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 كتاب انصــالة
  .ؾقائد

  :إوػ 

 اعمنموط قمغم اًمنمط مًمت٘مد   سم٤مًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة شمٕم٘مٞم٥م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 .اعم٘مّمقد قمغم واًمقؾمٞمٚم٦م

  :افثٕٜٚٔ 

 فم٤مهراً  دسىمُ  ٤معَمَّ  أٟمف,  اعمٕمراج ًمٞمٚم٦م اًمّمالة ومرض وىمقع ذم ٛم٦ماحلٙم

 اًمّمالة ؿم٠من وُمـ,  واحلٙمٛم٦م سم٤مإليامن زُمزم سمامء همًؾ طملم ملسو هيلع هللا ىلص وسم٤مـمٜم٤مً 

  . احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اًمّمالة ٗمرضشمُ  أن ذًمؽ ٟم٤مؾم٥م اًمٓمٝمقر يت٘مدُمٝم٤م أنْ 

 إٟمٌٞم٤مء ُمـ ؾمٙمٜمف سمٛمـ ويّمكم,  إقمغم اعمأل ذم ذومف وًمٞمٔمٝمر

 .وقمال ضمؾ رسمف يٜم٤مضمل ّمكماعمُْ  يم٤من ؿَّ صمَ  وُمـ,  رسمف لٜم٤مضموًمٞم,  وسم٤معمالئٙم٦م

  :افثٚفثٜ 

 يم٤من ُم٤م إَّٓ  ُمٗمروو٦مٌ  صالةٌ  اإلهاء ىمٌؾ يٙمـ مل أٟمف إمم مجٚظٜ ذهٛ

 .حتديد همػم ُمـ اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ سمف إُمر وىمع

 سم٤مًمٖمداة ريمٕمتلم ُمٗمروو٦م يم٤مٟم٧م اًمّمالة أنَّ  إمم:  احلريب وذهٛ

 .سم٤مًمٕمٌم وريمٕمتلم

 يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمؾ صالة أنَّ :  افًِؿ أهؾ بًض ـظ افنٚؾًل وذـر

 ومّم٤مر(  ُمٜمف شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرءوا)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ٟمًخ٧م صمؿ ُمٗمروو٦م

  .اخلٛمس سم٤مًمّمٚمقات ذًمؽ ٟمًخ صمؿ , اًمٚمٞمؾ سمٕمض ىمٞم٤مم اًمٗمرض
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 أنَّ  قمغم شمدل   أي٦م:  وىم٤مل,  ذًمؽ ادروزي ٕك بـ حمّد واؾمتٜمٙمر

 ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ديٜم٦مسم٤معم ٟمزل إٟمام(  ُمٜمف شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرءوا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف

 , سمٛمٙم٦م ٓ سم٤معمديٜم٦م وىمع إٟمام واًم٘مت٤مل(  اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ي٘م٤مشمٚمقن وآظمرون)

 اٟمتٝمك.ذًمؽ ىمٌؾ سمٛمٙم٦م يم٤من واإلهاء

(  ؾمٞمٙمقن أنْ  قمٚمؿ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ٕنَّ  5 واوح همػم سمف اؾمتدلَّ  وُم٤م

َـّ  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ومٙم٠مٟمف , آؾمت٘م٤ٌمل ذم فم٤مهر  سمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ اُمت

 .أقمٚمؿ واهلل , هلؿ ؾمت٘مع أهن٤م ؿقمٚمِ  اًمتل اعمِم٘م٦م قدوضم ىمٌؾ اًمتخٗمٞمػ
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 املىاقيت باب
 الحديث األول

:  ؿٚل - إيٚسٍ  بـ شًد واشّف - افّنٔبٚنّ  ظٍّرو أيب ظـ -05

  مسًقدٍ  بـ اهلل ظبد دار إػ بٔده وأصٚر,  افّدار هذه صٚحٛ حّدثْل

ّٛ  افًّؾ أي  :   افّْبلّ  شٖفٝ:  ؿٚل,   ظذ افّهالة:  ؿٚل ؟ اهلل إػ أح

ُٝ  , وؿتٓٚ ُٝ ,  افقافديـ برّ :  ؿٚل ؟ أي   ثؿّ :  ؿِ :  ؿٚل, ؟  أي   ثؿّ :  ؿِ

ـّ  حّدثْل:  ؿٚل,  اهلل شبٔؾ دم ٓٚدالْ   اشتزدتف وفق ,  اهلل رشقل هب

 ( ).فزادن
 

أطمد يم٤ٌمر (  إيٚسٍ  بـ شًد واشّف .افّنٔبٚنّ  ظٍّرو أيب ظـ: ) ؿقفف 

 .اًمت٤مسمٕملم

قمـ اًمقًمٞمد سمـ  ؿمٕم٦ٌم رواه يمذا ( افّدار هذه حٛصٚ حّدثْٚ) :  ؿقفف

 اًمقًمٞمد قمـ اًمِّمٞم٤ٌمينّ  إؾمح٤مق وأسمق ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ ورواه , ُمٌٝمامً اًمٕمٞمزار 

 ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه ويمذا , ( ) اهلل قمٌد سم٤مؾمؿ ومٍّمطم٤م ٌخ٤مرياًم قمٜمد

 قمٌٞمدة أيب ـمريؼ ُمـ وأمحد,  اًمِّمٞم٤ٌمينّ  قمٛمرو أيب قمـ اًمٜمّخٕمّل  ُمٕم٤موي٦م أيب

 .أسمٞمف قمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ (  36) وُمًٚمؿ (  2342,  6266,  6203,  633) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اًمقًمٞمد سمـ اًمٕمٞمزار قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اسمـ ُمًٕمقد سمف

 .اي٦م احلًـ سمـ قمٌٞمد اهلل قمـ أيب قمٛمرو سمف خمتٍماً ُمـ رو(  36) ورواه ُمًٚمؿ      

 .قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اسمـ ُمًٕمقد: أهنام ىم٤مٓ : أي  (6)
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  اًمّتٍميح قمـ اعمٗمٝمٛم٦م سم٤مإلؿم٤مرة آيمتٗم٤مء ومٞمف ( بٔده وأصٚر) :  ؿقفف

 سمـ ؿمٛمخ سمـ طمٌٞم٥م سمـ هم٤مومؾ سمـ (  مسًقدٍ  بـ اهلل ظبد: ) ؿقفف 

 وأؾمٚمٛم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم أسمقه ُم٤مت , ُمي سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمدريم٦م سمـ هذيؾ

  .اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ هق ويم٤من , أطمٞم٤مٟم٤مً  إًمٞمٝم٤م ٥ًمٟمُ  ومٚمذًمؽ , ٧ْم ٌَ وصحِ  أُمف

 , اإلؾمالم ذم ؾمت٦م ؾم٤مدس يم٤من أٟمف,  ـمري٘مف ُمـ طم٤ٌمن اسمـ روى وىمد

 ًمٕمٛمر سم٤مًمٙمقوم٦م اعم٤مل سمٞم٧َم  ووزم , سمدر همزوةؿمٝمد و , اهلجرشملم وه٤مضمر

 .اعمديٜم٦م قمٛمره أواظمر ذم وىمدم , وقمثامن

 , اًمًتلم ضم٤موز وىمد .وصمالصملم اصمٜمتلم ؾمٜم٦م قمثامن ظمالوم٦م ذم وُم٤مت

 وأظمذيـ أصح٤مسمف سمٙمثرة قمٚمٛمف اٟمتنم ـومم , اًمّمح٤مسم٦م قمٚمامء ُمـ ويم٤من

 .قمٜمف

,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل رضمالً  أنَّ  "وًمٚمٌخ٤مري (   افّْبلّ  شٖفٝ: ) ؿقفف 

  .احلدي٨م .أومْمؾ إقمامل أيَّ 

 قمـ ذهقًٓ  اًم٤ًمئؾ وم٠مهبؿ سم٤معمٕمٜمك سمف ثطمدَّ  اًمراوي يٙمقن أن:  حيتّؾ

:  ىمٚم٧م " ىمقًمف ذم اًمؽمشمٞم٥م اًم١ًمال صقرة ُمـ طمذف يمام.  اًمراوي أٟمف

 ."؟  أي صمؿ

  .اًمقضمٝملم قمغم سمف ثطمدَّ  ُمًٕمقد اسمـ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .أىمرب وإول

 قمـ اعمقصكم إسمراهٞمؿ سمـ أمحد رواي٦م ُمـ اإلؾمامقمٞمكم أظمرضمف وىمد

 وىم٤مل,  اًمِمٞم٤ٌمين يٕمٜمل إؾمح٤مق أيب قمـ روايتف ذم وم٘م٤مل اًمٕمقام سمـ قم٤ٌمد

 ٤مأهي إقمامل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل أو,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رضمٌؾ  ؾم٠مل:  ومٞمف



     6 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 .أومْمؾ

,  اًمٚمٗمظ يْمٌط مل اًمراوي وأنَّ ,  إول آطمتامل دي١مي   مم٤م ومٝمذا

 هل ومروايتف احلدي٨م ًٕمٗم٤مظ وأوٌط,  اًمِمٞم٤ٌمين ُمـ أشم٘مـ وؿمٕم٦ٌم

 أقمٚمؿ واهلل .اعمٕمتٛمدة

ّٛ  افًّؾ أيّ ) :  ؿقفف  أّي  " ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ( اهلل إػ أح

 اعمًئقل هق اًمٚمٗمظ هذا نيم٤م وم٢من , اًمّرواة ٕيمثر ويمذا " ؟  أومْمؾ اًمٕمٛمؾ

  .قمٜمف ُمٚمزوم اًم٤ٌمب طمدي٨م ومٚمٗمظ,  سمف

 ومٞمف اظمتٚمٗم٧م مم٤ّم وهمػمه احلدي٨م هذا قمـ افًِامء بف أجٚب مٚ وحمّهؾ

 .إقمامل أومْمؾ سم٠مّٟمف إضمقسم٦م

٤مئٚملم أطمقال ٓظمتالف اظمتٚمػ اجلقاب أنّ :  القاب إول ًّ ,  اًم

 ٓئٌؼ  هق سمام أو , هم٦ٌمر ومٞمف هلؿ سمام أو , إًمٞمف حيت٤مضمقن سمام ىمقمٍ  يمؾ أقمٚمؿ سم٠من

 .هبؿ

 يٙمقن سم٠من .إوىم٤مت سم٤مظمتالف آظمتالف يم٤من:  القاب افثٚن

 اسمتداء ذم اجلٝم٤مد يم٤من وم٘مد , همػمه ذم ُمٜمف أومْمؾ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمٕمٛمؾ

 ُمـ واًمّتٛمّٙمـ هب٤م اًم٘مٞم٤مم إمم اًمقؾمٞمٚم٦م ّٕٟمف 5 إقمامل أومْمؾ اإلؾمالم

 , اًمّّمدىم٦م ُمـ ْمؾأوم اًمّّمالة أنّ  قمغم اًمٜمّّمقص شمْم٤مومرت وىمد , أدائٝم٤م

 .أومْمؾ اًمّّمدىم٦م شمٙمقن اعمْمٓمرّ  ُمقاؾم٤مة وىم٧م ومٗمل ذًمؽ وُمع

 اًمٗمْمؾ هب٤م اعمراد سمؾ سم٤مهب٤م قمغم ًمٞم٧ًم " أومْمؾ " أنّ  :  القاب افثٚفٞ

  .ُمرادة وهل .ـُمِ  ٧مومَ ذِ ومحُ  إقمامل أومْمؾ ُمـ اعمراد أو , اعمٓمٚمؼ
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 قمغم حمٛمقًم٦م احلدي٨م هذا ذم إقمامل:  ( )اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 , اًم٘مٚمقب أقمامل ُمـ ّٕٟمف 5 اإليامن قمـ آطمؽماز سمذًمؽ وأراد , ٦ماًمٌدٟمٞمّ 

 إيامن إقمامل أومْمؾ " هريرة أيب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف طمٞمٜمئذٍ  شمٕم٤مرض ومال

  .احلدي٨م ( ) " سم٤مهلل

 يتقىّمػ ّٕٟمف 5 قملم سمٗمرض ًمٞمس ُم٤م هٜم٤م سم٤مجلٝم٤مد اعمراد:  همػمه وىم٤مل

  قمٚمٞمف ُم٘مّدُم٤مً  سمّرمه٤م ومٞمٙمقن اًمقاًمديـ إذن قمغم

 .اًمّرواة وأيمثر ؿمٕم٦ٌم رواي٦م هل ( وؿتٓٚ ظذ افّهالة) :  ؿقفف

 , "اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م  " سمٚمٗمظ آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف.  ٟمٕمؿ

 .سم٤مًمٚمٗمٔملم ُمًٚمؿ أظمرضمف ويمذا

 ُمـ أومْمؾ أوىم٤مهت٤م أّول ذم اًمّّمالة إمم اًمٌدار أنّ  ومٞمف:  ( )سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 أىمٞمٛم٧م إذا إقمامل أطم٥ّم  شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م ذط إّٟمام ّٕٟمف 5 ومٞمٝم٤م اًمؽّماظمل

 .اعمًتح٥م ًمقىمتٝم٤م

 .ٟمٔمرٌ  اعمذيمقر اًمٚمٗمظ ُمـ ذًمؽ أظمذ وذم:  ىمٚم٧م

,  اً آظمر وٓ أّوًٓ  ي٘متيض ُم٤م اًمٚمٗمظ هذا ذم ًمٞمس:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

  .ىمْم٤مء وىمٕم٧م إذا قماّم  آطمؽماز سمف اعم٘مّمقد ويم٠منّ 

 ي٘متيض " أطم٥ّم  " وًمٗمظ , حمّرم وىمتٝم٤م قمـ إظمراضمٝم٤م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

______________________ 
 (6/66) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق حمٛمد سمـ قمكم ( 6)

؟ أي  اًمٕمٛمؾ أومْمؾ: ؾمئؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل  .( 30) وُمًٚمؿ (  62) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

؟ صمؿ ُم٤مذا: ىمٞمؾ , ٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اجلٝم: ىم٤مل , ؿ ُم٤مذا ؟ صم: ىمٞمؾ  .إيامن سم٤مهلل ورؾمقًمف: وم٘م٤مل 

 .طم٩ٌم ُمؼمور: ىم٤مل 

 (6/03)ؾمٌؼ شمرَجتف , هق قمكم سمـ ظمٚمػ  0))
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 آظمر إي٘م٤مقمٝم٤م قمـ آطمؽماز اعمراد ومٞمٙمقن,  آؾمتح٤ٌمب ذم اعمِم٤مريم٦م

  .اًمقىم٧م

 ُمـ وهمػمه٤م اًمّّمالة إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم هل إّٟمام اعمِم٤مريم٦م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 همػمه٤م ُمـ اهلل إمم أطم٥ّم  يم٤مٟم٧م وىمتٝم٤م ذم اًمّّمالة وىمٕم٧م وم٢من , إقمامل

 ُمٕمذورٍ  ُمـ وىمتٝم٤م ظم٤مرج وىمٕم٧م إذا قماّم  آطمؽماز ومقىمع 5 إقمامل ُمـ

,  سم٤مًمّتحريؿ يقصػ ٓ وىمتٝم٤م قمـ هل٤م إظمراضمٝمام وم٢منّ ,  واًمٜم٤ّمد ؿيم٤مًمٜم٤ّمئ

ـّ ,  حمٌقسم٤مً  يمقٟمف ُمع إقمامل أومْمؾ سمٙمقٟمف يقصػ وٓ  ذم إي٘م٤مقمٝم٤م ًمٙم

 .أطم٥ّم  اًمقىم٧م

 وهق.  اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر اًمٚمٗمظ قمغم ؿمٕم٦ٌم أصح٤مب اشّمٗمؼ : بٔفٌ ـتْ

 ُمـ صدوٌق  ؿمٞمٌخ  وهق - طمٗمصٍ  سمـ قمكمّ  وظم٤مًمٗمٝمؿ " وىمتٝم٤م غمقم " ىمقًمف

 احل٤ميمؿ رضمفظمأ " وىمتٝم٤م أّول ذم اًمّّمالة " وم٘م٤مل - ُمًٚمؿٍ  ٤ملرضم

  .ـمري٘مف ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  واًمّدارىمٓمٜمّل 

 .طمٗمٔمف وشمٖمػّم  ؼُم يمَ  ّٕٟمف 5 طمٗمٔمف أطمًٌف ُم٤م:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل

 أيب قمـ " واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم " ذم اعمٕمٛمرّي  قمكمّ  سمـ احلًـ ورواه:  ىمٚم٧م

  .يمذًمؽ ؿمٕم٦ٌم قمـ همٜمدرٍ  قمـ اعمثٜمّك سمـ حمّٛمد ُمقؾمك

 ُمقؾمك أيب أصح٤مب رواه وم٘مد , اعمٕمٛمرّي  سمف شمٗمّرد:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل

 أيب قمـ اعمح٤مُمكمّ  قمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف صمؿّ  " وىمتٝم٤م قمغم " سمٚمٗمظ قمٜمف

 أنّ  واًمّٔم٤مهر , قمٜمف همٜمدر أصح٤مب رواه وهٙمذا,  اجلامقم٦م يمرواي٦م ُمقؾمك

 .طمٗمٔمف ُمـ حيّدث يم٤من ّٕٟمف 5 ومٞمف وهؿ اعمٕمٛمرّي 
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 "وىمتٝم٤م أّول ذم" رواي٦م أنّ  " اعمٝمّذب ذح " ذم ( )اًمٜمّقوّي  أـمٚمؼ وىمد

 اٟمتٝمك. وٕمٞمٗم٦م

 " صحٞمحف " ذم ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمٝم٤م,  أظمرى ـمريؼ هل٤م ًمٙمـ

 قمـ ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ قمـ قمٛمر قمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤م واحل٤ميمؿ

 يمرواي٦م ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ قمـ واعمٕمروف , سمذًمؽ قمثامن وشمٗمّرد . اًمقًمٞمد

 . وهمػمه ريٌخ٤ماًم أظمرضمف يمذا , اجلامقم٦م

ـّ  يمذًمؽ رواه٤م ُمـ ويم٠منّ   يٙمقن أن ويٛمٙمـ , واطمد اعمٕمٜمك أنّ  فم

 اًمقىم٧م َجٞمع قمغم آؾمتٕمالء شم٘متيض ٕهّن٤م 5 " قمغم " ًمٗمٔم٦م ُمـ أظمذه

 .أّوًمف ومٞمتٕملّم 

 ىمقًمف ُمثؾ ًمالؾمت٘م٤ٌمل اًمالم " ًمقىمتٝم٤م " ىمقًمف:  وهمػمه ( ) اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

ـّ )  شمٕم٤ممم ـّ  ومٓمٚم٘مقه ـّ  ُمًت٘مٌالٍت  أي .ًمٕمّدهت  . قمّدهت

 .(  اًمِّمٛمس ًمدًمقك اًمّّمالة أىمؿ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ًمالسمتداء:  وؿٔؾ

  .وىمتٝم٤م ذم:  أي , ذم سمٛمٕمٜمك:  وؿٔؾ

 . شم٘مّدم ُم٤م ومٗمٞمف اًمالم سمٛمٕمٜمك قمغم:  ؿٔؾ " وىمتٝم٤م قمغم " وىمقًمف

 اًمقىم٧م دظمقل حتّ٘مؼ ووم٤مئدشمف,  اًمقىم٧م قمغم آؾمتٕمالء إلرادة:  وؿٔؾ

 .ومٞمف إداء ًمٞم٘مع

 ُمقىمقٍف  همػم ّٕٟمف 5 ُمٜمّقنٍ  همػم أّٟمف اًمّّمقاب:  ىمٞمؾ ( أي   ثؿّ ) :  ؿقفف

٤مئؾ , اًمٙمالم ذم قمٚمٞمف ًّ  قمٚمٞمف يقىمػ ٓ واًمّتٜمقيـ اجلقاب يٜمتٔمر واًم

______________________ 
 (6/66) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق حيٞمك سمـ ذف  (6)

 ( 62 /6) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق ص٤مطم٥م اعمٗمٝمؿ أمحد سمـ قمٛمر ( 6)
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 سمام ي١مشمك صمؿّ ,  ًمٓمٞمٗم٦م وىمٗم٦م قمٚمٞمف ومٞمقىمػ , ظمٓم٠م سمٕمده سمام ٚمفووْص  ومتٜمقيٜمف

  .اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  ىم٤مًمف .سمٕمده

 ُمٕمرٌب  ّٕٟمف 5 سمتٜمقيٜمف اجلزم اخلِّم٤مب اسمـ قمـ اجلقزّي  اسمـ وطمٙمك

 .ُمْم٤مٍف  همػم

 واًمّت٘مدير , ًمٗمٔم٤مً  حمذوف إًمٞمف واعمْم٤مف شم٘مديراً  ُمْم٤مٌف  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمغم ؾمٞمٌقيف ٟمّص  وىمد .شمٜمقيـ سمال قمٚمٞمف ومٞمقىمػ ؟ أطم٥ّم  اًمٕمٛمؾ أّي  صمؿّ : 

 .اًمّزضّم٤مج واؾمتِمٙمٚمف , أوٞمٗم٧م إذا شمٌٜمك وًمٙمٜمّٝم٤م , شمٕمرب أهّن٤م

 سمرّ  صمؿّ  " ىم٤مل وًمٚمٛمًتٛمكم,  ًمأليمثر يمذا(  افقافديـ برّ :  ؿٚل) :  ؿقفف

 .صمؿّ  سمزي٤مدة " اًمقاًمديـ

 زم اؿمٙمر أن)  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمقاومؼ احلدي٨م هذا:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل

 صغمَّ  ُمـ:  ىم٤مل طمٞم٨م قمٞمٞمٜم٦م اسمـ شمٗمًػم ُمـ أظمذه ويم٠مّٟمف(  وًمقاًمديؽ

 ؿمٙمر وم٘مد قم٘مٌٝم٤م ًمقاًمديف دقم٤م وُمـ,  اهلل ؿمٙمر وم٘مد اخلٛمس اًمّّمٚمقات

 .هلام

ـّ  حّدثْل) :  ؿقفف  شم٘مريرٌ  وومٞمف,  ُمًٕمقد ـسم اهلل قمٌد ُم٘مقل هق ( هب

١مال سم٤مذ أّٟمف ُمـ شم٘مّدم ٤معمَِ  وشم٠ميمٞمدٌ  ًّ  .اجلقاب وؾمٛمع اًم

 وهق,  اًمٜمّقع هذا ُمـ يريد أن:  حيتّؾ ( اشتزدتف وفق) :  ؿقفف

 اعمحت٤مج اعم٤ًمئؾ ُمٓمٚمؼ ُمـ يريد أن:  وحيتّؾ , إقمامل أومْمؾ ُمراشم٥م

 .إًمٞمٝم٤م

 لقمٜمّ ومًٙم٧م " اًمقًمٞمد قمـ اعمًٕمقدّي  ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  وزاد

 , ُمِمّ٘م٦م ُمٜمف اؾمتِمٕمر ومٙم٠مّٟمف,  " ًمزادين اؾمتزدشمف وًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 أي " قمٚمٞمف إرقم٤مء إَّٓ  أؾمتزيده أن شمريم٧م ومام " عمًٚمؿ رواي٦مٍ  ذم ُم٤م وي١مّيده

  .ي٠ًمم ًمئال قمٚمٞمف ؿمٗم٘م٦مً : 

 سمٕمْمٝم٤م يٗمّْمؾ اًمؼمّ  أقمامل وأنّ  , اًمقاًمديـ شمٕمٔمٞمؿ ومْمؾ احلدي٨م وذم

١مال وومٞمف .سمٕمض قمغم ًّ  واًمّرومؼ , واطمدٍ  وىم٧ٍم  ذم ؿمّتك ُم٤ًمئؾ قمـ اًم

 قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م , ُمالًمف ظمِمٞم٦م قمٚمٞمف اإليمث٤مر قمـ واًمّتقىّمػ , سم٤مًمٕم٤ممل

 ُمـ قمٚمٞمف هق يم٤من وُم٤م , قمٚمٞمف واًمِّمٗم٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م

  .قمٚمٞمف ؿمّؼ  وًمق اعمًؽمؿمديـ إرؿم٤مد

 إًمٞمف ًمٚمٛمِم٤مر ُمٕمّٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمّتٍميح ُمٜمزًم٦م شمتٜمّزل اإلؿم٤مرة أنّ  وومٞمف

  .همػمه قمـ فًم ممّٞمز

 أقمامل َجٞمع قمغم اجلٝم٤مد شم٘مّدم اًمٜمّٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي:  سمزيزة اسمـ ىم٤مل

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّّمؼم أنّ  إَّٓ  , اًمٜمّٗمس سمذل ومٞمف ٕنّ  5 اًمٌدن

 ٓزم أُمرٌ  اًمقاًمديـ سمرّ  قمغم واعمح٤مومٔم٦م أوىم٤مهت٤م ذم وأدائٝم٤م اًمّّمٚمقات

 أقمٚمؿ واهلل , ّّمّدي٘مقناًم إَّٓ  ومٞمف اهلل أُمر ُمراىم٦ٌم قمغم يّمؼم ٓ دائؿ ُمتٙمّرر

 اًمّّمالة أوىمع إن:  احلدي٨م هذا ذح ذم وم٘م٤مل,  ( )اًمّداودّي  أهمربو

 اًمؼمّ  يم٤من أظّمره٤م وإن , اًمقاًمديـ سمرّ  قمغم ُم٘مّدُم٤مً  اجلٝم٤مد يم٤من ُمٞم٘م٤مهت٤م ذم

  .اجلٝم٤مد قمغم ُم٘مّدُم٤مً 

 قمغم اًمّّمالة شم٘مديؿ أنّ  ئمٝمر وم٤مًمذي , ُمًتٜمداً  ذًمؽ ذم ًمف أقمرف وٓ

 قمغم اًمؼمّ  وشم٘مديؿ , أطمٞم٤مٟمف يمّؾ  ذم ًمٚمٛمٙمٚمػ ٓزُم٦م ٤مًمٙمقهن واًمؼمّ  اجلٝم٤مد

______________________ 
 (6/066) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق أمحد سمـ ٟمٍم  (6)
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  .إسمقيـ إذن قمغم ًمتقىّمٗمف اجلٝم٤مد

 قمغم قمٜمقان ٕهّن٤م سم٤مًمّذيمر اًمّثالصم٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص ظمّص  إّٟمام:  اًمّٓمؼمّي  وىم٤مل

 خيرج طمّتك اعمٗمروو٦م اًمّّمالة وّٞمع ُمـ وم٢منّ  , اًمّٓم٤مقم٤مت ُمـ ؾمقاه٤م ُم٤م

 ؾمقاه٤م ٤معمِ  ومٝمق ٝم٤مومْمٚم وقمٔمٞمؿ قمٚمٞمف ُم١مٟمتٝم٤م ظمّٗم٦م ُمع قمذر همػم ُمـ وىمتٝم٤م

 , سمّراً  أىمّؾ  ًمٖمػممه٤م يم٤من قمٚمٞمف طمّ٘مٝمام وومقر ُمع واًمديف يؼمّ  ملَ  وُمـ , أوٞمع

 ُمـ همػمهؿ جلٝم٤مد يم٤من ًمٚمّديـ قمداوهتؿ ؿمّدة ُمع اًمٙمّٗم٤مر ضمٝم٤مد شمرك وُمـ

٤مق ًّ  ٤معمِ  يم٤من قمٚمٞمٝم٤م طم٤مومظ ُمـ أنّ  ذم دمتٛمع اًمّثالصم٦م أنّ  ومٔمٝمر , أشمرك اًمٗم

 .أوٞمع ؾمقاه٤م عم٤َِم يم٤من وّٞمٕمٝم٤م وُمـ , أطمٗمظ ؾمقاه٤م

  :وجٓغ حيتّؾ اجلٝم٤مد قمغم اًمؼمّ  شم٘مديؿ: (  ) اًمّتلم اسمـ وىم٤مل: تٌُّٔؾ  

 .اًمٖمػم ٟمٗمع إمم اًمّتٕمدي٦م : أحدمهٚ

 أنّ  يرى ومٙم٠مّٟمف , ومٕمٚمٝمام قمغم ُمٙم٤موم٠مة أّٟمف يرى يٗمٕمٚمف اًمذي أنّ  : وافّثٚن

ٌّٝمف , ُمٜمف أومْمؾ همػمه   .ومٞمف اًمٗمْمٞمٚم٦م إصم٤ٌمت قمغم ومٜم

 قمٚمٞمف اجلٝم٤مد ًمتقىّمػ ّدمىمُ  أّٟمف وحيتٛمؾ , سمقاوٍح  ًمٞمس وإّول:  ىمٚم٧م

 سمٖمػم اجلٝم٤مد قمـ اًمٜمّٝمل ًمثٌقت اجلٝم٤مد ذم اؾمتئذاهنام اًمقاًمديـ سمرّ  ُمـ إذ ,

 .إذهنام

 

______________________ 
 ( 6/666) ؾمٌؼ شمرَجتف, اطمد سمـ اًمتلم هق قمٌداًمق ( 6) 



     13 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 الحديث الثاني
  اهلل رشقل ـٚن فَد:  ؿٚفٝ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 05

ًٍٚت ,  ادٗمْٚت مـ ٕسٚءٌ  مًف ؾٔنٓد,  افٍجر ُيهِع  ٍّ ـّ  متِ ,   بّروضٓ

ـّ  إػ يرجًـ ثؿّ  ـّ  مٚ بٔقهت َِ  مـ,  أحٌد  يًرؾٓ  ( ).سافٌ

 

 .حمذوف ىمًؿ ضمقاب ًم٘مد ذم اًمالم ( فَد:  ؿٚفٝ ظٚئنٜ) :   قففؿ

 شم٘مديره " اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء "ذم رواي٦م هلام  ( ادٗمْٚتمـ  ٕسٚء: )  ؿقفف

 إو٤موم٦م ُمـ يٙمقن ٓ طمّتك ذًمؽ ٟمحقه٤م أو اعم١مُمٜم٤مت إٟمٗمس ٟم٤ًمء

 .ٟمٗمًف إمم اًمٌّمء

 وم٤موالت:  أي,  اًمٗم٤موالت سمٛمٕمٜمك هٜم٤م " ٟم٤ًمء " إنّ :  ؿٔؾو

 .ومْمالؤهؿ:  أي,  اًم٘مقم رضم٤مل:  ي٘م٤مل يمام اعم١مُمٜم٤مت

ًٚت: )  ؿقفف ٍّ  طمّتك سم٤مًمّثقب شمِمتٛمؾ أن اًمّتٚمّٗمع:  إصٛمٕمّل  ىم٤مل ( متِ

 إَّٓ  يٙمقن ٓ اًمّتٚمّٗمع:  طمٌٞم٥م ٓسمـ اعمقـّم٠م ذح وذم , ضمًدك سمف دمٚمؾ

 .ويمِمٗمف اًمّرأس سمتٖمٓمٞم٦م يٙمقن واًمّتٚمّٗمػ , اًمّرأس سمتٖمٓمٞم٦م

 يم٤ًمءٌ  وهق,  اعمٞمؿ سمٙمن ُمرطٍ  َجع اعمروط ( بّروضٓـ : ) ؿقفف 

 .ذًمؽ همػم أو صقف أو ظمز   ُمـ ُمٕمٚمؿٌ 

______________________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ قمروة قمـ ( 236)وُمًٚمؿ ( 660,  026)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قم٤مئِم٦م سمف

 .ُمـ ـمريؼ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ٟمحقه(  236) وُمًٚمؿ (  364) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      

 .ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف قمٜمٝم٤م ٟمحقه(  303) وًمٚمٌخ٤مري      
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 , اًمٜم٤ًّمء إَّٓ  يٚمًٌف وٓ أظمي يم٤من إذا إَّٓ  ُمرـم٤مً  يًّٛمك ٓ:  وؿٔؾ

 . ( ) أؾمقد ؿمٕمرٍ  ُمـ ُمرطٌ  سم٘مقًمف ُمردودٌ  وهق

 ذم اعمرأة صالة ضمقاز قمغم سمف ٌخ٤مرياًم اؾمتدٓل قمغم اقمؽمض وىمد

 صمٞم٤مب ومقق يٙمقن أن حيتٛمؾ اعمذيمقر آًمتٗم٤مع سم٠منّ ,  اًمقاطمد اًمّثقب

  .أظمرى

ؽ أّٟمف:  قمٜمف واجلقاب ًّ  قمغم , ذيمر ُم٤م قمغم اًمّزي٤مدة قمدم إصؾ سم٠منّ  مت

  يٍّمح ملَ  أّٟمف
ٍ
 اًمتل أصم٤مر ُمـ اًمٕم٤مدة ذم ي١مظمذ اظمتٞم٤مره أنّ  إَّٓ  سمٌمء

ًمق وارْت ضمًده٤م ذم صمقب  "ٙمرُم٦م يم٘مقل قم.اًمؽّمَج٦م ذم يقدقمٝم٤م

 ."ٕضمزشُمف

 أنْ  اعمرأة قمغم اًمقاضم٥م أنّ  الّٓقر قمـ طمٙمك أن سمٕمد اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 يم٤من ومٚمق , ورأؾمٝم٤م سمدهن٤م شمٖمٓمٞم٦م سمذًمؽ اعمراد:  ومخ٤مر درع ذم شمّمكم

  .ضم٤مز سمٗمْمٚمف رأؾمٝم٤م ومٖمّٓم٧م واؾمٕم٤مً  اًمّثقب

 . إزارو ومخ٤مر درع ذم شمّمكم:  ىم٤مل أّٟمف قمٓم٤مء قمـ رويٜم٤مه وُم٤م:  ىم٤مل

 قمغم حمٛمقًٓ  أفمٜمّف وم٢ميّن ,  " وُمٚمحٗم٦م " وزاد .ُمثٚمف ؾمػميـ اسمـ وقمـ

 .آؾمتح٤ٌمب

ـّ  مٚ: )  ؿقفف  أم أٟم٤ًمءٌ  يٕمرومـ ٓ ُمٕمٜم٤مه:  اًمّداودّي  ىم٤مل ( أحٌد  يًرؾٓ

 .ظم٤مّص٦مً  إؿم٤ٌمح إَّٓ  ًمٚمّرائل ئمٝمر ٓ:  أي , رضم٤مٌل 

______________________ 
: ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ( 6363- 6336) يِمػم إمم ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

ؾ ُمـ ؿمٕمر أؾمقد , ومج٤مء احلًـ سمـ قمكم  .همداة ملسو هيلع هللا ىلصظمرج اًمٜمٌل  وقمٚمٞمف ُِمرٌط ُُمرطمَّ

 احلدي٨م.. .وم٠مدظمٚمف
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ـّ  ٕمرفيُ  ٓ:  وؿٔؾ  ٗمفووٕمّ  , وزيٜم٥م ظمدجي٦م سملم يٗمّرق ومال أقمٞم٤مهن

 اًمٙمالم ذم يٌ٘مك ومال,  قمٞمٜمٝم٤م شمٕمرف ٓ اًمٜمّٝم٤مر ذم اعمتٚمّٗمٕم٦م سم٠منّ  .اًمٜمّقوّي 

 .وم٤مئدةٌ 

 ًمٕمؼّم  إّول اعمراد يم٤من ومٚمق , سم٤مٕقمٞم٤من شمتٕمٚمؼ إّٟمام اعمٕمروم٦م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 , ٟمٔمرٌ  ومٞمف قمٞمٜمٝم٤م شمٕمرف ٓ سم٤مًمٜمّٝم٤مر اعمتٚمّٗمٕم٦م أنّ  ُمـ ذيمره وُم٤م , اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمل

 سمدهن٤م يم٤من وًمق اًمٖم٤مًم٥م ذم إظمرى ئ٦مهٞم همػم هٞمئ٦مٌ  اُمرأةٍ  ًمٙمؾ ٕنّ 

 .ُمٖمّٓمًك 

ـّ  قمغم يدّل  هذا:  اًم٤ٌمضمّل  وىم٤مل ـّ  أهّن ـّ  ًمق إذ,  ؾم٤مومراٍت  يم  ُمتٜمّ٘م٤ٌمٍت  يم

ـّ  ُمـ اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م عمٜمع  .اًمٖمٚمس ٓ ُمٕمرومتٝم

 اًمٜمّقوّي  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي آؿمت٤ٌمه قمغم ُمٌٜمّل  ّٕٟمف , ومٞمف ُم٤م وومٞمف:  ىمٚم٧م

ـّ  واطمدةٍ  ًمٙمؾ إنّ  ىمٚمٜم٤م إذا وأُّم٤م ,  واهلل .ذيمر ُم٤م يٚمزم ومال هم٤مًم٤ٌمً  هٞمئ٦مً  ُمٜمٝم

 .أقمٚمؿ

وًمٚمٌخ٤مري قمـ اًم٘م٤مؾمؿ  "يٜم٘مٚمٌـ  "وذم رواي٦م هلام  ( يرجًـ ) : ؿقفف

 يٕمرف ٓ أو,  اًمٖمٚمس ُمـ يٕمرومـ ٓ اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء ومٞمٜمٍمومـ "قمٜمٝم٤م 

ـّ   يٕمرومـ ٓ " ىمقًمف ويمذا , احل٤مرث سمٜمل ًمٖم٦م قمغم هق " سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم

ـّ   " وًمٖمػممه٤م , ( ) واًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  ٛمقّي احل رواي٦م ذم وهذا " سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم

 .اجل٤مّدة قمغم سم٤مإلومراد " يٕمرف ٓ

 اعمٕمروم٦م قمدم هؾ:  آطمتامًملم أطمد يٕملّم  وهق ( افٌِس مـ: )  ؿقفف

______________________ 
 (6/06) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق أسمق اهلٞمثؿ حمٛمد سمـ ُمٙمل  (6)
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ـّ  ـّ  أو اًمّٔمٚمٛم٦م ًمٌ٘م٤مء هب  .شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦مٌ  أو اسمتدائّٞم٦مٌ  ُمـو ؟ اًمّتٖمٓمٞم٦م ذم عم٤ٌمًمٖمتٝم

 يٜمٍمف يم٤من أّٟمف " يتأ سمرزةأيب  طمدي٨م وسملم هذا سملم ُمٕم٤مرو٦م وٓ

 رؤي٦م قمـ إظم٤ٌمرٌ  هذا ٕنّ ,  ( ) " ضمٚمٞمًف اًمّرضمؾ يٕمرف طملم اًمّّمالة ُمـ

 .اجلٚمٞمس رؤي٦م قمـ إظم٤ٌمرٌ  وذاك , ٕمدٍ سمُ  قمغم اعمتٚمّٗمٕم٦م

,  اًمقىم٧م أّول ذم اًمّّمٌح سمّمالة اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب احلدي٨م وذم

 وي١مظمذ , اًمٚمٞمؾ ذم اًمّّمالة ًمِمٝمقد اعم٤ًمضمد إمم اًمٜم٤ًّمء ظمروج وضمقاز

 ُمـ أيمثر اًمّري٦ٌم ُمٔمٜم٦ّم اًمٚمٞمؾ ٕنّ ,  أومم سم٤مب ُمـ اًمٜمّٝم٤مر ذم ضمقازه ُمٜمف

ـّ  خيش ملَ  إذا ذًمؽ وحمّؾ  , اًمٜمّٝم٤مر ـّ  أو قمٚمٞمٝم   .ومتٜم٦مٌ  هب

 , واًمٗمؿ إٟمػ خمتٛمرة اعمرأة صالة ضمقاز قمغم سمٕمْمٝمؿ سمف واؾمتدل

  .اًمّّمالة ًمِمٝمقد صٗم٦مً  اًمّتٚمّٗمع ضمٕمؾ ومٙم٠مّٟمف

 .آٟمٍماف هٞمئ٦م قمـ أظمؼمت إّٟمام سم٠مهّن٤م:  ( )قمٞم٤مٌض  وشمٕمّ٘مٌف

 ٕنّ ,  اًمّّمٌح ُمـ اًمٜم٤ًّمء اٟمٍماف هقم٦م واؾمتدل سمف اًمٌخ٤مري قمغم

 سمخالف , اإلهاع ومٜم٤مؾم٥م , اإلؾمٗم٤مر إمم يٗميض ومٞمف اًمّت٠مظمػم ـمقل

 .اعمٙم٨م يّي  ومال اًمّٔمٚمٛم٦م زي٤مدة إمم يٗميض وم٢مّٟمف اًمٕمِم٤مء

 

______________________ 
 (  60) ؾمٞم٠ميت سمٕمد احلدي٨م أيت سمرىمؿ  (6)

 (6/630)ؾمٌؼ شمرَجتف , يض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك هق اًم٘م٤م (6)
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 الحديث الثالث
 جرةبٚهلٚ افّيٓر ُيهِع   ـٚن:  ؿٚل,   اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 05

ٌٜ  وافّنّس وافًك,  ّٔ ًٚ  وافًنٚء,  وجبٝ إذا وادٌرب,  َٕ  أحٕٔٚ

 ًٚ  وافّهبح,  أّخر أبىئقا رآهؿ وإذا. ظّجؾ اجتًّقا رآهؿ إذا,  وأحٕٔٚ

ِِٔٓٚ  افّْبلّ  ـٚن  ( ).بٌِسٍ  ُيه

 افزوال بًد احلر صدة هل:  اهلٚجرة: ؿٚل ادهْػ 

:  ؿٔؾ.اًمٜمٝم٤مر ػٟمّم ذم احلر اؿمتداد اهل٤مضمرة ( بٚهلٚجرة: )  ؿقفف

 اًمتٍمف يؽميمقن اًمٜم٤مس ٕنَّ ,  اًمؽمك وهق اهلجر ُمـ سمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م

 .وي٘مٞمٚمقن احلر ًمِمدة طمٞمٜمئذ

 يِمٕمر,  يٗمٕمؾ يم٤من ىمقًمف ٕنّ  ,( ) اإلسمراد طمدي٨م يٕم٤مرض فم٤مهره

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف .قمروم٤مً  واًمّدوام سم٤مًمٙمثرة

 سمٕمد اًمقىم٧م قمغم اهل٤مضمرة أـمٚمؼ يٙمقن سم٠من .احلديثغ بغ وجيّع

 يمام ذًمؽ وهمػم احلرّ  ؿمّدة سمح٤مل ُم٘مّٞمد اإلسمراد ٕنّ ,  ُمٓمٚم٘م٤مً  ّزوالاًم

 .( )ؾمٞم٠ميت

 ُيّمكِم  يم٤من وم٤معمٕمٜمك , قمّجؾ وإٓ أسمرد اإلسمراد ذوط وضمدت وم٢من

 .اإلسمراد إمم اطمت٤مج إن إَّٓ  سم٤مهل٤مضمرة اًمّٔمٝمر

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٕمد سمـ (  232) وُمًٚمؿ (  633,  606) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .سمف إسمراهٞمؿ قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ احلًـ سمـ قمكم قمـ ضم٤مسمر 

 ( 663)طمدي٨م اإلسمراد ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل  سمرىمؿ  (6)

 (  662) اٟمٔمر احلدي٨م أيت سمرىمؿ  (0)
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 واهلل , اًمٕمِم٤مء ذم ومّّمؾ يمام ًمٗمّّمؾ ُمراده ذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  أقمٚمؿ

 طملم ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ , وى اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس ر: تُّٔؾ 

 ىمقًمف . احلدي٨م. .اعمٜمؼم قمغم وم٘م٤مم , اًمٔمٝمر ومّمغم اًمِمٛمس زاهم٧م

 " وىمقًمف " زاًم٧م " سمٚمٗمظ اًمؽمُمذي رواه وىمد , ُم٤مًم٧م:  أي (زاهم٧م)

 اًمِمٛمس زوال أنَّ  ي٘متيض " اًمٔمٝمر ومّمغم اًمِمٛمس زاهم٧م طملم ظمرج

 ظِٔف اشتَر اًمذي هق وهذا , ىمٌٚمف صغمَّ  أٟمف يٜم٘مؾ مل إذ , اًمٔمٝمر وىم٧م أول

 .اإلمجٚع

 اًمٔمٝمر صالة زضمقَّ  أٟمف افهحٚبٜ بًض ظـ ؿديؿٌ  خالٌف  ومٞمف ويم٤من

 .سم٤مسمف ذم ؾمٞم٠ميت يمام اجلٛمٕم٦م ذم ُمثٚمف وإشحٚق أمحد وظـ .اًمزوال ىمٌؾ

 سم٠مول دم٥م ٓ اًمّمالة أنَّ :  افُقؾٔغ مـ زظؿ مـ قمغم اًمردوومٞمف 

 .اًمقىم٧م

 اًمٙمرظمل قمـ ٘مؾٟمُ  ُم٤م ظمالف قمغم بٖرسهؿ افٍَٓٚء أن   سمٓم٤مل اسمـ وٟم٘مؾ

  .اٟمتٝمك , ٟمٗمالً  شم٘مع اًمقىم٧م أول ذم اًمّمالة أنَّ  .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ

 أول أنَّ  .سمٕمْمٝمؿ وٟم٘مؾ .اًم٘مقل هذا شمْمٕمٞمػ احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد واعمٕمروف

  .اًمنماك ىمدر اًمٗملء ص٤مر إذا اًمٔمٝمر

ّٜٔ: )  ؿقفف  صٗمرة شمدظمٚمٝم٤م ملَ  ص٤مومٞم٦م ظم٤مًمّم٦م:  أي , أّوًمف سم٤مًمٜمّقن ( َٕ

 .شمٖمػّمٌ  وٓ

٘مقط اًمقضمقب وأصؾ , هم٤مسم٧م:  أي ( وجبٝ إذا: )  فؿقف ًّ  , اًم

  .اًمِّمٛمس وهق ُمًتؽم وضم٧ٌم ووم٤مقمؾ , اًمِّمٛمس رصىمُ  ؾم٘مقط واعمراد
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 " قمقاٟم٦م وٕيب,  " اًمِّمٛمس همرسم٧م إذا واعمٖمرب " داود أيب رواي٦م وذم

  ." اًمِّمٛمس دم٥م طملم واعمٖمرب

 , اعمٖمرب وىم٧م سمف يدظمؾ اًمِّمٛمس رصىمُ  ؾم٘مقط أنّ  قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 اًمّرائل وسملم هم٤مرسم٦م رؤيتٝم٤م سملم حيقل ٓ يم٤من إذا ُم٤م حمٚمف أنّ  خيٗمك وٓ

 .أقمٚمؿ واهلل .طم٤مئؾ

اعمٖمرب إذا  يمٜم٤م ُٟمّمكِم ُمع اًمٜمٌل : وًمٚمٌخ٤مري قمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل 

 .اًمِّمٛمس واعمراد , اؾمتؽمت:  أي .شمقارت سم٤محلج٤مب

٤مُمٕملم أومٝم٤مم قمغم اقمتامداً  يذيمره٤م ملَ :  ( )اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل ًّ  يم٘مقًمف وهق , اًم

 .( سم٤محلج٤مب شمقارت طمّتك)  اًم٘مرآن ذم

 سم٤معمقطّمدة - سمٍمة أيب طمدي٨م وٕمػ قمغم إطم٤مدي٨م هبذه دلواؾمتُ 

 يرى طمّتك سمٕمده٤م صالة وٓ : طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم رومٕمف - اعمٝمٛمٚم٦م صمؿّ 

 .ؿاًمٜمّج واًمِّم٤مهد ( ) .اًمِّم٤مهد

______________________ 
 (. 26/  6) شم٘مدُم٧م شمرَجتف . حمٛمد اًمًٌتلمحد سمـ  ( )

 ملسو هيلع هللا ىلصصغمَّ سمٜم٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل  قمـ أيب سمٍمة (  303) "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)

ص , وم٘م٤مل  إنَّ هذه اًمّمالة قُمرو٧م قمغم ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ومْمٞمَّٕمقه٤م , : اًمٕمٍم سم٤معْمَُخٛمَّ

د , واًمِم٤مهد ومٛمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمف أضمره ُمرشملم , وٓ صالة سمٕمده٤م طمتك يٓمٚمع اًمِم٤مه

 "يرى اًمِم٤مهد  "وٕمحد واسمـ طم٤ٌمن  .اًمٜمجؿ: 

 .اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شم٠مويٚمف: ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ذم ومتح اًم٤ٌمري  

ُمـ محٚمف قمغم يمراه٦م اًمتٜمٗمؾ ىمٌؾ اعمٖمرب طمتك شُمّمغّم , وهق ىمقل ُمـ يمره ذًمؽ :  ومٛمٜمٝمؿ 

 .ؾ سمٕمد اًمٕمٍمإٟمام هق هُنل قمـ اًمتٜمٗم( ٓ صالة سمٕمده٤م : )ىمقًمف : ُمـ اًمٕمٚمامء , وىم٤مل

ومٞمًتٛمر اًمٜمٝمل طمتك شُمّمغّم اعمٖمرب, وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م طمٞمٜمئذ ضم٤مز اًمتٜمٗمؾ, وطمٞمٜمئذ شمٓمٚمع 

 .اًمٜمجقم هم٤مًم٤ٌمً 

إٟمام أراد أن اًمٜمٝمل يزول سمٖمروب اًمِمٛمس , وإٟمام قمٚمَّ٘مف سمٓمٚمقع اًمِم٤مهد :  وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل 
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ًٚ  وافًنٚء: )  ؿقفف ًٚ  أحٕٔٚ ,  ي١مظّمره٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  " وعمًٚمؿٍ  ( وأحٕٔٚ

 إذا "ٌخ٤مري وًمٚم,  " إًمخ اضمتٛمٕمقا ىمد رآهؿ إذا يم٤من , ؾيٕمجّ  وأطمٞم٤مٟم٤مً 

  .رواي٦م ذم قمقاٟم٦م ٕيب وٟمحقه,  " أظّمر ىمّٚمقا وإذا , قمّجؾ اًمٜم٤ّمس يمثر

 ُمـ واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ قمغم ي٘مع ُمٌٝمؿ اؾمؿ وهق , طملمٍ  َجع وإطمٞم٤من

 .ؾمٜم٦مً  أرسمٕمقن:  وؿٔؾ,  أؿمٝمرٍ  ؾمّت٦م احللم:  وؿٔؾ , اعمِمٝمقر قمغم اًمّزُم٤من

  .اعمِمٝمقر ي٘مّقي اًم٤ٌمب وطمدي٨م

  ( ) اًمٕمِم٤مء وىم٧م طمٙمؿ قمغم اًمٙمالم وؾمٞم٠ميت

 أن أطمدمه٤م أُمران ؿمخصٍ  ذم شمٕم٤مرض إذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 أهّيام , اجلامقم٦م ذم ي١مظّمره٤م أو ُمٜمٗمرداً  اًمقىم٧م أّول ذم اًمّّمالة ي٘مّدم

 .أومْمؾ؟

 اًم٤ٌمب وطمدي٨م , أومْمؾ اجلامقم٦م ًمّمالة اًمّت٠مظمػم أنّ  قمٜمدي إىمرب

 ُمع اجلامقم٦م ٕضمؾ ومٞم١مظّمر " أظّمر أسمٓمئقا رآهؿ وإذا " فًم٘مقًم قمٚمٞمف يدّل 

 .اًمّت٘مديؿ إُمٙم٤من

 , ذًمؽ ُمـ أظمّص  قمغم شمدّل  شم٘مّدُم٧م اًمتل اًمٌخ٤مري ورواي٦م:  ىمٚم٧م

 أنّ  خيٗمك وٓ , اًمّت٘مديؿ ُمـ أومم اجلامقم٦م هبؿ شمٙمثر ُمـ اٟمتٔم٤مر أنّ  وهق

 واهلل , احل٤مرضيـ قمغم يِمّؼ  وملَ  .اًمّت٠مظمػم يٗمحش ملَ  إذا ُم٤م ذًمؽ حمؾ

______________________ 
ٗمل أن اًمِم٤مهد ٟمجؿ ظم:  وُمٜمٝمؿ ُمـ زقمؿ .ٕٟمف ُمٔمٜم٦م ًمف , واحلٙمؿ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمروب ٟمٗمًف

وزقمؿ  .يراه ُمـ يم٤من طمديَد اًمٌٍم سمٛمجرد همروب اًمِمٛمس , ومرؤيتف قمالُم٦م ًمٖمروهب٤م

 اٟمتٝمك .أن اعمراد سم٤مًمِم٤مهد اًمٚمٞمؾ , وومٞمف سُمٕمد:  سمٕمْمٝمؿ

 ( 62) سمرىمؿ , ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أشمـل إن ؿم٤مء اهلل  (6)
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 .قمٚمؿأ

ِِٔٓٚ بٌِس  افْبل  ـٚن: )  ؿقفف  أو,  يم٤مٟمقا "ذم رواي٦م هلام  (يه

 ."يم٤من

 ُمتالزُم٤من وُمٕمٜم٤ممه٤م , ضم٤مسمر قمـ اًمّراوي ُمـ اًمِّمّؽ :  ( )اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

 ذًمؽ ذم وم٤مًمّّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أراد إن , أظمر ومٞمف يدظمؾ يم٤من أهّيام ٕنّ , 

 ؿم٠مٟمف يم٤من:  أي , ُم٤مُمٝمؿإ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمٜمٌّّل  اًمّّمح٤مسم٦م أراد وإن , ُمٕمف يم٤مٟمقا

 .شم٠مظمػمه٤م أو شمٕمجٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمِم٤مء ذم يّمٜمع يم٤من يمام ٓ دائامً  هل٤م اًمّتٕمجٞمؾ

  .يّمّٚمقن يم٤مٟمقا:  أي , ُيّمِٚمٞمٝم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف يدّل  حمذوف يم٤مٟمقا وظمؼم

 .اًمٚمٞمؾ آظمر فمٚمٛم٦م اًمالم سمٗمتح واًمٖمٚمس

 .حذؾٚن ؾٔف:  طم٤مصٚمف ُم٤م سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وىم٤مل

 واًمالئل)  ىمقًمف ذم اعمٌتدأ ظمؼم يمحذف ضم٤مئز وهق,  يم٤مٟمقا ظمؼم حذف

ـّ :  أي(  حيْمـ ملَ   .ذًمؽ ُمثؾ ومٕمّدهت

 ملَ  أو:  شم٘مديره " أو " سمٕمد اًمتل اجلٛمٚم٦م طمذف:  افّثٚن واحلذف

 .جمتٛمٕملم يٙمقٟمقا

 سمٛمٕمٜمك ٟم٤مىمّم٦م همػم شم٤مُّم٦م هٜم٤م يم٤مٟمقا يٙمقن أن ويّمّح :  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

  .ظم٤مّص٦م " أو " سمٕمد ُم٤م اعمحذوف ومٞمٙمقن , واًمقىمقع احلْمقر

 يم٤من ىم٤مل هؾ اًمّراوي ُمـ ؿمّٙم٤مً  يٙمقن أن:  حيتّؾ:  ( )اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 يم٤مٟمقا واًمّّمٌح,  شم٘مديره يٙمقن أن:  وحيتّؾ .يم٤مٟمقا أو , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

______________________ 
 (63)ؾمٌؼ شمرَجتف ذم اعمجٚمد إول ص, هق حمٛمد سمـ يقؾمػ  (6)

 (023)اٟمٔمر شمرَجتف ذم ص  (6)
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 .سم٤مًمٖمٚمس ُيّمِٚمٞمٝم٤م وطمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من أو , اًمٜمٌّّل  ُمع جمتٛمٕملم

  .أومم اعمت٘مّدم واًمّت٘مدير:  ىمٚم٧م

 واًمّّمٌح " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ىمٕم٧مو وم٘مد , اًمّراوي ُمـ ؿمؽ   أّٟمف واحلّؼ 

 واًمّّمٌح:  شم٘مديره واطمد طمذٌف  وومٞمف " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من ىم٤مل أو يم٤مٟمقا

 " سمٖمٚمسٍ  " وم٘مقًمف , سمٖمٚمسٍ  ُيّمِٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من أو,  يّمّٚمقهن٤م يم٤مٟمقا

 .اًمقاىمع هق يم٤من اًمٚمٗمٔملم سم٠مّي  يتٕمٚمؼ

 , ُمٕمٝمؿ يٙمـ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  " يّمّٚمقهن٤م يم٤مٟمقا " ىمقًمف ُمـ يٚمزم وٓ

 يم٤مٟمقا " سم٘مقًمف اعمراد سمؾ , وطمده يم٤من أّٟمف " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من " ىمقًمف ُمـ وٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من " ىمقًمف وهٙمذا , سم٠مصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل :  أي " يّمّٚمقهن٤م

 أقمٚمؿ واهلل , سم٠مصح٤مسمف:  أي " ُيّمِٚمٞمٝم٤م
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 الحديث الرابع
ّٔٚر ادْٓٚل أيب ظـ - 05  أيب ظذ يِب وأَ  إٔٚ دخِٝ:  ؿٚل,  شالمٜ بـ ش

 ؾَٚل ؟ ادُتقبٜ ُيهِع   افّْبلّ  ـٚن ـٔػ:  يِب أَ  فف ؾَٚل,  إشِّلّ  ةبرز

,  افّنّس تدحض حغ - إوػ تدظقهنٚ افتل - اهلجر ُيهِع  ـٚن: 

 وافّنّس ادديْٜ أؿل دم ِفْح رَ  إػ أحدٕٚ يرجع ثؿّ ,  افًك وُيهِع 

 ٌٜ ّٔ ُٝ  , ح ٛ   وـٚن , ادٌرب دم ؿٚل مٚ وٕسٔ  افًنٚء مـ ريّٗخ  أنْ  يستح

 , بًدهٚ واحلديٞ,  ؿبِٓٚ افّْقم يُره وـٚن , افًتّٜ تدظقهنٚ افتل

 يَرأ وـٚن , جِٔسف افّرجؾ يًرف حغ افٌداة صالة مـ يٍْتؾ وـٚن

 ( ).ادٚئٜ إػ بٚفّسّتغ

 

 ُمـ زي٤مدٍ  اسمـ أظمرج زُمـ"  اإلؾمامقمٞمكمّ  زاد ( يِب وأَ  إٔٚ دخِٝ) :  ؿقفف

 ."اًمٌٍمة

 طمٙمك ؾمّٞم٤مرٍ  واًمد وؾمالُم٦م , وؾمّتلم أرسمعٍ  ٜم٦مؾم ذم ذًمؽ ويم٤من:  ىمٚم٧م

 ذم رواي٦مٌ  قمٜمف ٓسمٜمف وىمٕم٧ْم  وىمد , شمرَجف ُمـ أضمد وملَ ,  هٜم٤م وًمده قمٜمف

 .احلقض ذيمر ذم .اًمٙمٌػم اًمّٓمؼماينّ 

 ( ) .اؾمٛمف ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد  (ظذ أيب برزة إشِّل : ) ؿقفف 

______________________ 
ُمـ (  232,  326) وُمًٚمؿ (  202,  623,  630,  666,  662) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف ـمرق قمـ أيب اعمٜمٝم٤مل قمـ أيب سمرزة 

ودومـ ذم ُم٘مؼمة , وُم٤مت هب٤م  .ٟمزل ُمرو: ىم٤مل أمحد سمـ ؾمٞم٤مر اعمروزي  .وهق ىمقل إيمثر (6)

ىم٤مل  .٤من وهراةُم٤مت سمٛمٗم٤مزة ؾمجًت: وىمٞمؾ  .ُم٤مت سم٤مًمٌٍمة: وىمٞمؾ  .يمالسم٤مذ ووًمده سمٛمرو

 .وؿمٝمد ومتح ظمٞمؼم وومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم٤مً , ويم٤من إؾمالُمف ىمدياًم : أسمق قمٛمر 
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 ٞمسًم اًمقشمر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل , اعمٗمروو٦م : أي ( ادُتقبٜ) :  ؿقفف

 .سمح٨ٌم  وومٞمف,  يذيمره ملَ  سمرزة أيب ًمٙمقن اعمٙمتقسم٦م ُمـ

 واهل٤مضمرة واهلجػم , اهلجػم صالة:  أي (  اهلجر ُيهِع  ـٚن) :  ؿقفف

 وىمتٝم٤م ٕنّ ,  سمذًمؽ اًمّٔمٝمر وؾمّٛمٞم٧م , احلرّ  ؿمّدة وىم٧م وهق , سمٛمٕمٜمًك 

 .طمٞمٜمئذٍ  يدظمؾ

 صالة أّول ٕهّن٤م إومم ّٛمٞم٧مؾُم :  ؿٔؾ ( إوػ تدظقهنٚ) :  ؿقفف

 .اًمٜمّٝم٤مر

 ًمف سملّم  طملم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ضمؼميؾ صاله٤م صالةٍ  أّول ٕهّن٤م:  وؿٔؾ

______________________ 
: وىم٤مل همػمه  .يم٤من ُمـ ؾم٤ميمٜمل اعمديٜم٦م صمؿ ٟمزل اًمٌٍمة وهمزا ظمراؾم٤من: وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد  

وي٘م٤مل إٟمف ؿمٝمد صٗملم  . ؿمٝمد ُمع قمكم ىمتؾ اخلقراج سم٤مًمٜمٝمروان وهمزا ظمراؾم٤من سمٕمد ذًمؽ

: وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م  . ُمـ ـمريؼ صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب سمرزة قمـ أسمٞمفروى ذًمؽ  . واًمٜمٝمروان ُمع قمكم  

ُم٤مت ذم : وىم٤مل همػمه  . سمٕمد ُم٤م أظمرضمف اسمـ زي٤مد ُمـ اًمٌٍمة 23ُم٤مت سمخراؾم٤من ؾمٜم٦م 

  .ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م

  .وضمزم احل٤ميمؿ أسمق أمحد سم٤مٕول: ىمٚم٧م  

اًمت٤مريخ "وسمف ضمزم اًمٌخ٤مري ذم  . ىمٞمؾ إٟمف سم٘مل إمم ظمالوم٦م قمٌد اعمٚمؽ: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن  

  .ذم ومّمؾ ُمـ ُم٤مت سملم اًمًتلم إمم اًمًٌٕملم "ؾمطإو

ويم٤مٟم٧م وٓي٦َم قمٌد  26وي١ميده ُم٤م ضمزم سمف حمٛمد سمـ ىمداُم٦م وهمػمه أٟمف ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م : ىمٚم٧م  

ووزم اسمٜمف ُمٕم٤موي٦م أي٤مُم٤ًم يًػمة صمؿ ىم٤مُم٧م اًمٗمتٜم٦م  . وم٢منَّ يزيد ُم٤مت ذم أوائؾ ؾمٜم٦م أرسمع, اعمٚمؽ 

ف إمم  . ؾم٤من وُمروان سم٤مًمِم٤ممإمم أن اؾمت٘مؾَّ اسمـ اًمزسمػم سم٤محلج٤مز واًمٕمراق وظمرا صمؿ شمقضمَّ

  .وُم٤مت ذم رُمْم٤من ُمٜمٝم٤م . ُمٍم ومٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م وقم٤مش ىمٚمٞمالً 

أٟمف قم٤مب قمغم ُمروان واسمـ اًمزسمػم واًم٘مراء سم٤مًمٌٍمة عَم٤َّم , وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  

أنَّ اجلٛمٞمع , وم٘م٤مل ذم ىمّم٦م ذيمره٤م طم٤مصٚمٝم٤م  . وىمع آظمتالف سمٕمد ُمقت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

زاد  . أٟمف ؿمٝمد ىمت٤مل اخلقارج سم٤مٕهقاز, وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري , قمغم اًمدٟمٞم٤م إٟمام ي٘م٤مشمٚمقن 

يم٤من ذًمؽ ذم وٓي٦م سمنم سمـ  .اٟمتٝمك . اإلؾمامقمٞمكم ذم ُمًتخرضمف ُمع اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة 

 .سمتجقز(  306/  2) ىم٤مًمف ذم آص٤مسم٦م  . ُمروان قمغم اًمٌٍمة ُمـ ىِمٌؾ أظمٞمف قمٌد اعمٚمؽ
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 اخلٛمس اًمّّمٚمقات

 وىم٤مل,  ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ ُمًٚمؿ سمـ قمت٦ٌم طمّدصمٜمل:  إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل

 أصٌح عَم٤ّم:  وهمػمه ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع ىم٤مل:  ىم٤مل ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد

 زاهم٧م طملم ٟمزل ضمؼميؾ إَّٓ  يرقمف ملَ ,  سمف أهي اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ومّمٞمح وم٠مُمر , اًمّٔمٝمر صالة:  أي .إومم ّٛمٞم٧مؾُم  وًمذًمؽ , اًمِّمٛمس

 اًمٜمٌّّل  وصغمَّ ,  ضمؼميؾ سمف ومّمغمَّ  , وم٤مضمتٛمٕمقا , ضم٤مُمٕم٦م اًمّّمالة:  سم٠مصح٤مسمف

 احلدي٨م ومذيمر .سم٤مًمٜم٤ّمس ملسو هيلع هللا ىلص

امء وؾمط قمـ شمزول:  أي ( افّنّس تدحض حغ) :  ؿقفف ًّ  اًم

 شمزول طملم " عمًٚمؿٍ  رواي٦مٍ  وذم , اًمّزًمؼ وهق اًمّدطمض ُمـ ُم٠مظمقذٌ 

 .وىمتٝم٤م أّول ذم اًمّٔمٝمر ُيّمكِم  يم٤من أّٟمف ذًمؽ وُم٘مت٣م " اًمِّمٛمس

 زُمـ ذم ذًمؽ يٙمقن أن ٓطمتامل سم٤مإلسمراد إُمر ذًمؽ خي٤مًمػ وٓ

 خيتّص  ّٕٟمف,  اإلسمراد ذوط وم٘مد قمٜمد أو سم٤مإلسمراد إُمر ىمٌؾ أو اًمؼمد

 .اجلقاز ًمٌٞم٤من أو , احلرّ  سمِمّدة

ؽ وىمد ًّ  إَّٓ  حتّمؾ ٓ اًمقىم٧م أّول ومْمٞمٚم٦م إنّ :  َُمـ ىم٤مل ٔم٤مهرهسم يتٛم

 اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ وهمػممه٤م وؾمؽمٍ  ـمٝم٤مرةٍ  ُمـ شم٘مديٛمف يٛمٙمـ ُم٤م سمت٘مديؿ

ـّ  ,  عمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ومتحّمؾ .اًمّت٘مري٥م سم٤محلدي٨م اعمراد أنّ  ئمٝمر اًمذي وًمٙم

 .اًمّّمالة أؾم٤ٌمب سمٖمػم اًمقىم٧م دظمقل قمٜمد يتِم٤مهمؾ ملَ 

 اًمّراء سمٗمتح ( رحِف إػأحدٕٚ  ثؿ يرجع, وُيهِع افًك ) :  ؿقفف

 .ُمًٙمٜمف:  أي , اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن

 وأطمدٟم٤م "وًمٚمٌخ٤مري  .ًمٚمّرطمؾ صٗم٦مٌ  (  ادديْٜ أؿل دم) :  ؿقفف
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 أيب رواي٦م ذم وىمع يمذا " طمّٞم٦مٌ  واًمِّمٛمس رضمع,  اعمديٜم٦م أىمَم إمم يذه٥م

ذر  
 وسمّمٞمٖم٦م واوٍ  سمزي٤مدة " ويرضمع " همػممه٤م رواي٦م وذم ,( ) وإصٞمكمّ  ( ) 

 .اخلّٓم٤ميبّ  ذح قمٚمٞمٝم٤م  ٤مرقم٦ماعمْم

 إمم ؿّ صمَ  ُمـ واًمّرضمقع اعمديٜم٦م أىمَم إمم اًمّذه٤مب طمّمقل وفم٤مهره

 يرضمع صمؿّ  " قمقف قمـ ؾمٞم٤مر قمٜمد اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم ًمٙمـ , اعمًجد

 إَّٓ  ومٞمف ومٚمٞمس " طمّٞم٦مٌ  واًمِّمٛمس اعمديٜم٦م أىمَم ذم رطمٚمف إمم أطمدٟم٤م

 .اًمّرضمقع دون وم٘مط اًمّذه٤مب

 ذم اًمقاو أنّ  حيتّؾ:  ي٘م٤مل أن رواي٦ماًمشمٚمؽ  وسملم سمٞمٜمٝم٤م الّع وضريؼ

 ًمٚمؽّمشمٞم٥م شمرد إهّن٤م:  َُمـ ىم٤مل ىمقل قمغم " صمؿّ  " سمٛمٕمٜمك " وأطمدٟم٤م " ىمقًمف

 ممّـ:  أي .أطمدٟم٤م يذه٥م صمؿّ ,  واًمّت٘مدير , وشم٠مظمػمٌ  شم٘مديؿٌ  وومٞمف , صمؿّ  ُمثؾ

  .ُمٕمف صغمَّ 

 ." رضمع ":  ىمقًمف وأُّم٤م

 .ذه٥مي ًم٘مقًمف سمٞم٤مٟم٤مً  ويٙمقن يرضمع سمٛمٕمٜمك يٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

 .راضمٕم٤مً  يذه٥م:  أي .احل٤مل ُمقوع ذم رضمع يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 وًمق .واًمّت٘مدير , إذا أو ًمق إُّم٤م ؾم٘مٓم٧م اًمنّمط أداة أنّ :  وحيتّؾ

  .إًمخ ..أطمدٟم٤م يذه٥م

 هق اًمذي ًمٚمٛمٌتدأ ظمؼماً  " رضمع " يٙمقن أن .( ) اًمٙمرُم٤مينّ  وضمّقز

______________________ 
 ( 6/663 ) شمرَجتف ؾمٌؼ, هق قمٌد سمـ أمحد اهلروي (  6) 

 ( 6/663) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق قمٌداهلل سمـ اسمراهٞمؿ  ( 6 )

 ( 6/63) ؾمٌؼ شمرَجتف , هق حمٛمد سمـ يقؾمػ ( 0)



     27 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 اًمٚمٗمظ ٦مضمٝم ُمـ حمتّالً  يم٤من وإن وهق - طم٤مًمّٞم٦مٌ  َجٚم٦مٌ  " ويذه٥م " أطمدٟم٤م

 قمـ حمّٛمدٍ  سمـ طمّج٤مج قمـ أمحد رواه وىمد , قمقٍف  رواي٦م يٖم٤مير ًمٙمٜمّف -

 ." طمّٞم٦مٌ  واًمِّمٛمس اعمديٜم٦م أىمَم إمم اًمّرضمؾ يرضمع واًمٕمٍم " سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم

 ًمٙمـ ُمثٚمف ؿمٕم٦ٌم قمـ احل٤مرث سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وعمًٚمؿٍ 

  .يرضمع سمدل " يذه٥م " سمٚمٗمظ

 " ىمقًمف:  أي وهق:  آخر ًٓ احتام طمٙمك أن سمٕمد أيْم٤مً  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 .يرضمع سمٛمٕمٜمك ورضمع,  ُم٘مّدرةٌ  واًمقاو,  يذه٥م قمغم قمٓمٌػ  " رضمع

  .اٟمتٝمك

 اًمتل ًمٚمّرواي٦م ُمقاومٌؼ  وهق , سمّٓم٤ملٍ  اسمـ سمف ضمزم إخر آحتامل وهذا

 .طمٙمٞمٜم٤مه٤م

 ٌخ٤مرياًم ؿمٞمخ - قمٛمر سمـ طمٗمص قمـ داود أيب رواي٦م ذًمؽ وي١مّيد

 واًمِّمٛمس ويرضمع اعمديٜم٦م َمأىم إمم ًمٞمذه٥م أطمدٟم٤م وإنّ  " سمٚمٗمظ - ومٞمف

 ." طمّٞم٦مٌ 

 اعمراد أنّ  أووح٧م قمقٍف  رواي٦م وأنّ ,  قمٚمٞمٝم٤م يرد ُم٤م ىمّدُمٜم٤م وىمد

 اسمتداء ٕنّ  رضمققم٤مً  ؾُمِٛمل وإّٟمام , اعمًجد ُمـ:  أي .اًمّذه٤مب سم٤مًمّرضمقع

 .رضمققم٤مً  اعمٜمزل إمم ُمٜمف اًمّذه٤مب ومٙم٤من اعمًجد إمم اعمٜمزل ُمـ يم٤من اعمجلء

ٌٜ  وافّنّس) :  ؿقفف ّٔ   .ٟم٘مّٞم٦مٌ  سمٞمْم٤مء:  أي(  ح

 وًمقٟم٤مً  طمرارةً  أصمره٤م ىمّقة سمحٞم٤مهت٤م اعمراد:  ( ) اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

______________________ 
 (. 022) ص واٟمٔمر شمرَجتف هق وأظمقه أمحد ذم  . قمكم سمـ حمٛمد آؾمٙمٜمدراين( 6)
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  .ٟمتٝمكا .اًمٌّمء ُمثكم اًمّٔمؾ ُمّمػم سمٕمد يٙمقن ٓ وذًمؽ , وإٟم٤مرةً  وؿمٕم٤مقم٤مً 

 ىم٤مل - اًمّت٤مسمٕملم أطمد - ظمٞمثٛم٦م قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أيب ؾمٜمـ وذم

  .طمّره٤م دمد أن طمٞم٤مهت٤م: 

  يمِؾ  فمِؾ  ُمّمػمُ  هق ٍماًمٕم وىم٧م أول :ؾٚئدة 
ٍ
 أظمرج وىمد,  ُمثٚمف رء

 أهؾ مـ أحدٍ  ظـ َْؾيُ  ومل. ( ) سم٤معم٘مّمقد طم٦مُمٍِم  أطم٤مدي٨م قمدة ُمًٚمؿ

ٌٜ  افًِؿ  أول:  ىم٤مل أٟمف قمٜمف وم٤معمِمٝمقر , حٍْٜٔ أيب ظـ إٓ   , ذفؽ دم خمٚفٍ

 .سم٤مًمتثٜمٞم٦م .ُمثٚمٞمف رء يمؾ فمؾ ُمّمػم اًمٕمٍم وىم٧م

 يٕمٜمل - أصح٤مسمف طمتك ذًمؽ ذم يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ظم٤مًمٗمف:  اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

:  وم٘م٤مًمقا .سمٕمدهؿ ضم٤مء ممـ َج٤مقم٦م ًمف اٟمتٍم وم٘مد وإَّٓ  - قمٜمف أظمذيـ

 وٓ , احلر اؿمتداد ذه٤مب سمٕمد إَّٓ  حيّمؾ وٓ,  سم٤مإلسمراد إُمر صم٧ٌم

 أول ومٞمٙمقن , ُمثٚمٞمف اًمٌمء فمؾ يّمػم أن سمٕمد إٓ اًمٌالد شمٚمؽ ذم يذه٥م

 .رده قمـ شمٖمٜمل هذا ُمثؾ وطمٙم٤مي٦م , ُمثٚمٞمف اًمٔمؾ ُمّمػم اًمٕمٍم وىم٧م

 أمحد سمّٞمٜمف , ؾمّٞم٤مرٌ  هق ذًمؽ ىم٤مئؾ ( ادٌرب دم ؿٚل مٚ وٕسٔٝ) :  ؿقفف

 .قمٜمف ؿمٕم٦ٌم قمـ طمّج٤مٍج  قمـ روايتف ذم

 وىم٧م ُمـ:  أي ( افًنٚء مـ يّٗخر أنوـٚن يستحٛ ) :  ؿقفف

 .اًمٕمِم٤مء

______________________ 
: ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل , قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو (  266)  "صحٞمحف"ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه ذم  (6)

ووىم٧م , ويم٤من فمُؾ اًمرضمِؾ يمٓمقًمِف ُم٤م مل حيي اًمٕمٍم  .وىْم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م اًمِمٛمس

إذا صٚمَّٞمتؿ اًمٔمٝمر وم٢مٟمف وىم٧م إمم أْن  "وذم رواي٦م  .احلدي٨م .اًمٕمٍم ُم٤م مل شمّمٗمّر اًمِمٛمس

 "حيي اًمٕمٍم 
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 ٕنّ  ىمٚمٞمالً  اًمّت٠مظمػم اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمٌؾ  ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

  .قمٚمٞمف يدّل  اًمّتٌٕمٞمض

 وشم٘مدم , يمثرةٍ  وٓ ىمٚم٦مٍ  قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ ُمٓمٚمٌؼ  سمٕمٌض  سم٠مّٟمف:  ّ٘م٥موشمٕم

 ًمِمٝمقد جيلء ُمـ ٟٓمتٔم٤مر يم٤من إّٟمام اًمّت٠مظمػم أنّ ,  ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م ُمـ

 .اجلامقم٦م

 صغمَّ :  ىم٤مل وًمٚمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر ( افًتّٜ تدظقهنٚ افتل) :  ؿقفف

 , تٛم٦ماًمٕم اًمٜم٤ّمس يدقمق اًمتل وهل , اًمٕمِم٤مء صالة ًمٞمٚم٦مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م

 احلدي٨م . .اٟمٍمف صمؿّ 

 ُمـ ومّم٤مر , آؾمؿ هبذا هل٤م اؾمتٕمامهلؿ سمٖمٚم٦ٌم إؿمٕم٤مرٌ  ذًمؽ يمّؾ  وذم

 .اًمّتٕمريػ ًم٘مّمد ذيمره إمم حيت٤مج ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل قمرف

 قمٛمر اسمـ قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرجو

 اهلل يمت٤مب ذم وم٢مهّن٤م صالشمٙمؿ اؾمؿ قمغم إقمراب شمٖمٚمٌٜمّٙمؿ ٓ : سمٚمٗمظ

 طمدي٨م ُمـ ٟمحقه ُم٤مضمف وٓسمـ , اإلسمؾ سمحالب يٕمتٛمقن وأهّنؿ , اًمٕمِم٤مء

 قمٌد طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  يٕمغم وٕيب , طمًـ وإؾمٜم٤مده .هريرة أيب

 .يمذًمؽ قمقف سمـ اًمّرمحـ

 إذا قمٛمر اسمـ ويم٤من : قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم روايتف ذم اًمِّم٤مومٕمّل  زاد

 .وهمْم٥م ص٤مح .اًمٕمتٛم٦م ي٘مقًمقن ؾمٛمٕمٝمؿ

  .قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف ـُم اعمقىمقف هذا اًمّرّزاق قمٌد وأظمرج

 :  ذفؽ دم افّسِػ واختِػ

 .احلدي٨م راوي قمٛمر يم٤مسمـ يمرهف ُمـ ُمٜمٝمؿ:  افَقل إول
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 سمٙمر أيب قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ٟم٘مٚمف , ضمقازه أـمٚمؼ ُمـ ُمٜمٝمؿ:  افَقل افثٚن

  .وهمػمه اًمّّمّديؼ

 , اًمّراضمح وهق .إومم ظمالف ضمٕمٚمف ُمـ ُمٜمٝمؿ:  افَقل افثٚفٞ

 واًمِّم٤مومٕمّل  ُم٤مًمؽ قمـ اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مٚمف ويمذًمؽ , اظمت٤مره اًمٌخ٤مريو

 .واظمت٤مره

 اًمٕم٤ٌمدة هلذه شمٜمزهي٤مً  ذًمؽ قمـ هنك إّٟمام:  همػمه قمـ اًم٘مرـمٌّل  وٟم٘مؾ

 وهل,  دٟمٞمقّي٦م ًمٗمٕمٚم٦مٍ  اؾمؿ هق ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمؼ أن قمـ اًمّديٜمّٞم٦م اًمنّمقمّٞم٦م

  .اًمٕمتٛم٦م ويًّٛمقهن٤م , اًمقىم٧م ذًمؽ ذم جيٚمٌقهن٤م يم٤مٟمقا اًمتل ٦ٌمٚمْ احْلَ 

 زُم٤من ذم يٕمتٛمدوهن٤م يم٤مٟمقا إّٟمام ٦ٌمٚمْ احلَ  شمٚمؽ أنّ  سمٕمْمٝمؿ وذيمر:  ىمٚم٧م

١مال ُمـ ظمقوم٤مً  اجلدب ًّ  دٟمٞمقّي٦م ومٕمٚم٦مٌ  ومٝمل هذا ومٕمغم , واًمّّمٕم٤مًمٞمؽ اًم

 إصؾ ذم اًمٕمتؿ وُمٕمٜمك , حمٌقسم٦م ديٜمّٞم٦م ومٕمٚم٦مٍ  قمغم شمٓمٚمؼ ٓ ُمٙمروه٦م

 .خمّمقص شم٠مظمػم

 اًمٚمٞمؾ ُمـ هقًى  سمٕمد اًمٜم٤ّمىم٦م هب٤م شمٖمٌؼ اًمٚمٌـ سم٘مّٞم٦م اًمٕمتٛم٦م:  اًمّٓمؼمّي  وىم٤مل

٤مقم٦م شمٚمؽ ذم يّمّٚمقهن٤م يم٤مٟمقا ٕهّنؿ سمذًمؽ اًمّّمالة ومًّٛمٞم٧م , ًّ   .اًم

 ٓسمـ ىمٚم٧م:  ىم٤مل ُمٝمران سمـ ُمٞمٛمقن ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 اًمِّمٞمٓم٤من:  ىم٤مل ؟ اًمٕمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء صالة ؾمّٛمك ُمـ أّول ـُمَ :  قمٛمر

 ُم٤م يٕمٚمٛمقن وًمق :ىم٤مل   أنَّ اًمٜمٌل, وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة 

 هذه شمًٛمٞم٦م صمٌقت طم٤مصٚمف .طمٌقاً  وًمق شمقمه٤مٕ واًمّّمٌح اًمٕمتٛم٦م ذم

 .قمِم٤مء وشم٤مرةً  قمتٛم٦م شم٤مرةً  اًمّّمالة

 يم٘مقل اًمٗمٕمؾ إـمالق ومٞمٝم٤م سمؾ,  ومٞمٝم٤م شمًٛمٞم٦م ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م وأُّم٤م
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 أنّ  إمم تٗمٞمدوم ( ) ". .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أقمتؿ :قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس وهمػممه٤م 

 قمـ ةاًمّّمال هذه شم٠مظمػم عمٜمع ٓ , آؾمؿ إلـمالق هق إّٟمام ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل

 .اًمقىم٧م أّول

 ُم٤م وسملم,  قمتٛم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م قمـ اًمٜمّٝمل سملم جيّع:  وهمػمه اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  : بٖمريـ قمتٛم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م ُمـ ضم٤مء

 ٓ ًمٚمّتٜمزيف اًمٜمّٝمل وأنّ ,  اجلقاز ًمٌٞم٤من ذًمؽ اؾمتٕمٛمؾ أّٟمف:  أحدمهٚ

 .ًمٚمّتحريؿ

 أؿمٝمر ًمٙمقٟمف اًمٕمِم٤مء يٕمرف ٓ ُمـ سم٤مًمٕمتٛم٦م ظم٤مـم٥م سم٠مّٟمف:  افّثٚن

  .اًمّتًٛمٞم٦م ًم٘مّمد ٓ اًمّتٕمريػ ًم٘مّمد ومٝمق , ءاًمٕمِم٤م ُمـ قمٜمدهؿ

 ُمِمتٝمراً  يم٤من ّٕٟمف,  اًمٕمِم٤مء ذم اًمٕمتٛم٦م ًمٗمظ اؾمتٕمٛمؾ أّٟمف:  وحيتّؾ

 ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن ًمق:  ىم٤مل ومٚمق , ًمٚمٛمٖمرب اًمٕمِم٤مء ًمٗمظ اؾمتٕمامل قمٜمدهؿ

 .اعمٖمرب أهّن٤م ًمتقمّهقا , واًمٕمِم٤مء اًمّّمٌح

 ًمق " احلدي٨م هذا ٟمٗمس ذم صم٧ٌم ىمد ّٕٟمف,  وٕمٞمػ وهذا:  ىمٚم٧م

 شم٤مرةً  سم٤مًمٕمِم٤مء اًمّتٕمٌػم أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر " واًمٕمِم٤مء اًمّّمٌح ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن

 .اًمّرواة شمٍّمف ُمـ شم٤مرةً  وسم٤مًمٕمتٛم٦م

 .اجلقاز ٟمًخ قمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء شمًٛمٞم٦م قمـ اًمٜمّٝمل إنّ :  وؿٔؾ

 ُمـ يمؾ   وذم , اعمذيمقر احلدي٨م ىمٌؾ يم٤من أي٦م ٟمزول سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ذًمؽ أنّ  ذم ٕمدسمُ  وٓ , يخاًمّت٤مر إمم ذًمؽ ُمثؾ ذم ًمالطمتٞم٤مج ٟمٔمرٌ  اًم٘مقًملم

______________________ 
ويمذا اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم  .( 62) وؾمٞم٠ميت رىمؿ , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  (6)

 .طمدي٨م قم٤مئِم٦م
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ٜم٦ّم شمٖمٚم٥م ًمئال,  قمٜمف هنقا ًمف إـمالىمٝمؿ يمثر ومٚماّم  , ضم٤مئزاً  يم٤من ًّ  اجل٤مهٚمّٞم٦م اًم

ٜم٦ّم قمغم ًّ  اًمّّمح٤مسم٦م أنّ  سمدًمٞمؾ ذًمؽ حيرم ومال ذًمؽ وُمع , اإلؾمالُمّٞم٦م اًم

 ُمثؾ ذم اؾمتٕمامهل٤م وأُّم٤م,  اعمذيمقرة اًمّتًٛمٞم٦م اؾمتٕمٛمٚمقا اًمٜمّٝمل رووا اًمذيـ

 .أقمٚمؿ واهلل , سم٤معمٖمرب ًمت٤ٌمسآ ومٚمرومع هريرة أيب طمدي٨م

 ًمالهتامم همػممه٤م دون واًمٕمِم٤مء اًمّٔمٝمر شم٘مٞمٞمده ًمٕمؾ:  ( )ٞمٌلاًمٓمِ  وىم٤مل

 اًمٕمِم٤مء وشمًٛمٞم٦م , سمت٘مديٛمٝم٤م يِمٕمر سم٤مٕومم اًمّٔمٝمر ومتًٛمٞم٦م , سم٠مُمرمه٤م

  .سمت٠مظمػمه٤م يِمٕمر سم٤مًمٕمتٛم٦م

 أهؾ أـثر ـره:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل ( ؿبِٓٚ افّْقم يُره وـٚن: ) ؿقفف 

 رُمْم٤من ذم ومٞمف بًوٓؿ ورّخص , اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمّقم افًِؿ

  .اٟمتٝمك .ظم٤مّص٦مً 

 ًمف يم٤من إذا سمام اًمّرواي٤مت أيمثر ذم قمٜمف ّٞمدتىمُ  اًمّرظمّم٦م قمٜمف ٘مٚم٧مٟمُ  وُمـ

 , سم٤مًمٜمّقم آظمتٞم٤مر وىم٧م يًتٖمرق ٓ أّٟمف قم٤مدشمف ُمـ قمرف أو,  يقىمٔمف ُمـ

 .اًمقىم٧م ظمروج ظمِمٞم٦م اًمٜمّٝمل قِمٚم٦َّم إنّ  ىمٚمٜم٤م طمٞم٨م ضمّٞمدٌ  وهذا

 , اًمٕمِم٤مء وىم٧م دظمقل ىمٌؾ ُم٤م قمغم اًمّرظمّم٦م وّي اًمّٓمح٤م ومحؾ

 .دظمقًمف سمٕمد ُم٤م قمغم واًمٙمراه٦م

ٛمراعمح٤مدصم٦م : أي  ( بًدهٚ واحلديٞ : )ؿقفف  ًّ  ي١مّدي ىمد سمٕمده٤م واًم

 ويم٤من , اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم قمـ أو اعمخت٤مر وىمتٝم٤م قمـ أو اًمّّمٌح قمـ اًمٜمّقم إمم

 ؾاًمٚمٞم أّول أؾمٛمراً :  وي٘مقل,  ذًمؽ قمغم اًمٜم٤ّمس ييب اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر

______________________ 
 (6/60) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق احلًـ سمـ حمٛمد  (6)
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  .( ) ؟ آظمره وٟمقُم٤مً 

 اًمّٓمقال اًمٚمٞم٤مزم سملم وم٤مرٌق  ٗمّرقيُ  وم٘مد .ذًمؽ اًمٜمّٝمل قِمٚم٦َّم أنّ  شم٘مّرر وإذا

 ٕنّ  , ًمٚمامّدة طمًامً  اإلـمالق قمغم اًمٙمراه٦م حتٛمؾ أن ويٛمٙمـ , واًم٘مّم٤مر

 .أقمٚمؿ واهلل , ٜم٦ّمً ئُم ومٞمّمػم يًتٛمرّ  ىمد ُمٔمٜم٦ّمً  ًمٙمقٟمف ذع إذا اًمٌّمء

يم٤مًمًٛمر ذم , ٙمـ ذم أُمر ُمٓمٚمقب وهذه اًمٙمراه٦م خمّمقص٦م سمام إذا مَل ي

ٜم٤مً  قمٛمر طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  روى وىمد,  اًمٗم٘مف واخلػم ًّ  اًمٜمٌّّل  أنّ  , حم

  .ُمٕمٝمام وأٟم٤م,  اعمًٚمٛملم أُمقر ُمـ إُمر ذم سمٙمرٍ  وأسمق هق يًٛمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 .يم٤مًمًٛمر ُمع اًمْمٞمػ وإهؾ, أو ذم أُمر ُم٤ٌمح 

 إمم يٚمتٗم٧م أو , اًمّّمالة ُمـ يٜمٍمف:  أي ( يٍْتؾ وـٚن) :  ؿقفف

 .اعم٠مُمقُملم

 ذم يمراه٦م ٓ أّٟمف وومٞمف , اًمّّمٌح : أي ( افٌداة صالة مـ) :  ؿقفف

 .سمذًمؽ اًمّّمٌح شمًٛمٞم٦م

 رواي٦م ومٗمل , سمجٜمٌف اًمذي:  أي ( جِٔسف افّرجؾ يًرف حغ) :  ؿقفف

 إمم اًمّرضمؾ ومٞمٜمٔمر " ؿمٕم٦ٌم قمـ ضمريرٍ  سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ اجلقزىمّل 

 ومٞمٕمرف اًمّرضمؾ فومٞمٜمٍم " وٕمحد " وضمٝمف ومٞمٕمرف ضمٜمٌف إمم ضمٚمٞمًف

 ." ضمٚمٞمًف وضمف

 ." ومٞمٕمرومف يٕمرف اًمذي ضمٚمٞمًف وضمف إمم ومٞمٜمٔمر " عمًٚمؿٍ  رواي٦مٍ  وذم

______________________ 
قمـ ظمرؿم٦م سمـ ( 6603)وقمٌد اًمرزاق ( 2236) "اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (6)

ق سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمِدرة , رأى قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمقُم٤ًم ؾمٛمروا سمٕمد اًمٕمِم٤مء : احلر اًمٗمزاري ىم٤مل  ومٗمرَّ

 .ومذيمره: وم٘م٤مل , 
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  " سمٕمضٍ  وضمف سمٕمْمٜم٤م يٕمرف طملم وٟمٜمٍمف " أظمرى ذم وًمف

 ُمٕمروم٦م اسمتداء ٕنّ ,  اًمّّمٌح سمّمالة اًمّتٕمجٞمؾ قمغم سمذًمؽ واؾمتدل

 يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  صّح  وىمد , اًمٖمٚمس أواظمر ذم يٙمقن ضمٚمٞمًف وضمف اإلٟم٤ًمن

 وشمٕمديؾ اًم٘مراءة شمرشمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مدشمف ُمـ اعمٕمٚمقم وُمـ .اًمّّمالة ومراغ ٜمدقم

  .ُمٖمٚم٤ًمً  ومٞمٝم٤م يدظمؾ يم٤من أّٟمف ذًمؽ ومٛم٘مت٣م , إريم٤من

 طمٞم٨م ت٘مدماعم قم٤مئِم٦م حلدي٨م خم٤مًمٌػ  أّٟمف .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم واّدقمك

 .اًمٖمٚمس ُمـ ٕمرومـيُ  ٓ:  ومٞمف ىم٤مًم٧م

 ُمتٕمٚمٌؼ  ةسمرز أيب طمدي٨م أنّ  وهق , فم٤مهرٌ  سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

ـٌ  ومٝمق اعُمّمكِم  ضمٜم٥م إمم ضم٤مًمٌس  ُمًٗمرٌ  هق ُمـ سمٛمٕمروم٦م  وطمدي٨م , ممٙم

 .سمٕمٞمدٌ  ومٝمق سمٕمدٍ  قمغم أّٟمف ُمع ُمتٚمّٗمٌػ  هق سمٛمـ ُمتٕمٚمٌؼ  قم٤مئِم٦م

 اًمّّمٌح ذم:  أي(  ويَرأ) :  ؿقفف

 رواي٦م ذم وىمّدره٤م .أي ُمـ يٕمٜمل ( ادٚئٜ إػ بٚفّسّتغ) : ؿقفف 

 سملم ُم٤م " سمٚمٗمظوذم رواي٦م هلام ,  " وٟمحقه٤م احل٤مىّم٦م سمًقرة " اًمّٓمؼماينّ 

ّتلم ًّ   ." اعم٤مئ٦م إمم اًم

ّتلم سملم ُم٤م ي٘مقل أن اًم٘مٞم٤مس أنّ :  اًمٙمرُم٤مينّ  وأؿم٤مر ًّ  ٕنّ ,  واعم٤مئ٦م اًم

  .ُمتٕمّددٍ  قمغم اًمّدظمقل ي٘متيض " سملم " ًمٗمظ

ّتلم سملم ُم٤م وي٘مرأ:  اًمّت٘مدير يٙمقن أن وحيتّؾ:  ىم٤مل ًّ  إمم وومقىمٝم٤م اًم

 .قمٚمٞمف اًمٙمالم ًم٦مًمدٓ ومقىمٝم٤م ًمٗمظ ومحذف , اعم٤مئ٦م

ّتلم سملم ُم٤م إطمدامه٤م أو اًمّريمٕمتلم ذم ي٘مرأ ويم٤من "وًمٚمٌخ٤مري  ًّ  إمم اًم

 .اعمٜمٝم٤مل أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم هب٤م شمٗمّرد اًمّزي٤مدة وهذه , أي٤مت ُمـ:  أي " اعم٤مئ٦م
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 سم٤محل٤مىّم٦م " شم٘مديره٤م اًمّٓمؼماينّ  رواي٦م قمـ شم٘مّدم وىمد , ُمٜمف ومٞمف واًمِّمّؽ 

 ." وٟمحقه٤م

 طمدي٨م قمغم ُمٜمٓمٌٌؼ  ومٝمق,  اًمّريمٕمتلم يمؾ ذم ذًمؽ يٙمقن أن شم٘مدير ومٕمغم

٤ٌّمسٍ  اسمـ جدة شمٜمزيؾ اجلٛمٕم٦م صٌح ذم ىمراءشمف ذم .قم ًّ  .( ) أشمك وهؾ,  اًم

 سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م قمغم ُمٜمٓمٌٌؼ  ومٝمق ريمٕم٦مٍ  يمؾ ذم يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم

 "سمـ  ًمف رواي٦مٍ  وذم , ُمًٚمؿٌ  أظمرضمف " ق " ـسم اًمّّمٌح ذم ىمراءاشمف ذم ؾمٛمرة

 ." اًمقاىمٕم٦م "ـ سم يمؿاحل٤م قمٜمد أظمرى وذم " اًمّّم٤موّم٤مت

ٞم٤مق وذم ًّ  سم٤مجلقاب اعمًئقل وُم٤ًمرقم٦م , اًمٙمٌػم ُمع اًمّّمٖمػم شم٠مّدب اًم

 .سمف قم٤مروم٤مً  يم٤من إذا

 

______________________ 
 .اسمـ قم٤ٌمس ُمـ طمدي٨م(  6323) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

 (  636) وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٕمٛمدة ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م سمرىمؿ  
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 الحديث الخامس
 ؿبقرهؿ اهلل مأل:  اخلْدق يقم ؿٚل  افّْبلّ  أنّ  :  ظعي  ظـ - 05

 ( ) افّنّس ؽٚبٝ حّتك افقشىك افّهالة ظـ صٌِقٕٚ ـام,  ٕٚراً  وبٔقهتؿ

 - افًك صالة - افقشىك افّهالة ظـ صٌِقٕٚ " دسِؿٍ  فٍظٍ  ودم

 ( ).وافًنٚء ادٌرب بغ صالهٚ ثؿّ 

 الحديث الدادس
 ادؼـقن حبس:  ؿٚل , مسًقدٍ  بـ اهلل ظبد ظـ سِؿود - 00

 ؾَٚل,  تاصٍر   أو افّنّس تامحر   حّتك,  افًك ظـ  اهلل رشقل

 اهللُ مأل - افًك ةصال - افقشىك افّهالة ظـ صٌِقٕٚ:   اهلل رشقل

 .ٕٚراً  هؿوؿبقرَ  ٓؿأجقاؾَ  اهللُ حنٚ أو,  ٕٚراً  هؿوؿبقرَ  ٓؿأجقاؾَ 

 

 هل٤م أنّ  يٕمٜمل "يقم إطمزاب  "ذم رواي٦م هلام ( يقم اخلْدق : ) ؿقفف 

 .ـم٤مئٗم٦م:  أي .طمزب َجع وإطمزاب , اؾمٛملم

 سم٠مُمر اعمديٜم٦م طمقل طمٗمر اًمذي اخلٜمدق ومألضمؾ اخلٜمدق شمًٛمٞمتٝم٤م وم٠مُّم٤م

 .اعمٖم٤مزي أصح٤مب ذيمر ومٞمام ؾمٚمامن سمذًمؽ أؿم٤مر اًمذي ويم٤من , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 إذا سمٗم٤مرسٍ  يمٜم٤ّم إّٟم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ؾمٚمامن ىم٤مل:  ىم٤مل ُمٕمنم قسمأ ُمٜمٝمؿ

 , اعمديٜم٦م طمقل اخلٜمدق سمحٗمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مُمر , قمٚمٞمٜم٤م ظمٜمدىمٜم٤مً  طمقسٟم٤م

______________________ 
ُمـ ـمريؼ (  262) وُمًٚمؿ (  2300,  3664,  0336,  6220) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .وًمف ـمرق أظمرى ؾمٞمذيمره٤م اًمِم٤مرح .سمف حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ قمٌٞمدة قمـ قمكم 

 .ٚمؿ سمـ صٌٞمح , قمـ ؿمتػم سمـ ؿمٙمؾ , قمـ قمكم سمفُمـ ـمريؼ ُمً(  262) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)
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 ومرهمقا طمّتك قمٛمٚمف إمم وم٤ًمرقمقا , ًمٚمٛمًٚمٛملم شمرهمٞم٤ٌمً  سمٜمٗمًف ومٞمف وقمٛمؾ

 ." ومح٤مسوهؿ نميمقناعم وضم٤مء , ُمٜمف

 طمرب قمغم اعمنميملم ُمـ ـمقائػ ومالضمتامع إطمزاب شمًٛمٞمتٝم٤م وأُّم٤م

 اهلل أٟمزل وىمد , شمٌٕمٝمؿ وُمـ واًمٞمٝمقد وهمٓمٗم٤من ىمريٌش  وهؿ , اعمًٚمٛملم

 .إطمزاب ؾمقرة صدر اًم٘مّّم٦م هذه ذم شمٕم٤ممم

 أظمٓم٥م سمـ ٞمّل طُم  ظمرج : ىم٤مل "اعمٖم٤مزي" ذم قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك وذيمر

 , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمرب قمغم ىمريِم٤مً  حيّرض ّٙم٦مُم إمم اًمٜمّْمػم سمٜمل ىمتؾ سمٕمد

 وحيّْمٝمؿ,  همٓمٗم٤من سمٜمل ذم يًٕمك احل٘مٞمؼ أيب سمـ اًمّرسمٞمع سمـ يمٜم٤مٟم٦م وظمرج

 سمـ قمٞمٞمٜم٦م وم٠مضم٤مسمف , ظمٞمؼم صمٛمر ٟمّمػ هلؿ أنّ  قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمت٤مل قمغم

 ُمـ طمٚمٗم٤مئٝمؿ إمم ويمتٌقا , ذًمؽ إمم اًمٗمزارّي  سمدر سمـ طمذيٗم٦م سمـ طمّمـ

 .أـم٤مقمف ومٞمٛمـ ظمقيٚمد سمـ ـمٚمح٦م إًمٞمٝمؿ وم٠مىمٌؾ أؾمد سمٜمل

 ومج٤مءهؿ , اًمّٔمٝمران سمٛمرّ  ومٜمزًمقا سم٘مريشٍ  طمرٍب  سمـ ؾمٗمٞم٤من أسمق وظمرج

 اًمذيـ ومٝمؿ , قمٔمٞمؿٍ  َجعٍ  ذم ومّم٤مروا هلؿ ُمدداً  ؾمٚمٞمؿٍ  سمٜمل ُمـ أضم٤مهبؿ ُمـ

 .إطمزاب شمٕم٤ممم اهلل ؾماّمهؿ

 ويم٤من:  ىم٤مل , آٍٓف  قمنمة قمّدهتؿ أنّ  .سم٠مؾم٤مٟمٞمده إؾمح٤مق اسمـ وذيمر

 واعمًٚمٛمقن آٍٓف  أرسمٕم٦م اعمنميمقن يم٤من:  ٔؾوؿ , آٍٓف  صمالصم٦م اعمًٚمٛمقن

 .إًمػ ٟمحق

 وملَ  , يقُم٤مً  قمنميـ يم٤مٟم٧م احلّم٤مر ُمّدة أنّ  .قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك وذيمر

 سمـ ؾمٕمد ُمٜمٝم٤م وأصٞم٥م , واحلج٤مرة سم٤مًمٜمٌّؾ ُمراُم٤مةٌ  إَّٓ  ىمت٤مٌل  سمٞمٜمٝمؿ يٙمـ

  .ُمقشمف ؾم٥ٌم ومٙم٤من سمًٝمؿٍ  ُمٕم٤مذٍ 
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 ٕؿمجٕمّل ا ُمًٕمقدٍ  سمـ ٟمٕمٞمؿ وأنّ  , رطمٞمٚمٝمؿ ؾم٥ٌم اعمٖم٤مزي أهؾ وذيمر

 أرؾمؾ صمؿّ  .سمذًمؽ ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠مُمر وذًمؽ , وم٤مظمتٚمٗمقا اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ أًم٘مك

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك , ومتٗمّرىمقا اًمّريح قمٚمٞمٝمؿ اهلل

 .واختٍِقا دم أي شْٜ

 أرسمع ؾمٜم٦م ؿمّقال ذم يم٤مٟم٧م:  قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك ىم٤مل :افَقل إول 

  .ُمٖم٤مزيف ذم رويٜم٤مه هٙمذا

 سمـ ُمقؾمك قمـ أمحد وأظمرضمف , ٤مًمؽُم ذًمؽ قمغم ُمقؾمك وشم٤مسمع: ىمٚم٧م

 .قمٜمف داود

 وسمذًمؽ , مخس ؾمٜم٦م ؿمّقال ذم يم٤مٟم٧م .إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل :افَقل افثٚن 

 .اعمٖم٤مزي أهؾ ُمـ همػمه ضمزم

 .قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك ىمقل إمم ٌخ٤مرياًم وُم٤مل

 اسمـ وهق أطمدٍ  يقم رضقمُ  أّٟمف,  قمٛمر اسمـ ىمقل ُمـ أظمرضمف سمام وىمّقاه

 ؾمٜم٦مٌ  سمٞمٜمٝمام ومٞمٙمقن:  ةقمنم مخس اسمـ وهق اخلٜمدق ويقم قمنمة أرسمع

 .أرسمعٍ  ؾمٜم٦م اخلٜمدق ومٞمٙمقن , صمالٍث  ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م طمدٌ وأُ  .واطمدةٌ 

 اسمـ يٙمقن أن ٓطمتامل مخسٍ  ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م أهّن٤م صم٧ٌم إذا .ومٞمف طمّج٦م وٓ

 ذم ويم٤من,  قمنم اًمّراسمٕم٦م ذم قمرض ُم٤م أّول ذم يم٤من أطمدٍ  ذم قمٛمر

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  أضم٤مب وهبذا , قمنمة اخلٛمس اؾمتٙمٛمؾ ىمد إطمزاب

 ُمـ رضمع عَم٤ّم ًمٚمٛمًٚمٛملم ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أسم٤م أنّ ,  إؾمح٤مق اسمـ ىمقل وي١مّيد

ٜم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومخرج سمٌدرٍ  اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم ُمققمديمؿ:  أطمد ًّ  إمم اعم٘مٌٚم٦م اًم

ٜم٦م شمٚمؽ ؾمٗمٞم٤من أيب جملء ومت٠مظّمر , سمدرٍ  ًّ  , طمٞمٜمئذٍ  يم٤من اًمذي ًمٚمجدب اًم
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 أن سمٕمد ومرضمٕمقا , اخلّم٥م ؾمٜم٦م ذم اًمٖمزو يّمٚمح إّٟمام:  ًم٘مقُمف وىم٤مل

 أهؾ ُمـ وهمػمه إؾمح٤مق اسمـ ذًمؽ ذيمر , دوهن٤م أو قمًٗم٤من ممإ وصٚمقا

  .اعمٖم٤مزي

ٚمػ ُمـ َج٤مقم٦مً  أنّ  وهق , آظمتالف هذا ؾم٥ٌم اًمٌٞمٝم٘مّل  سملّم  وىمد ًّ  اًم

 ويٚمٖمقن اهلجرة سمٕمد وىمع اًمذي اعمحّرم ُمـ اًمّت٤مريخ يٕمّدون يم٤مٟمقا

 سمـ يٕم٘مقب ضمرى ذًمؽ وقمغم , إّول رسمٞمعٍ  إمم ذًمؽ ىمٌؾ اًمتل إؿمٝمر

ٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمى سمدرٍ  همزوة أنّ  ومذيمر,  "رخيفشم٤م" ذم ؾمٗمٞم٤من ًّ  إومم اًم

 .اًمّراسمٕم٦م ذم يم٤مٟم٧م اخلٜمدق وأنّ  , اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم يم٤مٟم٧م أطمدٍ  همزوة وأنّ  ,

 قمٚمٞمف عم٤َِم خم٤مًمٌػ  واهٍ  سمٜم٤مءٌ  ًمٙمٜمّف , اًمٌٜم٤مء ذًمؽ قمغم صحٞمٌح  قمٛمٌؾ  وهذا

 شمٙمقن ذًمؽ وقمغم , اهلجرة ؾمٜم٦م اعمحّرم ُمـ اًمّت٤مريخ ضمٕمؾ ُمـ الّٓقر

  .اعمٕمتٛمد وهق اخل٤مُم٦ًم ذم واخلٜمدق اًمّث٤مًمث٦م ذم وأطمدٌ  اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم سمدرٌ 

 قمـ ُمٜمٕمقٟم٤م:  أي "طمًٌقٟم٤م  "وهلام ذم رواي٦م ( صٌِقٕٚ : )  ؿقفف

 .إي٘م٤مقمٝم٤م قمـ:  أي,  اًمقؾمٓمك اًمّّمالة

 وإوؾمط .إوؾمط شم٠مٟمٞم٨م هل ( افقشىك هالةاف ظـ: ) ؿقفف 

 ٕمغمومُ  ٕنّ  اًمِّمٞمئلم سملم اًمّتقؾّمط سمف اعمراد وًمٞمس , رء يمّؾ  ُمـ إقمدل

 , واًمٜمّ٘مص اًمّزي٤مدة ي٘مٌؾ ُم٤م إَّٓ  ًمٚمّتٗمْمٞمؾ يٜمٌٜمل وٓ , اًمّتٗمْمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م

 ي٘مٌٚمٝمام ومال اعمتقؾّمط سمخالف , ي٘مٌٚمٝمام واًمٕمدل , اخلٞم٤مر سمٛمٕمٜمك واًمقؾمط

 .شمٗمْمٞمؾ أومٕمؾ ُمٜمف يٌٜمك ومال

 اًمّّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م : قمكمّ  قمـ ؿمٙمؾٍ  سمـ ؿمتػم ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ زاد

 اعمٖمرب سملم صاله٤م صمؿّ  " آظمره ذم وزاد .ٍماًمٕم صالة اًمقؾمٓمك
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 وًمٚمؽّمُمذّي  , قمكمّ  طمدي٨م ٟمحق ُمًٕمقد اسمـ قمـ وعمًٚمؿٍ  " واًمٕمِم٤مء

 .ُمثٚمف قمكم   قمـ طمٌٞمشٍ  سمـ زرّ  ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل 

٤من أيب ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  وعمًٚمؿٍ  ًّ ٚمامينّ  قمٌٞمدة قمـ إقمرج طم ًّ  قمـ اًم

 طمّتك ؾمٓمكاًمق اًمّّمالة قمـ طمًٌقٟم٤م يمام " سمٚمٗمظ احلدي٨م ومذيمر قمكمّ 

 طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  أمحد وروى , اًمٕمٍم يٕمٜمل " اًمِّمٛمس همرسم٧م

 .اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك صالة : ىم٤مل,  رومٕمف ؾمٛمرة

 اًمقؾمٓمك اًمّّمالة : رومٕمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ضمرير اسمـ وروى

 قمـ هريرة أسمق ؾمئؾ : طمرُمٚم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ـمريؼ وُمـ .اًمٕمٍم صالة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م سمٗمٜم٤مء وٟمحـ ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م : وم٘م٤مل,  اًمقؾمٓمك اًمّّمالة

 قمغم وم٤مؾمت٠مذن وم٘م٤مم , ًمٙمؿ أقمٚمؿ أٟم٤م:  وم٘م٤مل,  قمت٦ٌم سمـ ه٤مؿمؿ أسمق وومٞمٜم٤م

  .اًمٕمٍم صالة أهّن٤م أظمؼمٟم٤م:  وم٘م٤مل إًمٞمٜم٤م ظمرج صمؿّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أّي :  وم٘م٤مل رضمؾٍ  إمم أرؾمؾ أّٟمف,  ُمروان سمـ اًمٕمزيز قمٌد ـمريؼ وُمـ

 أرؾمٚمٜمل:  وم٘م٤مل ؟ اًمقؾمٓمك اًمّّمالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م رء

 .اًمٕمٍم هل:  وم٘م٤مل صٖمػم همالم وأٟم٤م,  أؾم٠مًمف وقمٛمر سمٙمر أسمق

 صالة اًمقؾمٓمك اًمّّمالة : رومٕمف إؿمٕمرّي  ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م وُمـ

٤ٌّمن واسمـ اًمؽّمُمذّي  وروى .اًمٕمٍم  .ُمثٚمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ طم

 ذم يم٤من:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ ضمرير اسمـ وروى

 وهل .اًمقؾمٓمك واًمّّمالة ٚمقاتاًمّّم  قمغم طم٤مومٔمقا , قم٤مئِم٦م ُمّمحػ

  .اًمٕمٍم صالة

٤ٌّمس اسمـ قمـ ُم٘مًؿ ـمريؼ ُمـ اعمٜمذر اسمـ وروى  ؿمٖمَؾ :  ىم٤مل,  قم
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 همرسم٧م طمّتك اًمٕمٍم صالة قمـ اخلٜمدق يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّلَّ  إطمزاُب 

 ُمـ أمحد وأظمرج .اًمقؾمٓمك اًمّّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م:  وم٘م٤مل اًمِّمٛمس

 هريرة وأيب صم٤مسم٧م سمـ وزيد ؾمٕمٞمد وأيب أّيقب وأيب ؾمٚمٛم٦م أمّ  طمدي٨م

٤ٌّمس واسمـ   .اًمٕمٍم صالة إهّن٤م:  ىمقهلؿ ُمـ قم

 .افقشىك بٚفّهالة ادراد دم افّسِػ اختِػ وؿد

 قمـ اًمٖمٓم٤م يمِمػ " ؾماّمه ُمِمٝمقراً  ضمزءاً  ذًمؽ ذم ( ) اًمّدُمٞم٤مـمّل  وَجع

 .ؿقًٓ  ظؼ تسًٜ ؾبِغ " اًمقؾمٓمك اًمّّمالة

 وأيب وضم٤مسمر وأٟمس ُأُم٤مُم٦م أيب ىمقلوهق ,  اًمّّمٌح أهن٤م:  افَقل إول  

 أيب اسمـ ٟم٘مٚمف وهمػمهؿ وجم٤مهد وقمٙمرُم٦م وقمٓم٤مء قمٛمػم سمـ وقمٌٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م

٤ٌّمس واسمـ قمٛمر اسمـ ىمقزم أطمد وهق,  قمٜمٝمؿ طم٤مشمؿ  ُم٤مًمؽ وٟم٘مٚمف,  قم

 .ظمالومف قمٜمف واعمٕمروف قمكمّ  قمـ سمالهم٤مً  ُم٤مًمؽ وٟم٘مٚمف,  قمٜمٝمام واًمؽّمُمذّي 

 اًمٕمٓم٤مردّي  رضم٤مء أيب قمـ إقمرايبّ  قمقف ـمريؼ ُمـ ضمرير اسمـ وروى

٤ٌّمس اسمـ ػظمٚم صٚمٞم٧م : ىم٤مل  ىم٤مل صمؿّ ,  يديف ورومع ومٞمٝم٤م وم٘مٜم٧م اًمّّمٌح قم

 .ىم٤مٟمتلم ومٞمٝم٤م ٟم٘مقم أن أُمرٟم٤م اًمتل اًمقؾمٓمك اًمّّمالة هذه: 

 أيب ـمريؼ ُمـ قمٛمرو اسمـ وقمـ قمٜمف آظمر وضمف ُمـ أيْم٤مً  وأظمرضمف

 صالة قمٛمر زُمـ ذم سم٤مًمٌٍمة ىمٞمس سمـ اهلل قمٌد ظمٚمػ صٚمٞم٧م : اًمٕم٤مًمٞم٦م

______________________ 
وم٘مٞمف ,  .ذف اًمديـ أسمق أمحد .قمٌد اعم١مُمـ سمـ ظمٚمػ سمـ أيب احلًـ اًمدُمٞم٤مـمل , اًمتقين(6)

 .أصقزم , حمدث , طم٤مومظ , ٟم٤ًمسم٦م , إظم٤ٌمري , ُم٘مرئ , أدي٥م , ٟمحقي , ًمٖمقي , ؿم٤مقمر

حلج٤مز ودُمِمؼ هـ , ورطمؾ إمم ا 260وًمد سمتقٟم٦م ُمـ أقمامل دُمٞم٤مط سمٛمٍم , ذم آظمر ؾمٜم٦م 

وطمٚم٥م ومح٤مة واجلزيرة وسمٖمداد , وأظمذ قمـ يمثػم ُمـ اًمِمٞمقخ , وشمقذم ومج٠مة سم٤مًم٘م٤مهرة ذم 

 .( 642/  2) .ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٕمٛمر يمح٤مًم٦م .هـ 236ؾمٜم٦م  .ذي اًم٘مٕمدة 66
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  .اًمّّمالة هذه هل:  لىم٤م ؟ اًمقؾمٓمك اًمّّمالة ُم٤م:  هلؿ وم٘مٚم٧م,  اًمٖمداة

 ." إمّ  " ذم قمٚمٞمف ٟمّص  ومٞمام واًمِّم٤مومٕمّل  ُم٤مًمؽ ىمقل وهق

 هلل وىمقُمقا)  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد , اًم٘مٜمقت ومٞمٝم٤م سم٠منّ  ًمف واطمتّجقا

ٗمر ذم شم٘مٍم ٓ وسم٠مهّن٤م, (  ىم٤مٟمتلم ًّ  وصاليَت  ضمٝمر صاليَت  سملم وسم٠مهّن٤م , اًم

  .ّه 

 داود أسمق أظمرضمف صم٤مسم٧م سمـ زيد ىمقلوهق , أهن٤م اًمٔمٝمر :  افّثٚنافَقل 

 صالة شمٙمـ وملَ  , سم٤مهل٤مضمرة اًمّٔمٝمر ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : ىم٤مل طمديثف ُمـ

 قمغم طم٤مومٔمقا:  ومٜمزًم٧م , ُمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب قمغم أؿمدّ 

 ." أي٦م اًمّّمٚمقات

 اعمٜمذر اسمـ أظمرضمف,  اًمّٔمٝمر سم٠مهّن٤م .اًم٘مقل وقم٤مئِم٦م ؾمٕمٞمد أيب قمـ وضم٤مء

 اًمّٔمٝمر سم٠مهّن٤م اجلزم صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ وروى , وهمػمه

 .رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل وسمف, 

 سمـ زيد قمٜمد يمٜم٤ّم : ىم٤مل ُمٕمٌد سمـ زهرة ـمريؼ ُمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  وروى

 هل:  وم٘م٤مل , اًمقؾمٓمك اًمّّمالة قمـ وم٠ًمًمقه أؾم٤مُم٦م إمم وم٠مرؾمٚمقا,  صم٤مسم٧م

 اًمّٔمٝمر ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : وزاد آظمر وضمف ُمـ أمحد ورواه .اًمّٔمٝمر

 ىم٤مئٚمتٝمؿ ذم واًمٜم٤ّمس,  اًمّّمّٗم٤من أو اًمّّمّػ  إَّٓ  وراءه يٙمقن ومال جػمسم٤مهل

 .ومٜمزًم٧م , دم٤مرهتؿ وذم

 وم٘مد,  ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  ىمقلوهق , أهن٤م اًمٕمٍم  : افّثٚفٞافَقل 

:  ًمٕمٌٞمدة ىمٚمٜم٤م : ىم٤مل طمٌٞمشٍ  سمـ زرّ  ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  اًمؽّمُمذّي  روى

 , اًمّّمٌح أهّن٤م ٟمرى يمٜم٤ّم:  وم٘م٤مل,  وم٠ًمًمف , اًمقؾمٓمك اًمّّمالة قمـ قمٚمّٞم٤مً  ؾمؾ
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 اًمّّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م : إطمزاب يقم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م طمّتك

  .اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك

 " اًمٕمٍم صالة " ىمقًمف أنّ  زقمؿ ُمـ دقمقى شمدومع اًمّرواي٦م وهذه

 ُمـ اًمٕمٍم يمقهن٤م أنّ  ذم ٟمّص  وهل,  اًمّرواة سمٕمض شمٗمًػم ُمـ درجُمُ 

 اًمٕمٍم يمقهن٤م ًمٙمـ , ىمقّي٦م اًمّّمٌح ٤مإهّن  َُمـ ىم٤مل ؿمٌٝم٦م وأنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم

 .اعمٕمتٛمد هق

 أيب ُمذه٥م ُمـ اًمّّمحٞمح وهق , هريرة وأسمق ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل وسمف

 احلدي٨م ًمّمّح٦م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمٕمٔمؿ إًمٞمف ص٤مر واًمذي,  أمحد وىمقل,  طمٜمٞمٗم٦م

  .اًمّّمح٤مسم٦م قمٚمامء أيمثر ىمقل هق:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل  .ومٞمف

  .اًمّت٤مسمٕملم َجٝمقر ىمقل هق:  اعم٤موردّي  وىم٤مل

 اسمـ اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ ىم٤مل وسمف , إصمر أهؾ أيمثر ىمقل هق:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 .قمٓمّٞم٦م واسمـ اًمٕمريبّ  واسمـ طمٌٞم٥م

 قمغم طم٤مومٔمقا ٟمزل : قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ ُمًٚمؿ روى ُم٤م أيْم٤مً  وي١مّيده

 ومٜمزًم٧م ٟمًخ٧م صمؿّ  , اهلل ؿم٤مء ُم٤م وم٘مرأٟم٤مه٤م اًمٕمٍم وصالة اًمّّمٚمقات

 إذن ومٝمل:  رضمؾ وم٘م٤مل , اًمقؾمٓمك واًمّّمالة اًمّّمٚمقات قمغم طم٤مومٔمقا

 .ٟمزًم٧م يمٞمػ أظمؼمشمؽ:  وم٘م٤مل , اًمٕمٍم صالة

 اسمـ قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  طم٤مشمؿ أيب اسمـ ٟم٘مٚمف .أهن٤م اعمٖمرب:  افّرابعافَقل  

٤ٌّمس  ذؤي٥م سمـ ىمٌٞمّم٦م ىم٤مل وسمف .اعمٖمرب هل اًمقؾمٓمك صالة : ىم٤مل قم

 .ضمرير أسمق أظمرضمف

 ٕؾمٗم٤مرا ذم شم٘مٍم ٓ وأهّن٤م,  اًمّريمٕم٤مت قمدد ذم ُمٕمتدًم٦م أهّن٤م وطمّجتٝمؿ
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 شمٖمرب ُم٤م أّول ذم هل٤م واًمّتٕمجٞمؾ إًمٞمٝم٤م اعم٤ٌمدرة قمغم ُم٣م اًمٕمٛمؾ وأنّ , 

  .ضمٝمر صالشم٤م وسمٕمده٤م ّه  صالشم٤م ىمٌٚمٝم٤م وأنّ ,  اًمِّمٛمس

حف ُم٤م آظمر وهقَجٞمع اًمّمٚمقات :  اخلٚمسافَقل   طم٤مشمؿ أيب اسمـ صحَّ

 هل:  وم٘م٤مل قمٛمر اسمـ ؾمئؾ : ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أيْم٤مً  أظمرضمف

ـّ  ـّ  اومح٤مومٔمق , يمّٚمٝم  .ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل وسمف .قمٚمٞمٝم

 اًمٗمرائض يتٜم٤مول(  اًمّّمٚمقات قمغم طم٤مومٔمقا: )  ىمقًمف سم٠منّ  ًمف واطمت٩ّم 

 , هل٤م شم٠ميمٞمداً  اًمٗمرائص يمّؾ  هب٤م وأريد اًمقؾمٓمك قمٚمٞمف ومٕمٓمػ , واًمٜمّقاومؾ

  .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ اًم٘مقل هذا واظمت٤مر

 ُمـ طمٌٞم٥م اسمـ ذيمره , اجلٛمٕم٦م أهّن٤م:  ؾٚفّسٚدس .إىمقال سم٘مّٞم٦م وأُّم٤م

حفو , واخلٓم٦ٌم آضمتامع ُمـ سمف اظمتّّم٧م سمام واطمت٩ّم ,  ٤مًمٙمّٞم٦ماعم  صحَّ

  .ؿم٤مُم٦م أسمق ورضّمحف , شمٕمٚمٞم٘مف ُمـ اخلقف صالة ذم طمًلم اًم٘م٤ميض

 ٟم٘مٚمف اًمٕمِم٤مء:  افّثٚمـ .اجلٛمٕم٦م يقم واجلٛمٕم٦م إّي٤مم ذم اًمّٔمٝمر:  افّسٚبع

 ٤موٕهّن ,  شم٘مٍمان ٓ صالشملم سملم سم٠مهّن٤م ًمف واطمت٩ّم ,  واًم٘مرـمٌّل  اًمّتلم اسمـ

 افّتٚشع .اًمقاطمدّي  واظمت٤مره قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمح٤مومٔم٦م أُمر ومٚمذًمؽ اًمٜمّقم قمٜمد شم٘مع

 قمغم اًمّّمالة أصم٘مؾ أهّنام ذم اًمّّمحٞمح ًمٚمحدي٨م واًمٕمِم٤مء اًمّّمٌح: 

 .اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ إهبرّي  ىم٤مل وسمف , اعمٜم٤موم٘ملم

 إّٟمف ىمٞمؾ ُمٜمٝمام يمالً  أنّ  ذم إدًم٦م ًم٘مّقة واًمٕمٍم اًمّّمٌح:  افًٚذ

ٜم٦ّم وٟمّص  اًمّّمٌح اًم٘مرآن ومٔم٤مهر , اًمقؾمٓمك ًّ :  ظؼ احلٚدي .اًمٕمٍم اًم

  .اجلامقم٦م صالة

خ٤موّي  اًمّديـ قمٚمؿ ومٞمف وصٜمّػ اًمقشمر:  ظؼ افّثٚن ًّ ,  ضمزءاً  اًم
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 .سمخّٓمف رأيتف ضمزء ذم ًمف واطمت٩ّم ,  إظمٜم٤مئّل  اًمّديـ شم٘مّل  اًم٘م٤ميض ورضّمحف

 .إوحك قمٞمد صالة : ظؼ افّرابع .اخلقف صالة:  ظؼ افّثٚفٞ

  .اًمّْمحك صالة:  ظؼ افّسٚدس .اًمٗمٓمر قمٞمد صالة:  ظؼ اخلٚمس

 ظمثٞمؿ سمـ اًمّرسمٞمع ىم٤مًمف,  ُمٕمّٞمٜم٦م همػم اخلٛمس ُمـ واطمدة:  ظؼ افّسٚبع

 ُمـ ( )احلرُملم إُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق اًم٘م٤ميض وذيٌح  ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد

  .اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م أظمٗمٞم٧م يمام:  ىم٤مل اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم ذيمره اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 اًم٘مقل همػم وهق اًمؽّمديد قمغم اًمٕمٍم أو اًمّّمٌح أهّن٤م:  ظؼ افّثٚمـ

  .اًمقؾمٓمك اًمّّمالة ًمف ي٘م٤مل ُمٜمٝمام يمالً  سم٠منّ  اجل٤مزم اعمت٘مّدم

 قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ضمرير اسمـ روى وم٘مد اًمّتقىّمػ:  ظؼ افّتٚشع

 ذم خمتٚمٗملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يم٤من:  ىم٤مل اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد

ٌّؽ .هٙمذا اًمقؾمٓمك اًمّّمالة   .أص٤مسمٕمف سملم وؿم

 ُمٕمروم٦م قمـ أن وذهٚم٧م .قمٜمدي دشمفوضم اًمٚمٞمؾ صالة:  افًؼون

 .ىم٤مئٚمف

 طمدي٨ُم  .احلدي٨م صّح٦م ُمع اًمٕمٍم همػم أهّن٤م زقمؿ عمـ ؿمٌٝم٦م وأىمقى

 قمّٞمٜم٧م سمٕمدُم٤م أهبٛم٧م سم٠مهّن٤م يِمٕمر وم٢مّٟمف , ُمًٚمؿ قمٜمد ذيمرشمف اًمذي اًمؼماء

 اًمٕمٚمامء ُمـ َج٤مقم٦مٌ  أهبٛم٧م أهّن٤م إمم وص٤مر:  ىم٤مل , اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف يمذا

  .اًمؽّمضمٞمح وقمن إدًم٦م تٕم٤مرضًم اًمّّمحٞمح وهق:  ىم٤مل , اعمت٠مظّمريـ

 ومٞمف سمؾ , ٟمٔمر اًمؼماء طمدي٨م ُمـ قمّٞمٜم٧م صمؿّ ,  أهبٛم٧م أهّن٤م دقمقى وذم

______________________ 
 (6/630) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل  (6)
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 يٜمٙمر وملَ ,  اًمٕمٍم إذن ومٝمل:  اًمّرضمؾ ىم٤مل وهلذا , وصٗم٧م صمؿّ  قمّٞمٜم٧م أهّن٤م

 آطمتامل ُمـ ومٞمف ٟمٔمر عم٤َِم سم٤مًمّتقىّمػ يِمٕمر اًمؼماء ضمقاب ٟمٕمؿ , اًمؼماء قمٚمٞمف

 .قمكمّ  طمدي٨م ذم هب٤م اًمّتٍميح يدومع ٓ وهذا ,

 قمـ يقٟمس أيب ـمريؼ ُمـ وأمحد ُمًٚمؿ روى ُم٤م أيْم٤مً  طمّجتٝمؿ وُمـ

 قمغم طم٤مومٔمقا)  سمٚمٖم٧م ومٚماّم  , ُمّمحٗم٤مً  هل٤م يٙمت٥م أن فشمْ رَ أُمَ  أهّن٤م,  قم٤مئِم٦م

 اًمٕمٍم وصالة " قمكمّ  ٧ْم ٚمَ وم٠مُمْ :  ىم٤مل(  اًمقؾمٓمك واًمّّمالة اًمّّمٚمقات

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م:  ىم٤مًم٧م"

 ُمّمحٗم٤مً  أيمت٥م يمٜم٧م:  ىم٤مل,  راومع سمـ قمٛمرو قمـ ُم٤مًمؽ وروى

 قمغم طم٤مومٔمقا : قمكمَّ  ٧ْم وم٠مُمٚمَ  , ومآذيّن  أي٦م هذه سمٚمٖم٧م إذا:  وم٘م٤مًم٧م حلٗمّم٦م

 ُمـ ضمرير اسمـ وأظمرضمف .اًمٕمٍم وصالة اًمقؾمٓمك واًمّّمالة اًمّّمٚمقات

 قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ اعمٜمذر اسمـ وروى , راومع سمـ قمٛمرو قمـ طمًـ آظمر وضمف

 طمدي٨م ُمثؾ ومذيمر .٤مً ُمّمحٗم هل٤م أيمت٥م أن ؾمٚمٛم٦م أمّ  أُمرشمٜمل , راومع سمـ اهلل

 أنّ ,  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل ـمريؼ وُمـ , ؾمقاء راومع سمـ قمٛمرو

 .ٟمحقه ُمّمحٗم٤مً  هل٤م يٙمت٥م أن إٟم٤ًمٟم٤مً  أُمرت طمٗمّم٦م

 ُمّمحٗم٤مً  هل٤م يٙمت٥م أن هل٤م ُمقممً  أُمرت طمٗمّم٦م أنّ ,  ٟم٤مومع ـمريؼ وُمـ

:  ٟم٤مومع ىم٤مل , ي٘مقهل٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م يمام : وزاد,  ُمثٚمف ومذيمر

ؽ,  اًمقاو ومٞمف ومقضمدت اعمّمحػ ذًمؽ وم٘مرأت ًّ  اًمٕمٓمػ سم٠منّ  ىمقم ومتٛم

  .اًمقؾمٓمك همػم اًمٕمٍم صالة ومتٙمقن اعمٖم٤ميرة ي٘متيض

 وسم٠منّ ,  وأسح إؾمٜم٤مداً  أصّح  واوم٘مف وُمـ قمكمّ  طمدي٨م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 وهل " ُمّمحٗمٝم٤م ذم يم٤من أّٟمف قمروة سمرواي٦م قمقرض ىمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م
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 ." اًمٕمٍم

 .زائدة اًمقاو شمٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

 يم٤من أّٟمف يمٕم٥م سمـ أيبّ  قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  قمٌٞمدة أسمق رواه ُم٤م وي١مّيده

 " اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك واًمّّمالة اًمّّمٚمقات قمغم طم٤مومٔمقا " ي٘مرؤه٤م

 .واو سمٖمػم

 .ذات قمٓمػ ٓ صٗم٦م قمٓمػ ًمٙمـ,  قم٤مـمٗم٦م هل أو

 وًمٕمؾ , أطمد هب٤م ي٘مرأ ملَ  " واًمٕمٍم اًمقؾمٓمك واًمّّمالة " ىمقًمف وسم٠منّ 

 صم٤مٟمٞم٤مً  ٟمزًم٧م صمؿّ  واًمٕمٍم ًٓ أوّ  ٟمزًم٧م أهّن٤م,  اًمؼماء طمدي٨م ذم ُم٤م ذًمؽ أصؾ

 آطمتامل وضمقد وُمع , سمٞمٜمٝمام اًمّراوي ومجٛمع , اًمقؾمٓمك واًمّّمالة سمدهل٤م

 سم٠مهّن٤م اًمٍّميح اًمٜمّّص  قمغم ُم٘مّدُم٤مً  يٙمقن ومٙمٞمػ , آؾمتدٓل يٜمٝمض ٓ

 .؟ اًمٕمٍم صالة

َمـ  أدفٜ حٚصؾ:  اًمٕمالئّل  اًمّديـ صالح احل٤مومظ ؿمٞمقظمٜم٤م ؿمٞمخ ىم٤مل

 :  إٔقاع ثالثٜ إػ يرجع افًك ؽر إهّنٚ ؿٚل

 ممَـ ىم٤مل سمٛمثٚمف ُمٕم٤مرض وهق .اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض شمٜمّمٞمص:  أحدهٚ

 وإذا , اعمرومقع اًمٍّميح سم٤مًمٜمّّص  اًمٕمٍم ىمقل ويؽمضّمح , اًمٕمٍم إهّن٤م ُمٜمٝمؿ

 طمّج٦م ومتٌ٘مك همػمه قمغم طمّج٦م سمٕمْمٝمؿ ىمقل يٙمـ ملَ  اًمّّمح٤مسم٦م اظمتٚمػ

  .ىم٤مئٛم٦م اعمرومقع

 قمغم يم٤محل٨ّم  همػمه٤م ٕمؾوم قمغم اًمّت٠ميمٞمد سمقرود اعمرومقع ُمٕم٤مرو٦م:  ثٕٚٔٓٚ
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 وهق,  ُمٜمف أىمقى هق سمام ُمٕم٤مرض وهق ,( ) واًمٕمِم٤مء اًمّّمٌح قمغم اعمقافم٦ٌم

  .يمام ذم اًمٌخ٤مري , اًمٕمٍم صالة شمرك ذم اًمقارد اًمِّمديد اًمققمٞمد

 قمغم طم٤مومٔمقا " ىمراءة ُمـ وطمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م قمـ ضم٤مء ُم٤م:  ثٚفثٓٚ

 ي٘متيض اًمٕمٓمػ وم٢منّ  " اًمٕمٍم وصالة اًمقؾمٓمك واًمّّمالة اًمّّمٚمقات

 ويمقٟمف , ممتٜمع وهق أطم٤مد سمخؼم اًم٘مرآن إصم٤ٌمت قمٚمٞمف يرد وهذا , ٖم٤ميرةاعم

 ُمٕم٤مرو٤مً  يّمٚمح ٓ ًمٙمـ ؾمٚمٛمٜم٤م , ومٞمف خمتٚمػ اًمقاطمد ظمؼم ُمٜمزًم٦م يٜمزل

 .سحي٤مً  ًمٚمٛمٜمّمقص

 ٟمًؼ ذم ًمقروده اعمٖم٤ميرة اىمتْم٤مء ذم سحي٤مً  اًمٕمٓمػ ومٚمٞمس وأيْم٤مً 

 تٝمكاٟم(  واًم٤ٌمـمـ واًمّٔم٤مهر وأظمر إّول ) شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمّّمٗم٤مت

  .ُمٚمّخّم٤مً 

 ,يزيد سمـ ه٤مرون  يِمّؽ  ملَ  (ٕٚرًا  وبٔقهتؿ ؿبقرهؿ اهلل مأل: )  ؿقفف

 وعمًٚمؿٍ  , ذم اًمٌخ٤مري يمام يقٟمس سمـ وقمٞمًك دةقم٤ٌم سمـ روح ًمٗمظ وهق

٤من أيب رواي٦م ذم ًمف ويمذا , هِم٤مم قمـ أؾم٤مُم٦م أيب قمـ ُمثٚمف ًّ  إقمرج طم

 .ُمثٚمف قمغم قمـ ؿمٙمؾٍ  سمـ ؿمتػم ـمريؼ وُمـ , قمٛمرو سمـ قمٌٞمدة قمـ

:  ىم٤مل أو وسمٞمقهتؿ ىمٌقرهؿ " قمكم   قمـ اجلّزار سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ وًمف

 أو أضمقاومٝمؿ اهلل ُمأل " ُمًٕمقد سمـا طمدي٨م وُمـ,  " وسمٓمقهنؿ ىمٌقرهؿ

 ." ٟم٤مراً  وىمٌقرهؿ أضمقاومٝمؿ اهلل طمِم٤م أو , ٟم٤مراً  ىمٌقرهؿ

٤ٌّمن وٓسمـ  أو,  ٟم٤مراً  وىمٌقرهؿ سمٞمقهتؿ اهلل ُمأل " طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ طم

______________________ 
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ري قمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من قمـ هِم٤مم قمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمدة وًمٚمٌخ٤م,  " ىمٚمقهبؿ

 .ؿمؽ حيٞمك "أو أضمقاومٝمؿ ٟم٤مرا , ُمأل اهلل ىمٌقرهؿ وسمٞمقهتؿ  "قمـ قمكم 

 ٓ اًمتل إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ُمرضمقطم٦م اًمِّمّؽ  ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اًمّرواي٤مت وهذه

  .ومٞمٝم٤م ؿمّؽ 

  .ذًمؽ سمٛمثؾ اعمنميملم قمغم اًمّدقم٤مء ضمقاز احلدي٨م هذا وذم

 " طمِم٤م " أو " اهلل ُمأل " ىمقًمف ذم اًمّراوي دشمرد  :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ًمٞمس وُمأل , اًمٚمٗمٔملم ذم اعمٕمٜمك يّتٗمؼ أن سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م ذط سم٠منّ  يِمٕمر

 سمخالف اعمحِمقّ  أضمزاء ويمثرة اًمؽّمايمؿ ي٘متيض طمِم٤م وم٢منّ  , حلِم٤م ُمرادوم٤مً 

ؽ ذًمؽ ذم يٙمقن ومال , ُمأل ًّ  .سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م ُمٜمع عمـ ُمتٛم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ صدر دقم٤مء شمْمّٛمـ سم٠مّٟمف .احلدي٨م هذا اؾمتِمٙمؾ وىمد

 اًمِّمّ٘ملم أطمد ي٘مع وملَ  , ُمنميم٤مً  ُمٜمٝمؿ ُم٤مت ُمـ وهق يًتحّ٘مف ُمـ قمغم

  .حم٤مًم٦م ٓ ُمنميم٤مً  ُمٜمٝمؿ ُم٤مت ُمـ طمّؼ  ذم ومقىمع اًم٘مٌقر أُّم٤م,  اًمٌٞمقت وهق

 " سمٚمٗمظ اًمّرواي٦م رضمح٤من يتٌلّم  وسمف,  ؾمّٙم٤مهن٤م قمغم حيٛمؾ سم٠من:  وجي٤مب

  " أضمقاومٝمؿ أو,  ىمٚمقهبؿ

ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل احلدي٨م (  وافًنٚء ادٌرب بغ صالهٚ ثؿّ )  :ؿقفف 

٧م  ( )وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ذم ذح طمدي٨م ضم٤مسمر  قمـ اًمٗمقائ

 ( ادؼـقن حبس:  ؿٚل,  مسًقدٍ  بـ اهلل ظبد ظـ سِؿٍ ود : )ؿقفف 

 .شم٘مدم احلدي٨م قمٜمف وٛمـ طمدي٨م قمكٍم ىمٌٚمف

______________________ 
 (  26) سمرىمؿ اٟمٔمر طمديثف  (6)



     51 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 الحديث الدابع
 , بٚفًنٚء ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  تؿَ أظ:  ؿٚل,   ظّبٚسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 05

 .وافّهبٔٚن افّْسٚء رؿد .اهلل يٚ رشقَل ,  افّهالة:  ؾَٚل,  ظّر ؾخرج

 افّْٚس ظذ أو,  أّمتل ظذ أصّؼ  أن فقٓ:  يَقل يَىر ورأشف ؾخرج

 ( ).افّسٚظٜ هذه افّهالة هبذه ٕمرهتؿ

 سمٛمٕمٜمك أقمتؿ ويٓمٚمؼ , اًمٕمتٛم٦م وىم٧م ذم دظمؾ:  أي ( ) (أظتؿ : ) ؿقفف 

ـّ ,  أظّمر  ملسو هيلع هللا ىلصأظّمر اًمٜمٌل : وًمٚمٌخ٤مري قمـ أٟمس ىم٤مل ,  أفمٝمر هٜم٤م إّول ًمٙم

  .صالة اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ

 ذًمؽ يٕم٤مرض وٓ , اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم ومْمؾ قمغم سمذًمؽ واؾمتدل

 .اًمٗمْمؾ ُمـ آٟمتٔم٤مر ذم عم٤َِم اًمقىم٧م أّول ومْمٞمٚم٦م

 أُمر ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  ًمألئّٛم٦م أن ذًمؽ يّمٚمح وٓ:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل ًمٙمـ

 اًمّتٓمقيؾ ومؽمك " احل٤مضم٦م وذا اًمّْمٕمٞمػ ومٞمٝمؿ إنّ  " وىم٤مل,  ػسم٤مًمّتخٗمٞم

 .أومم آٟمتٔم٤مر ذم قمٚمٞمٝمؿ

 وهمػمهؿ ظمزيٛم٦م واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأسمق أمحد روى وىمد:  ىمٚم٧م

 اًمٕمتٛم٦م صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٞمٜم٤مصٚمَّ :  اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ

 ىمد اًمٜم٤ّمس إنّ :  وم٘م٤مل,  اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُمـ ٟمحقٌ  ُم٣م طمّتك خيرج ومٚمؿ ,

 اٟمتٔمرشمؿ ُم٤م صالة ذم شمزاًمقا ًمـ وإّٟمٙمؿ , ُمْم٤مضمٕمٝمؿ وأظمذوا صٚمقا

______________________ 
ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء (  236) وُمًٚمؿ (  2366,  636) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

٤ٌّمس سمف  .قمـ اسمـ قم
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٘مٞمؿ وؾم٘مؿ اًمّْمٕمٞمػ وٕمػ وًمقٓ , اًمّّمالة ًّ  احل٤مضم٦م ذي وطم٤مضم٦م اًم

 .اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر إمم اًمّّمالة هذه ٕظّمرت

حفو وًمٚمؽّمُمذّي   أُّمتل قمغم أؿمّؼ  أن ًمقٓ:  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحَّ

  .ٟمّمٗمف وأ اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمٕمِم٤مء ي١مظّمروا أن ُٕمرهتؿ

 يِمّؼ  وملَ ,  اًمٜمّقم يٖمٚمٌف وملَ ,  شم٠مظمػمه٤م قمغم ىمّقةً  سمف وضمد ُمـ,  هذا ومٕمغم

 .أومْمؾ طمّ٘مف ذم وم٤مًمّت٠مظمػم اعم٠مُمقُملم ُمـ أطمدٍ  قمغم

 أهؾ مـ ـثر اختٔٚر وهق , ُمًٚمؿ ذح ذم ذًمؽ اًمٜمّقوّي  ىمّرر وىمد

ّٜٔ مـ احلديٞ   .أقمٚمؿ واهلل , وؽرهؿ افّنٚؾً

 اًمٕمِم٤مء شم٠مظمػم اعمًتح٥ّم  أنّ , حٚقوإش افِٔٞ قمـ اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 .اًمّثٚم٨م ىمٌؾ إمم

 وأـثر وأمحد مٚفٌؽ  ؿٚل وبف , اًمّثٚم٨م إمم يًتح٥ّم :  اًمّٓمح٤موّي  وىم٤مل

 .الديد دم افّنٚؾًلّ  ؿقل وهق , وافّتٚبًغ افّهحٚبٜ

حفو,  اإلُمالء ذم ىم٤مل ويمذا , أومْمؾ اًمّتٕمجٞمؾ:  افَديؿ دم وؿٚل  صحَّ

 .اًم٘مديؿ قمغم سمف يٗمتك مم٤ّم إّٟمف:  وىم٤مًمقا .وَج٤مقم٦مٌ  اًمٜمّقوّي 

 ُمـ واعمخت٤مر , اجلديدة يمتٌف ُمـ وهق اإلُمالء ذم ذيمره سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 أقمٚمؿ واهلل , اًمّتٗمّمٞمؾ اًمٜمّٔمر طمٞم٨م وُمـ , اًمّت٠مظمػم أومْمٚمّٞم٦م اًمّدًمٞمؾ طمٞم٨م

 صِؾ  ُمثالً  شم٘مديره ُمْمٛمرٍ  سمٗمٕمؾٍ  سم٤مًمٜمّّم٥م وهل (افهالة : ) ؿقفف 

ٞم٤م ًمدًٓم٦م احلذف هذا وؾم٤مغ , اًمّّمالة ًّ  .قمٚمٞمف قاًم

 وإّٟمام , اعمًجد ذم احل٤مرضون : أي (رؿد افْسٚء وافهبٔٚن : ) ؿقفف 

 واًمّرمح٦م اًمِّمٗم٘م٦م وحمّؾ  , اًمٜمّقم قمـ اًمّّمؼم ىمٚم٦م ُمٔمٜم٦ّم ٕهّنؿ سمذًمؽ ظمّّمٝمؿ
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ورىمدوا , واؾمتٞم٘مٔمقا  طمتك رىمد اًمٜم٤مس "وًمٚمٌخ٤مري  .اًمّرضم٤مل سمخالف ,

 أنّ  قمغم حمٛمقل وهق,  وًمٚمٌخ٤مري ٟمحقه قمـ اسمـ قمٛمر ."واؾمتٞم٘مٔمقا 

  .جم٤مزاً  اجلٛمٞمع إمم اًمّرىم٤مد وٟم٥ًم , يمّٚمٝمؿ ٓ سمٕمْمٝمؿ رىمد اًمذي

 .اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اًمٜمّقم أنّ  إمم ذه٥م ُمـ سمف اؾمتدلو

 أو , ُمتٛمّٙمٜم٤مً  ىم٤مقمداً  يم٤من ُمٜمٝمؿ اًمّراىمد يٙمقن أن ٓطمتامل ومٞمف دًٓم٦م وٓ

 قمرف سمام ايمتٗم٤مءً  , يٜم٘مؾ ملَ  وإن شمقّو٠م ًمٙمٜمّف ُمْمٓمجٕم٤مً  يٙمقن أن ٓطمتامل

  همػم قمغم يّمّٚمقن ٓ أهّنؿ ُمـ
ٍ
 .ووقء

 اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمقم أنَّ  قمغم أمجًقا وؿد:  (1)اعُمٝمٚم٥َّم  ىم٤مل

  .اإلمجٚع ؾخرق .ويمثػمه ىمٚمٞمٚمف يٜم٘مض:  وم٘م٤مل زنادُْ  وخٚفػ ,

 .وهمػممه٤م اًمتلم واسمـ سمٓم٤مل اسمـ وشمٌٕمف , اعُمٝمٚم٥َّم ىم٤مل يمذا

 وهمػمه اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وم٘مد , اًمدقمقى هذه ذم اعمزين قمغم حت٤مُمٚمقا وىمد

 ىمٚمٞمٚمف يٜم٘مض ٌث دَ طَم  اًمٜمقم أنَّ  إمم اعمّمػم وافتٚبًغ افهحٚبٜ بًض ظـ

 .راهقيف بـ وإشحٚق ظبٔد أيب ؿقل وهق , ويمثػمه

 يٕمٜمل .قم٤ًمل سمـ صٗمقان طمدي٨م ًمٕمٛمقم أىمقل وسمف:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

حف اًمذي  أو سمقل أو هم٤مئط ُمـ إَّٓ  " ومٗمٞمف , وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

 زُم٤مٟمف ـمقل ويمثػمه سم٘مٚمٞمٚمف واعمراد , احلٙمؿ ذم ٞمٜمٝمامسم ومٞمًقي ( )"ٟمقم

______________________ 
 (.66/  6)شم٘مدُم٧م شمرَجتف .  آؾمدي سمـ أيب صٗمرة أؾمٞمد سمـ قمٌد اهلل   اعمٝمٚم٥م سمـ أمحد(6)

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : ومت٤مُمف ( 6) , ي٠مُمرٟم٤م إذا يمٜم٤م ؾمٗمرًا أن ٓ ٟمٜمزع ظمٗم٤مومٜم٤م صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم

واًمٜم٤ًمئل (  42) أظمرضمف اًمؽمُمذي و .وًمٙمـ ُمـ هم٤مئط وسمقل وٟمقم, إَّٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م 

  .وهمػمهؿ(  62) واسمـ ظمزيٛم٦م (  63346) وأمحد (  323) واسمـ ُم٤مضم٦م (  662)

 .طمًـ صحٞمح: وىم٤مل اًمؽمُمذي 
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  .ُم٤ٌمديف ٓ وىمٍمه

  : أؿقال ظذ اختٍِقا .احلدث ُمٔمٜم٦م اًمٜمقم أنَّ  إمم ذهٌقا واًمذيـ

 .ومٚفؽ افزهري ؿقل وهق .ويمثػمه ىمٚمٞمٚمف سملم اًمتٗمرىم٦م

 .افثقري ؿقل وهق .وهمػمه اعمْمٓمجع وسملم

 .افرأي أصحٚب ؿقل وهق .وهمػممه٤م واعمًتٜمد اعمْمٓمجع وسملم

 أيب ؿقل وهق .همػمهؿ وسملم اًمٜمقم ىمّمده سمنمط واًم٤ًمضمد وسمٞمٜمٝمام

 .يقشػ

 دم افنٚؾًل ؿقل وهق,  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘م٤مقمد همػم ٟمقم يٜم٘مض ٓ:  وؿٔؾ

 .ومال داظمٚمٝم٤م أو ومٞمٜم٘مض اًمّمالة ظم٤مرج سملم افتٍهٔؾ وظْف .افَديؿ

 همػمه وسملم يٜم٘مض ومال .اعمتٛمٙمـ اًم٘م٤مقمد سملم الديد دم ؾوؾه  

 .ومٞمٜم٘مض

 ُمٜمف احلدث وحمؾ ىم٤مقمد وهق اًمٜمقم ُمٜمف وضمد وإن:  ٝمذباعم وذم

ـٌ   .ووقءه يٜم٘مض ٓ أٟمف وم٤معمٜمّمقص .سم٤مٕرض ُمتٛمٙم

  .اٟمتٝمك .اعمزين اظمتٞم٤مر وهق , يٜمت٘مض:  اًمٌقيٓمل ذم وىم٤مل

 وُمـ:  ىم٤مل وم٢مٟمف .ذًمؽ ذم سحي٤مً  ًمٞمس اًمٌقيٓمل ًمٗمظ سم٠من:  ٥موشمٕم٘م  

  .اًمقوقء قمٚمٞمف وضم٥م رؤي٤م ومرأى ىم٤مئامً  أو ضم٤مًم٤ًمً  ٟم٤مم

 اٟمتٝمك .ًمٚمت٠مويؾ ىم٤مسمؾ هذا:  اًمٜمقوي ىم٤مل

,  ادسٔٛ بـ وشًٔد ظّر وابـ إصًري مقشك أيب ظـ صح   ؿدو

 ويم٤من : داود وأيب ُمًٚمؿ صحٞمح وذم .ُمٓمٚم٘م٤مً  يٜم٘مض ٓ اًمٜمقم أنَّ 

 صمؿ ومٞمٜم٤مُمقن,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمّمالة يٜمتٔمرون ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب
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 ذم ًمٙمـ .ىمٕمقد وهؿ يم٤من ذًمؽ أنَّ  قمغم ٛمؾومحُ  .يتقوئقن وٓ يّمٚمقن

 , ضمٜمقهبؿ ومٞمْمٕمقن " احلدي٨م هذا ذم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌزار ُمًٜمد

 ( )."اًمّمالة إمم ي٘مقُمقن صمؿ , يٜم٤مم ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

______________________ 
ضمٝم٤م ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ أظمر(  022) رواي٦م ُمًٚمؿ ( 6)

 ." ملسو هيلع هللا ىلصذم قمٝمد رؾمقل اهلل  "(  633) زاد أسمق داود  .أٟمس

ًم٘مد : وًمٗمظ اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم ( :  634/  6)  "اًمتٚمخٞمص"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  

يقىمٔمقن ًمٚمّمالة طمتك إين ٕؾمٛمع ٕطمدهؿ همٓمٞمٓم٤ًم صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .هذا قمٜمدٟم٤م وهؿ ضمٚمقس: ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك , قوئقن ي٘مقُمقن ومٞمّمٚمقن وٓ يت

 .وقمغم هذا محٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي واًمِم٤مومٕمل: ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

, هذا احلدي٨م ؾمٞم٤مىمف ذم ُمًٚمؿ حيتٛمؾ أن يٜمزل قمغم ٟمقم اجل٤مًمس : وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من 

ًمٙمـ ومٞمف زي٤مدة متٜمع ُمـ ذًمؽ رواه٤م حيٞمك اًم٘مٓم٤من قمـ , وقمغم ذًمؽ ٟمزًمف أيمثر اًمٜم٤مس 

يٜمتٔمرون اًمّمالة ومٞمْمٕمقن  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل : قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ىم٤ملؿمٕم٦ٌم 

رواه٤م ىم٤مؾمؿ سمـ أصٌغ قمـ حمٛمد سمـ قمٌد  .ضمٜمقهبؿ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜم٤مم صمؿ ي٘مقم إمم اًمّمالة

 .اًمًالم اخلِمٜمل قمـ سمٜمدار حمٛمد سمـ سمِم٤مر قمٜمف

ًمٙمـ يٕم٤مروف رواي٦م اًمؽمُمذي , حيٛمؾ هذا قمغم اًمٜمقم اخلٗمٞمػ : وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد 

وروى أمحد سمـ طمٜمٌؾ هذا احلدي٨م قمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من : ىم٤مل , ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٖمٓمٞمط  اًمتل

ويمذا , ويمذا أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ سمٜمدار سمدوهن٤م , يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ : وًمٞمس ومٞمف , سمًٜمده 

ورواه اًمٌزار واخلالل ُمـ ـمريؼ قمٌد إقمغم , أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ مت٤مم قمـ سمٜمدار 

 ."ٜمقهبؿ ومٞمْمٕمقن ضم "وومٞمف  .قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة

يم٤مٟمقا : ىم٤مل وىم٤مل هِم٤مم  .مل ي٘مؾ ؿمٕم٦ٌم ىمط يم٤مٟمقا يْمٓمجٕمقن: وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 .يٜمٕمًقن

هذا : وىم٤مل , يم٤مٟمقا يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ ؟ ومتًٌؿ : ىمٚم٧م ٕمحد طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم : وىم٤مل اخلالل 

 .اٟمتٝمك .سمٛمرة يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ

ٞمص طمّمؾ أو أنَّ ٟمًخ٦م اًمتٚمخ, وىمد وىمع ٓسمـ طمجر وهٌؿ هٜم٤م أصمٜم٤مء شمٚمخٞمّمف : ىمٚم٧م 

ٓسمـ (  6/633) اًمٌدر اعمٜمػم  .وم٤مًمًٞم٤مق اًمّمحٞمح هق ُم٤م ذم أصؾ اًمٙمت٤مب .ومٞمٝم٤م ؾم٘مط

ورواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ : اعمٚم٘مـ طمٞم٨م ىم٤مل 

 .يٜم٤مُمقن صمؿ ي٘مقُمقن ويّمٚمقن وٓ يتقوئقن ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل : أٟمس ىم٤مل 
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 ُمـ ُمًٚمؿٌ  أظمرج ( افّسٚظٜ هذه افّهالة هبذه ٕمرهتؿ: ) ؿقفف 

 .وآظمره٤م إوىم٤مت أّول سمٞم٤من ذم اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

  ." اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ىّم٧مو وم٢مّٟمف,  اًمٕمِم٤مء ٞمتؿصٚمَّ  وم٢مذا " وومٞمف

 ومٞمٛمتدّ  اجلقاز وىم٧م وأُّم٤م , اظمتٞم٤مراً  ٕدائٝم٤م وىّم٧م ُمٕمٜم٤مه:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ملَ  ُمـ قمغم اًمّتٗمريط إّٟمام " ُمًٚمؿ قمٜمد ىمت٤مدة أيب حلدي٨م , اًمٗمجر ـمٚمقع إمم

  ." إظمرى اًمّّمالة وىم٧م جيلء طمّتك اًمّّمالة يّمِؾ 

  .ىمْم٤مءً  ص٤مرت اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذه٥م إذا:  اإلصىخريّ  وؿٚل

 .اعمذيمقر ىمت٤مدة أيب طمدي٨م الّٓقر ودًمٞمؾ:  ىم٤مل

 , اًمّّمٌح ذم بٚإلمجٚع خمّمقص ىمت٤مدة أيب طمدي٨م وقمٛمقم:  ىمٚم٧م

 إّٟمف ي٘مقل أن ومٚمإلصٓمخرّي ,  اعمٖمرب ذم الديد افّنٚؾًلّ  ؿقل وظذ

 واهلل .اًمٕمِم٤مء ذم إطم٤مدي٨م ُمـ وهمػمه اعمذيمقر سم٤محلدي٨م خمّمقص

 .أقمٚمؿ

 وأظمرى سم٤مًمّثٚم٨م ُم٘مّٞمدةً  ُمّرةً  ضم٤مءت عَم٤ّم واًمّتقىمٞم٧م اًمّت٠مظمػم أطم٤مدي٨مو

 إمم اًمٕمِم٤مء وىم٧م اُمتداد ذم أر وملَ  , اًمّت٠مظمػم هم٤مي٦م اًمٜمّّمػ يم٤من سم٤مًمٜمّّمػ

 .يث٧ٌم سحي٤مً  طمديث٤مً  اًمٗمجر ـمٚمقع

______________________ 
ـ طمدي٨م اسمـ اعم٤ٌمرك صمٜم٤م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة قمـ ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ُم .طمدي٨م طمًـ: صمؿ ىم٤مل 

يقىمٔمقن ًمٚمّمالة طمتك إين ٕؾمٛمع  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مد رأي٧م أصح٤مب رؾمقل اهلل : ىم٤مل , أٟمس 

  .إًمخ. .هذا: ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك  .ٕطمدهؿ همٓمٞمٓم٤ًم , صمؿ ي٘مقُمقن ومٞمّمٚمقن وٓ يتقوئقن

ًمتل ًمٙمـ يٕم٤مروف رواي٦م اًمؽمُمذي ا: وقمٚمٞمف ومٜم٘مؾ اسمـ طمجر يمالم اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد سم٘مقًمف 

 .واهلل أقمٚمؿ .مم٤م ي١ميِمد وهؿ احل٤مومظ رمحف اهلل .ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٖمٓمٞمط
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 الحديث الثامن
 أؿّٔٝ إذا:  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ  , ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 05

 ( ).بٚفًنٚء ؾٚبدءوا,  افًنٚء وحرض,  افّهالة

 ث التادعالحدي
 رشقل شًّٝ:  ؿٚفٝ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ ودسِؿٍ  - 05

 ( ).إخبثٚن يداؾًف وهق وٓ,  ضًٚمٍ  بحرضة صالة ٓ:  يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ( ).وظـ ابـ ظّر ٕحقه

 ذم واًمالم إًمػ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( افّهالة أؿّٔٝإذا : )  ؿقفف

 اعم٤مهّٞم٦م شمٕمريػ قمغم وٓ قآؾمتٖمرا قمغم حتٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ " اًمّّمالة "

 ." سم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا " ًم٘مقًمف , اعمٖمرب قمغم حتٛمؾ أن يٜمٌٖمل سمؾ ,

 سمف وم٤مسمدءوا " إظمرى اًمّرواي٦م ذم ًم٘مقًمف,  اعمٖمرب قمغم محٚمف ويؽمضّمح

 رواي٦م وذم , سمٕمْم٤مً  سمٕمْمف يٗمّن  واحلدي٨م ( ) " اعمٖمرب شمّمّٚمقا أن ىمٌؾ

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم سمـ قمروة (  663) وُمًٚمؿ ( 6633,  233)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ قم٤مئِم٦م سمف

 .وومٞمف ىمّّم٦م .ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أيب قمتٞمؼ قمـ قم٤مئِم٦م سمف(  623) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

  .ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر(  664) وُمًٚمؿ (  6632,  236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (0)

 .وؾمٞم٠ميت ًمٗمٔمف إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمنمح 

ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ أٟمس سمـ ( 226)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

إذا ىُمِدم اًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا سمف ىمٌؾ أن شمّمٚم قا صالة اعمٖمرب : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل , ُم٤مًمؽ 

 ., وٓ شمٕمجٚمقا قمـ قمِم٤مئٙمؿ

ُمـ  "إوؾمط"زاد اسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين ذم ( : 6/623) "اًمٗمتح"اسمـ طمجر ذم ىم٤مل  

  ."وأطمديمؿ ص٤مئؿ  "رواي٦م ُمقؾمك سمـ َأقملم قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب 

وذيَمَر اًمٓمؼماين  .وىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م قمـ قمٛمرو سمدون هذه اًمزي٤مدة 
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  .اٟمتٝمك " ص٤مئؿ وأطمديمؿ اًمٕمِم٤مء ووع إذا " صحٞمح٦م

 وهل اًمٕمٚم٦م إمم ٟمٔمراً  اًمٕمٛمقم قمغم محٚمف يٜمٌٖمل:  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل

 طمٍماً  ي٘متيض ٓ اعمٖمرب يمروذِ  , اخلِمقع شمرك إمم اعمٗميض اًمّتِمقيش

 .اًمّّم٤مئؿ ُمـ إيمؾ إمم أؿمقق يٙمقن ىمد اًمّّم٤مئؿ همػم اجل٤مئع ٕنّ  ومٞمٝم٤م

  .اٟمتٝمك

 ٤مًمّّم٤مئؿسم ًمٚمج٤مئع إحل٤مىم٤مً  اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜمّٓمر هق إّٟمام اًمٕمٛمقم قمغم فومحٚمُ 

 .اًمقارد اًمٚمٗمظ إمم سم٤مًمٜمّٔمر ٓ,  سم٤مًمٕمِم٤مء وًمٚمٖمداء

يمذا رواه ؾمٗمٞم٤من قمـ هِم٤مم قمـ أسمٞمف قمـ ( وحرض افًنٚء : ) ؿقفف 

 ووهٞم٥ٌم  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ىم٤مل : سمٕمده وىم٤مل, أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .قم٤مئِم٦م

 .ووع إذا:  هِمٞمؿٍ  قمـ

اج أظمرضمف وىمد  هِم٤مم قمـ إُمقّي  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

ـّ ,  يْم٤مً أ قمروة سمـ  وصٚمٝم٤م وهٞم٥م ورواي٦م. " طمي إذا " ًمٗمٔمف ًمٙم

 وأظمرضمف, وصٚمٝم٤م اًمٌخ٤مري  .ورواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد , اإلؾمامقمٞمكمّ 

 وواومؼ " طمي إذا " سمٚمٗمظ وويمٞمع وطمٗمص ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ

ـّ  , هِم٤مم قمـ اًمّرواة ُمـ َج٤مقم٦مٌ  يمالً   " ووع إذا " سمٚمٗمظ رووه اًمذيـ ًمٙم

 .أيمثر اإلؾمامقمٞمكمّ  ىم٤مل يمام

 " ىمقًمف ومٞمحٛمؾ , اًمقوع ُمـ أقمؿّ  احلْمقر أنّ  .اًمٚمٗمٔملم سملم اًمٗمرقو

 وي١مّيده , اعمخرج ٓحّت٤مد اًمّرواي٤مت ًمت٠مشمٚمػ يديف سملم:  أي " طمي

______________________ 
 .اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف وُمقؾمك صم٘م٦م .اٟمتٝمك  .أنَّ ُمقؾمك سمـ أقْملَم شمٗمرد هب٤م
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 ىمّرب إذا " وعمًٚمؿٍ  " اًمٕمِم٤مء ىمّدم إذا " سمٚمٗمظ ذم اًمٌخ٤مري أٟمس طمدي٨م

 ملَ  ًمٙمٜمّف,  اًمٕمِم٤مء طمي إذا سمام احلٙمؿ يٜم٤مط ومال هذا وقمغم " اًمٕمِم٤مء

 .ي٘مّرب ملَ  ًمق يمام أليمؾًم ي٘مّرب

 .اًمٜمّدب قمغم إُمر هذا الّٓقر محؾ ( بٚفًنٚء ؾٚبدءوا: )  ؿقفف

 :  اختٍِقا ثؿّ 

 قمٜمد اعمِمٝمقر وهق,  إيمؾ إمم حمت٤مضم٤مً  يم٤من سمٛمـ ىمّٞمده ُمـ:  ؾّْٓؿ

 .اعم٠ميمقل وم٤ًمد ظمٌم إذا ُم٤م:  اًمٖمزازمّ  وزاد , اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 وقمٚمٞمف , وإؾمح٤مق أمحدو اًمّثقرّي  ىمقل وهق,  ي٘مّٞمده ملَ  ُمـ:  ومْٓؿ

 .أيت قمٛمر اسمـ ومٕمؾ يدّل 

  .اًمّّمالة شمٌٓمؾ:  وم٘م٤مل .حزمٍ  ابـ وأؾرط

 ٟم٘مٚمف,  ظمٗمٞمٗم٤مً  اًمّٓمٕم٤مم يم٤من إن إَّٓ  سم٤مًمّّمالة اًمٌداءة اظمت٤مر ُمـ:  ومْٓؿ

 إن سم٤مًمّّمالة يٌدأ:  ىم٤مًمقا .تٍهٔؾ أصحٚبف وظْد , مٚفؽ ظـ اعمٜمذر اسمـ

 قمـ ٚمفيٕمج ٓ ًمٙمـ,  سمف ٚم٘م٤مً ُمتٕم يم٤من أو , سم٤مٕيمؾ اًمٜمّٗمس ُمتٕمٚمؼ يٙمـ ملَ 

٧ٌّم سم٤مًمّٓمٕم٤مم سمدأ صالشمف قمـ ٚمفيٕمج يم٤من وم٢من , صالشمف  ًمف واؾمتح

  .اإلقم٤مدة

 ووع إذا "وًمٗمٔمف قمٜمدمه٤م ُمرومققم٤ًم ( .ٕحقه ظّر ابـ وظـ: ) ؿقفف 

 طمتك يٕمجؾ وٓ,  سم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا , اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م,  أطمديمؿ قمِم٤مء

 وشم٘م٤مم , اًمٓمٕم٤مم ًمف عيقو : قمٛمر اسمـ ويم٤من: زاد اًمٌخ٤مري ,  " ُمٜمف يٗمرغ

 .اإلُم٤مم ىمراءة ًمٞمًٛمع وإٟمف , يٗمرغ طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م ومال , اًمّمالة

 اعم٤موٞم٦م اًمّرواي٦م ُمـ أظمّص  هذا "إذا ووع قمِم٤مء أطمديمؿ  ": ىمقًمف و
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ُٔ  " اًمٕمِم٤مء ووع إذا " ىم٤مل طمٞم٨م  قمغم اًمّرواي٦م شمٚمؽ ذم ِم٤مءاًمٕمَ  حّؾؾ

 .ذًمؽ ذم يدظمؾ ملَ  همػمه قمِم٤مء ووع ومٚمق , اًمّّمالة يريد ُمـ قمِم٤مء

 ظم٤مـمره واؿمتٖمؾ ضم٤مئٕم٤مً  يم٤من ًمق:  اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜمّٔمر ي٘م٤مل أن:  وحيتّؾ

 يتٜم٤مول أو اعمٙم٤من ذًمؽ قمـ يٜمت٘مؾ أن وؾمٌٞمٚمف , يمذًمؽ يم٤من همػمه سمٓمٕم٤مم

 .وم٤مرغٌ  وىمٚمٌف اًمّّمالة ذم ًمٞمدظمؾ سم٤مًمف ؿمٖمؾ يزيؾ ُم٠ميمقًٓ 

 أظمرى ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ىمقًمف قمٛمقم .آطمتامل هذا وي١مّيد

 ُمـ:  اًمّدرداء أيب وىمقل , احلدي٨م .ـمٕم٤ممٍ  سمحية صالة ٓ : قم٤مئِم٦م قمـ

 ( ).وم٤مرغ وىمٚمٌف صالشمف قمغم ي٘مٌؾ طمتك طم٤مضمتف قمغم إىم٤ٌمًمف اعمرء وم٘مف

 .أّوًٓ  اعمذيمقر أطمديمؿ:  أي ( يًجؾ وٓ: )  ؿقفف

 ىمقًمف وَجع , أطمدٍ  ًمٗمظ إمم ٟمٔمراً  " يٕمجؾ " ىمقًمف أومرد:  اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل

 أطمديمؿ قمِم٤مء ووع إذا واعمٕمٜمك : وىم٤مل , يمؿ ًمٗمظ إمم ٟمٔمراً  " وم٤مسمدءوا "

 .اٟمتٝمك .ُمٜمف ُمٕمٙمؿ يٗمرغ طمّتك هق يٕمجؾ وٓ,  سم٤مًمٕمِم٤مء أٟمتؿ وم٤مسمدءوا

 رواه وىمد , اعمرومقع قمغم قمٓمٗم٤مً  ُمقصقل هق ( ظّر ابـ وـٚن: )  ؿقفف

اج  اعمرومقع ومذيمر,  ٟم٤مومع قمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 اإلىم٤مُم٦م وؾمٛمع قمِم٤مؤه طمي اإذ قمٛمر اسمـ ويم٤من:  ٟم٤مومع ىم٤مل : ىم٤مل صمؿّ , 

  .يٗمرغ طمّتك ي٘مؿ ملَ  اإلُم٤مم وىمراءة

٤ٌّمن اسمـ ورواه  يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ  , ٟم٤مومع قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ طم

______________________ 
  "وإىمٞمٛم٧م اًمّمالة , سم٤مب إذا طمي اًمٓمٕم٤مم  "ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚمَّ٘م٤ًم ذم  (6)

 ."يمت٤مب اًمزهد  "وصٚمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم ( :  363/  6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

 .ُمـ ـمري٘مف "يمت٤مب شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة  "وأظمرضمف حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم 



     61 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

,  ص٤مئؿ وهق يٚم٘م٤مه أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من,  اًمِّمٛمس هم٤مسم٧م إذا اعمٖمرب ُيّمكِم 

 يؽمك ومال يًٛمع وهق شم٘م٤مم صمؿّ ,  ًمٚمّّمالة ٟمقدي وىمد,  قمِم٤مؤه ًمف ومٞم٘مّدم

 .اٟمتٝمك " ومٞمّمكم خيرج صمؿّ  , قمِم٤مءه ي٘ميض طمّتك يٕمجؾ وٓ , قمِم٤مءه

 .ذًمؽ ذم قمٜمف ورد ُم٤م أسح وهذا

ّٕف: )  ؿقفف  سمزي٤مدة " ًمٞمًٛمع وإّٟمف " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ( يسّع وإ

 .أّوًمف ذم اًمّت٠ميمٞمد ٓم

 اًمّٓمٕم٤مم سمحية اًمّّمالة يمراه٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ذم ُم٤م سمف ويٚمتحؼ , اخلِمقع يمامل ه٤مبذ ُمـ ومٞمف عم٤َِم , أيمٚمف يريد اًمذي

 صغمَّ  و٤مق وم٢من , ؾمٕم٦مٌ  اًمقىم٧م ذم يم٤من إذا وهذا , اًم٘مٚم٥م يِمٖمؾ مم٤ّم ُمٕمٜم٤مه

 اعمتقزم وطمٙمك , اًمّت٠مظمػم جيقز وٓ اًمقىم٧م طمرُم٦م قمغم حم٤مومٔم٦مً  طم٤مًمف قمغم

 اخلِمقع اًمّّمالة ُم٘مّمقد ٕنّ  , اًمقىم٧م ظمرج وإن سم٤مٕيمؾ يٌدأ أّٟمف وضمٝم٤مً 

  .اٟمتٝمك .يٗمقشمف ومال

 ٕنّ ,  ٟمٔمرٌ  ومٞمف صمؿّ  , اخلِمقع يقضم٥م ُمـ ىمقل قمغم جيلء ّٟمامإ وهذا

 ُمـ أؿمدّ  اًمقىم٧م وظمروج , أظمّٗمٝمام قمغم اىمتٍم شمٕم٤مروت٤م إذا اعمٗمًدشملم

 صغمَّ  وإذا , ذًمؽ وهمػم واًمٖمريؼ اخلقف صالة سمدًمٞمؾ اخلِمقع شمرك

 ظْد اإلقم٤مدة وشمًتح٥ّم ,  اًمٙمراه٦م ُمع صّح٧م اًمقىم٧م عمح٤مومٔم٦م

  .رالّٓق

 طمّؼ  ذم اًمقىم٧م اُمتداد قمغم دًٓم٦مً  احلدي٨م ذم نّ أ:  طمزمٍ  اسمـ واّدقمك

 ذم ذًمؽ ُمثؾ وىم٤مل , اعمحدود اًمقىم٧م ظمرج وًمق اًمّٓمٕم٤مم ًمف ووع ُمـ

 .واًمٜم٤ّمد اًمٜم٤ّمئؿ طمّؼ 
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 .اعمٖمرب وىم٧م اُمتداد قمغم أٟمس سمحدي٨م وهمػمه اًمٜمّقوّي  واؾمتدل

 همروب إمم اًمّتقؾمٕم٦م سمذًمؽ أريد إن سم٠مّٟمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ واقمؽموف

 ًمٞمس وًمٙمـ,  ومٛمًٚمؿٌ  اًمّتقؾمٕم٦م ُمٓمٚمؼ سمف أريد وإن , ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف اًمِّمٗمؼ

 ضمٕمٚمف وىمتٝم٤م وٞمؼ إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض وم٢منّ  , اعمِمٝمقر اخلالف حمؾ

ـٍ  ُم٘مّدراً   .عاجلق قرةؾَم  هب٤م يٙمن ًم٘مٞمامٍت  يتٜم٤مول ُم٤م ُم٘مدار ومٞمف يدظمؾ سمزُم

 , سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس اجلامقم٦م صالة ؿمٝمقد أنّ  قمغم,  اًم٘مرـمٌّل  سمف واؾمتدل

 .اجلامقم٦م ذم اًمّّمالة وم٤مشمتف وإن ٤مٕيمؾسم يِمتٖمؾ أّٟمف فم٤مهره ٕنّ 

 ضمٕمؾ حّبٚن ـٚبـ اًمقضمقب إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض ٕنّ ,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 إؾم٘م٤مط قمغم طمٞمٜمئذٍ  ومٞمف دًمٞمؾ ومال,  اجلامقم٦م شمرك ذم قمذراً  اًمّٓمٕم٤مم طمْمقر

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقضمقب

 أّول ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمّّمالة ذم اخلِمقع ومْمٞمٚم٦م شم٘مديؿ قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 .اًمقىم٧م

 ختّمٞمص قمغم " وم٤مسمدءوا " سم٘مقًمف واحلْٚبِٜ ٜافّنٚؾًّٔ  بًض واؾمتدل

 ومال اًمّّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿّ  ذع ُمـ وأُّم٤م , إيمؾ ذم ينمع ملَ  سمٛمـ ذًمؽ

  .اًمّّمالة إمم ي٘مقم سمؾ يتامدى

  .اًمّّمقاب وهق , ذًمؽ يٌٓمؾ قمٛمر اسمـ وصٜمٞمع:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 اعمٕمٜمك إمم وم٤مًمٜمّٔمر وإٓ,  ًمف اظمتٞم٤مر قمٛمر اسمـ صٜمٞمع سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 اًم٤ٌمل ؿمٖمؾ دومع ُم٤م اًمّٓمٕم٤مم ُمـ أظمذ ىمد يٙمقن ّٕٟمف , ذيمروه ُم٤م ي٘متيض

 .سمف

 ي٠ميمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م:  ىم٤مل ُأُمٞم٦َّم سمـ قمٛمرو طمدي٨م ذًمؽ وي١مّيد



     62 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 وملَ  ومّمغمَّ  , اًمًٙملم ومٓمرح , وم٘م٤مم , اًمّمالة إمم ومدقمل , ُمٜمٝم٤م حيتز ذراقم٤مً 

  ( ).يتقو٠م

 يرةهر أيب قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

٤ٌّمس واسمـ  وم٠مراد - ؿمقاءٌ  اًمّتٜمّقر وذم - ـمٕم٤مُم٤مً  ي٠ميمالن يم٤مٟم٤م أهّنام , قم

٤ٌّمس اسمـ ًمف وم٘م٤مل,  ي٘مٞمؿ أن اعم١مّذن  أٟمٗمًٜم٤م وذم ٟم٘مقم ًمئال شمٕمجؾ ٓ:  قم

 ." صالشمٜم٤م ذم ًمٜم٤م يٕمرض ًمئال " ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواي٦م وذم .رءٌ  ُمٜمف

 ٗمساًمٜمّ  يذه٥م اًمّّمالة ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء : ىم٤مل قمكمّ  سمـ احلًـ قمـ وًمف

 .اًمٚمّقاُم٦م

 , اًمّٓمٕم٤مم إمم اًمٜمّٗمس شمِمّقف ذًمؽ ذم اًمٕمٚم٦م أنّ  إمم إؿم٤مرة يمّٚمف هذا وذم

 وٓ سمٙمؾ   يت٘مّٞمد وٓ وقمدُم٤مً  وضمقداً  قمٚمتف ُمع احلٙمؿ يدار أن ومٞمٜمٌٖمل

 .سمٕمضٍ 

 إذ , اًمّٓمٕم٤مم سمحية صالشمف شمٙمره ومال اًمّّم٤مئؿ ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك

 ًمف اؾمتح٥ّم  همٚم٥م إذا ًمٙمـ , سمف ٟمٗمًف اًمٕم٤مىمؾ يِمٖمؾ ٓ سم٤مًمنّمع اعمٛمتٜمع

 .اعمٙم٤من ذًمؽ ُمـ اًمّتحّقل

 : ؾٚئدتٚن

ـّ :  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل : إوػ  طمّؼ  شم٘مديؿ سم٤مب ُمـ هذا أنّ  ىمقمٌ  فم

 ًمٞمدظمؾ احلّؼ  حلّؼ  صٞم٤مٟم٦مً  هق وإّٟمام , يمذًمؽ وًمٞمس , اهلل طمّؼ  قمغم اًمٕمٌد

 ٓ يًػماً  ؿمٞمئ٤مً  يم٤من اًم٘مقم ـمٕم٤مم إنّ  صمؿّ  .ُم٘مٌٚم٦مٍ  سم٘مٚمقٍب  قم٤ٌمدشمف ذم اخلٚمؼ

______________________ 
 .( 066) وُمًٚمؿ (  633) ري أظمرضمف اًمٌخ٤م (6)
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 .هم٤مًم٤ٌمً  اجلامقم٦م ٤مقحل قمـ ي٘مٓمع

 واًمٕمِم٤مء اًمٕمِم٤مء طمي إذا " اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ي٘مع ُم٤م:   افّثٕٜٚٔ

 ذم يمذا , اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م يمت٥م ذم ًمف أصؾ ٓ " سم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا

 .اًمٗمْمؾ أيب ًمِمٞمخٜم٤م اًمؽّمُمذّي  ذح

 قمـ أظمرج ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أنّ ,  اًمّديـ ىمٓم٥م احل٤مومظ سمخطّ  رأي٧م ًمٙمـ

 سمـ اهلل قمٌد طمّدصمٜمل:  ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ قمـ - قمٚمّٞم٦م اسمـ وهق - إؾمامقمٞمؾ

 اًمٕمِم٤مء وطميت اًمٕمِم٤مء طمي إذا " ُمرومققم٤مً  ؾمٚمٛم٦م أمّ  قمـ راومع

 ." سم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا

 قمـ "ُمًٜمده" ذم أمحد رواه وم٘مد وإَّٓ  , ومذاك وٌٓمف يم٤من وم٢من

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمّػ راضمٕم٧م صمؿّ  " اًمّّمالة وطميت " سمٚمٗمظ إؾمامقمٞمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل , أمحد أظمرضمف يمام ومٞمف احلدي٨م ومرأي٧م

 اسمـ يم٤من : ىم٤مل جم٤مهدٍ  قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٌٞمٝم٘مّل  روى :تٌُّٔؾ 

 يم٤من اًمّّمّديؼ سمٙمر أسم٤م أنّ  وطمّدث,  قمقدٌ  يم٠مّٟمف اًمّّمالة ذم ىم٤مم إذا اًمّزسمػم

  .اًمّّمالة ذم اخلِمقع ذاك:  ي٘م٤مل ويم٤من:  ىم٤مل .يمذًمؽ

 ومٕمؾ ُمـ وشم٤مرة , يم٤مخلِمٞم٦م اًم٘مٚم٥م ومٕمؾ ُمـ يٙمقن شم٤مرةً  واخلِمقع

ٙمقن ٌدناًم ًّ  ذم اًمّرازّي  اًمٗمخر طمٙم٤مه .اقمت٤ٌمرمه٤م ُمـ سمدّ  ٓ:  وؿٔؾ,  يم٤مًم

 ." شمٗمًػمه "

 إـمراف ذم ؾمٙمقنٌ  قمٜمف ئمٝمر سم٤مًمٜمّٗمس ي٘مقم ُمٕمٜمًك  هق:  همػمه وىم٤مل



     64 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 : قمكمّ ( ) طمدي٨م اًم٘مٚم٥م قمٛمؾ ُمـ أّٟمف قمغم ويدّل  .اًمٕم٤ٌمدة ُم٘مّمقد يالئؿ

 هذا ظمِمع ًمق " طمدي٨م وأُّم٤م .احل٤ميمؿ أظمرضمف .اًم٘مٚم٥م ذم اخلِمقع

 .اًم٤ٌمـمـ قمٜمقان اًمّٔم٤مهر أنّ  إمم إؿم٤مرةٌ  ومٗمٞمف ( ) " ضمقارطمف ظمِمٕم٧م

 أىمٞمٛمقا:  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  أنَّ  ,أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري  سمحدي٨م واؾمتدّل  

جقد اًمّريمقع ًّ  سمٕمد ُمـ:  ىم٤مل ورسّمام,  سمٕمدى ُمـ ٕرايمؿ إّٟمك ومقاهللّ , واًم

 ي٠مُمرهؿ ملَ  إذ جي٥م ٓ اخلِمقع أنّ  قمغم .وؾمجدشمؿ ريمٕمتؿ إذا يفمٝمر

 .دةسم٤مإلقم٤م

 اهللّ  رؾمقل صغمَّ :  ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم .ٟمٕمؿ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 رواي٦مٍ  ذم وًمف .صالشمؽ حتًـ أٓ ومالن ي٤م:  وم٘م٤مل,  اٟمٍمف صمؿّ  يقًُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

جقد اًمّريمقع أمتّقا " أظمرى ًّ  " اًمّّمٗمقف أىمٞمٛمقا " أظمرى وذم " واًم

جقد وٓ سم٤مًمّريمقع شمًٌ٘مقين ٓ " أظمرى وذم ًّ  ." سم٤مًم

 وم٠مؾم٤مء رضمٌؾ  اًمّّمٗمقف ُم١مظّمر وذم اًمّٔمٝمر سمٜم٤م صغمَّ  " أمحد وقمٜمد

______________________ 
وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ هق ُمـ ىمقل , دمّقز ُمـ اًمِم٤مرح ُيقهؿ أٟمف ُمرومقع ( طمدي٨م ) ىمقًمف ( 6)

 . يمام ذم اعمّم٤مدر اًمتل أظمرضم٧م ىمقًمف  .ُمقىمقوم٤مً  قمكم  

أنَّ اًمٜمٌل , ( 62436)أظمرضمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة يمام ذم اجل٤مُمع ًمٚمًٞمقـمل   (6)

  .ومذيمره .وم٘م٤مل, تف ذم اًمّمالة رأى رضماًل يٕم٨ٌم سمٚمحٞم ملسو هيلع هللا ىلص

 .ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف .وذم ؾمٜمده قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمخٕمل 

واسمـ اعم٤ٌمرك ذم ( 6/32)أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  .واعمِمٝمقر أٟمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

قمـ ُمٕمٛمر قمـ رضمٍؾ ( 666) "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة  "واسمـ ٟمٍم ذم ( 6633) "اًمزهد"

ه قمٌد اًمرزاق. .قمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ ُمٕمٛمر قمـ : وم٘م٤مل ( 6/622) "اعمّمٜمػ  "ذم  وؾمامَّ

  .أسم٤من سمف

 .رآين اسمـ اعمًٞم٥م: قمـ اًمثقري قمـ رضمٍؾ ىم٤مل ( 6/622)ورواه قمٌد اًمرزاق أيْم٤ًم  

 .ومذيمره
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 اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض أنّ ,  اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وقمٜمده .اًمّّمالة

 ىم٣م ومٚماّم ,  ؟ ٓ أو ملسو هيلع هللا ىلص اهللّ رؾمقل سمف يٕمٚمؿ هؾ ًمٞمٜمٔمر اعم٤ًمسم٘م٦م شمٕمّٛمد

 .ؽذًم قمـ هن٤مه اًمّّمالة

 ذم َج٤مقم٦مٍ  ُمـ صدر ذًمؽ َجٞمع أنّ  قمغم يدّل  إؾم٤ٌمب هذه واظمتالف

 .صٚمقات ذم أو واطمدةٍ  صالةٍ 

 .سمقاضم٥م ًمٞمس اخلِمقع أنّ  قمغم ٚعـاإلمج اًمٜمّقوّي  طمٙمك وىمد

 اٟمتٝم٧م إذا إظمٌثلم ُمداومٕم٦م إنّ :  حسغ افَٚيض ؿقل قمٚمٞمف دُ يرِ  وٓ

 زيد أبق أيًوٚ وؿٚفف , اًمّّمالة أسمٓمٚم٧م اخلِمقع ُمٕمف يذه٥م طمد   إمم

٤مسمؼ اإلَج٤مع سمٕمد يٙمقن أن جلقاز , ادروزيّ  ًّ  ملَ  أّٟمف سم٤مإلَج٤مع اعمراد أو,  اًم

 وشمرك اعمداومٕم٦م جمٛمقع ُمـ حيّمؾ أُمرٍ  ذم ويمالمه٤م , سمقضمقسمف أطمدٌ  يٍّمح

 .اخلِمقع

 إنّ :  ىم٤مٓ أهّنام زيد وأيب اًم٘م٤ميض إمم ٟم٥ًم ُمـ قمغم شمٕمّ٘م٥ٌم  وومٞمف

:  وىم٤مل,  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  طمٙم٤مه وىمد , اًمّّمالة صّح٦م ذم ذط اخلِمقع

 واخلالف , ٞمٕمٝم٤مَج ذم ٓ اجلٛمٚم٦م ذم اًمّّمالة ذم حيّمؾ أن قمغم حمٛمقٌل  هق

 .أيًْم٤م احلْٚبِٜ ظْد ذًمؽ ذم

 , اًمّّمالة ذم ومرٌض  اخلِمقع وم٢منّ  ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىمقل وأُّم٤م

 سمذًمؽ يريد وٟمّٞمتف سم٘مٚمٌف صالشمف قمغم ي٘مٌؾ أن اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم ًمف ىمٞمؾ

  .اخلقاـمر ُمـ اقمؽموف سمام ًمف ـم٤مىم٦م وٓ - وضمّؾ  قمزّ  - اهللّ وضمف

 وُم٤م , اخلِمقع ُمـ جي٥م اًّمذي هق ذيمقراعم اًم٘مدر أنّ  : يمالُمف ومح٤مصؾ

  .ومال ذًمؽ قمغم زاد
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 اخلِمقع قمدم أنّ  اًمّّمقاب:  وىم٤مل .اًمٗمروّٞم٦م إـمالق اعمٜمػم اسمـ وأٟمٙمر

 ذم ٟم٘مًّم٤م أصّمر وم٢من , ُمتٗم٤موٌت  أُمرٌ  وهق أصم٤مر ُمـ قمٜمف ئمٝمر عم٤َِم شم٤مسمعٌ 

٤ًٌم اخلِمقع ويم٤من,  طمراًُم٤م يم٤من اًمقاضم٤ٌمت ِٓ ,  واضم  .ومال وإ

 

شم٘مدُم٧م  (ٓ صالة بحرضة ضًٚم ... .ـ ظٚئنٜودسِؿ ظ: ) ؿقفف 

 ُم٤ٌمطمثف ذم احلدي٨م ىمٌٚمف

 ( )( وٓ وهق يداؾًف إخبثٚن : ) وؿقفف 

______________________ 
 .مَل أر يمالُم٤ًم ٓسمـ طمجر قمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمتٗمّرد ُمًٚمؿ هبذه اًمرواي٦م دون اًمٌخ٤مري (6)

( :  6/036( )سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم  اإلقمالم) ىم٤مل اسمـ اعمٚمّ٘مـ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  

 .اًمٙمالُم قمٚمٞمف ُمـ وضمقه

 .وىمد ورد ُمٍمطم٤ًم سمف ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م, اًمٖم٤مئط واًمٌقل  ( : إظمٌث٤من : )  أطمده٤م 

 .شم٘مدم اًمٙمالم ذم احلدي٨م ىمٌٚمف قمغم طمٙمؿ اًمّمالة سمحية اًمٓمٕم٤مم:  صم٤مٟمٞمٝم٤م 

ٝمل قمـ اًمّمالة ُمع ُمداومٕم٦م ذم قِمٚم٦َّم اًمٜم: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًم٘مٌس :  صم٤مًمثٝم٤م 

 .إظمٌثلم 

 .قمٚمتف قمدم اخلِمقع واإلىم٤ٌمل قمغم أومٕم٤مل اًمّمالة:  وم٘مٞمؾ 

 .وم٢مذا طم٘مٜمف ومٙم٠مٟمف طمًٌف ذم صمقسمف, قمٚمتف أٟمف اٟمّم٥مَّ ًمٚمخروج :  وىمٞمؾ 

  .إذا طَمَ٘مٜمَف يم٠مٟمف ٟم٘مض ـمٝم٤مرشمف ومٞمٙمقن ُمّمٚمٞم٤ًم سمٖمػم ـمٝم٤مرة:  وىمٞمؾ 

اث ؾم٥ٌم آظمر ذم اًمٜمقاىمض ُمـ همػم ٕٟمف إطمد: وهذا سمٕمٞمد يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  

وإٟمام , وم٢من اؾمتٜمد ذم ذًمؽ إمم هذا احلدي٨م ومٚمٞمس سمٍميح ومٞمام ذيمره , دًمٞمؾ سيح ومٞمف 

 .هم٤ميتف أن يٙمقن ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أو حمتٛمالً 

وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ , فم٤مهر احلدي٨م أنّ ّ َ اعمٕمتؼم ُمداومٕم٦م إظمٌثلم ُمٕم٤ًم ٓ أطمدمه٤م :  راسمٕمٝم٤م 

أراد أطمديمؿ اًمٖم٤مئط ومٚمٞمٌدأ :  دي٨م قمٌداهلل سمـ أرىمؿ يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام ُُمًت٘مؾ سم٤مًمٙمراه٦م حل

وم٢مٟمف ىمد , وإن يم٤من اًمٖم٤مئط ٓ يٜمٗمؽ قمـ اًمٌقل هم٤مًم٤ًٌم , رواه ُم٤مًمؽ وهمػمه  "سمف ىمٌؾ اًمّمالة 

 .ٓ يداومٕمف ُمٕمف حل٘مٜمف

إُم٤م أن شم١مدي إمم اإلظمالل سمريمـ أو ذط أو  .وُمداومٕم٦م إظمٌثلم: ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  
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______________________ 
, وإن مَل ي١مد إمم ذًمؽ , وم٢من دظمؾ واظمتالّ ومًدت ,  دظمقل وم٢من أدَّت اُمتٜمع اًم, ٓ 

 .وم٤معمِمٝمقر ومٞمف اًمٙمراه٦م

يٕمٞمد ذم : وأٟمف ىم٤مل , أنَّ ذًمؽ ُم١مصّمر ذم اًمّمالة سمنمط ؿمٖمٚمف قمٜمٝم٤م : وٟم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ  

ًمف سمٕمض أصح٤مسمف قمغم أٟمف ؿمٖمٚمف طمتك إٟمف ٓ يدري يمٞمػ صغمَّ ومٝمق , اًمقىم٧م وسمٕمده  وشم٠موَّ

 .وم٢من يم٤من ظمٗمٞمٗم٤ُم ومٝمق اًمذي يٕمٞمد ذم اًمقىم٧موإّٓ , اًمذي يٕمٞمد ىمٌؾ وسمٕمد 

وٓ , ويمٚمٝمؿ جمٛمٕمقن قمغم أٟمف إن سمٚمغ سمف ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ سمف صالشمف : ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  

, وأٟمف ي٘مٓمع اًمّمالة وإْن أص٤مسمف ذًمؽ ومٞمٝم٤م , يْمٌط طمدوده٤م أٟمف ٓ جيقز ًمف اًمدظمقل ومٞمٝم٤م 

  .وهذا اًمذي ىمدُمٜم٤مه ذم اًمت٠مويؾ: ىم٤مل 

 .املويمالم اًم٘م٤ميض ومٞمف سمٕمض اطمت 

, ٕٟمف إن ُمٜمع ُمـ ريمـ أو ذط اُمتٜمع اًمدظمقل , ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف أوًٓ : واًمتح٘مٞمؼ  

أو ممتٜمع إن ُٟمٔمر إمم فم٤مهر , وإّٓ ومٝمق ُمٙمروه إن ُٟمٔمر إمم اعمٕمٜمك , وومًدت سم٤مظمتالهلام 

 .اًمٜمٝمل ومال ي٘متيض ذًمؽ اإلقم٤مدة قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل

إن سمٚمغ سمف ُم٤م : وُم٤م ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض ,  ذم أٟمف ٓ يدري يمٞمػ صغمَّ : وأُم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمت٠مويؾ  

وم٢من أريد سمذًمؽ اًمِمؽَّ ذم رء ُمـ إريم٤من ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ ؿمؽ ذم , ٓ يٕم٘مؾ صالشمف 

وإن أريد سمف أٟمف يذه٥م ظمِمققمف  -وهق اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم  -ذًمؽ سمٖمػم هذا اًم٥ًٌم 

 وُمذه٥م َجٝمقر إُم٦م أنَّ ذًمؽ ٓ يٌٓمؾ, سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ صغمَّ سمٖمػم ظمِمقع 

 .اًمّمالة

,  وطمٙم٤مه أسمق قمٌد اهلل سمـ ظمٗمٞمػ ىمقًٓ قمـ اًمِم٤مومٕمل  , وَٕصح٤مسمٜم٤م وضمف سمٌٓمالهن٤م : ىمٚم٧م  

 .وهق يمام ذيمر .صمؿ اؾمتٖمرسمف ضمّدا, أوم٤مده قمٜمف اسمـ اًمٕمٓم٤مر 

 .ٓ يْمٌط طمدوده٤م سمذًمؽ أيْم٤مً : صمؿ سمح٨م اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ُمع اًم٘م٤ميض ذم ىمقًمف  

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ضمقاز ,  اقم٤مدة اًمّمالة وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه إٟمام هق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم: ىم٤مل  

إٟمف ٓ جيقز ًمف أن يدظمؾ ذم صالٍة ٓ يتٛمٙمـ ومٞمٝم٤م ذيمر إىم٤مُم٦م : اًمدظمقل ومٞمٝم٤م وم٘مد ي٘م٤مل 

 .أريم٤مهن٤م وذائٓمٝم٤م

 .ومتٚمخص أنَّ عمداومع إظمٌثلم أرسمٕم٦م أطمقال 

ومال حتؾ ًمف , أن يٙمقن سمحٞم٨م ٓ يٕم٘مؾ سمًٌٌٝمام اًمّمالة ووٌط طمدوده٤م :   احل٤مًم٦م إومم 

 .اًمّمالة وٓ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م إَج٤مقم٤مً 

 .أن يٙمقن سمحٞم٨م يٕم٘مٚمٝم٤م ُمع ذه٤مب ظمِمققمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م:  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ـٍ أو ذطٍ :  احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م   .أن يٙمقن سمحٞم٨م ي١مدي إمم اإلظمالل سمريم

وىمد قمروم٧م , أن يٙمقن سمحٞم٨م ي١مدي إمم اًمِمؽ ذم رء ُمـ إريم٤من :  احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م 
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______________________ 
 .طمٙمؿ ذًمؽ

ويذه٥م يمامل اخلِمقع يمام , ٤مٕظمٌثلم ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م مم٤م يِمٖمؾ اًم٘مٚم٥م ُيٚمحؼ سم:  ظم٤مُمًٝم٤م 

, ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اجلقع اعم١ممل  "ٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض وهق همْم٤ٌمن :  ملسو هيلع هللا ىلصأحلؼ سم٘مقًمف 

 .وٟمحق ذًمؽ, واًمٗمرح , واًمٖمؿ , واًمٕمٓمش اًمِمديد 

وذم اًمقىم٧م , هذه اًمٙمراه٦م قمٜمد َجٝمقر أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ إذا صغمَّ يمذًمؽ :  ؾم٤مدؾمٝم٤م 

ر ظمرج اًمقىم٧م ,ؾمٕم٦م  صغمَّ قمغم طم٤مًمتف حم٤مومٔم٦ًم قمغم  .وم٢من و٤مق سمحٞم٨م ًمق أيمؾ أو شمٓمٝمَّ

 .وٓ جيقز شم٠مظمػمه٤م, طمرُم٦م اًمقىم٧م 

ٕن , سمؾ ي٠ميمؾ ويتقو٠م وإن ظمرج اًمقىم٧م , أٟمف ٓ ُيّمكِم سمح٤مًمف : وذم وضمٍف ؿم٤مٍذ  

وإذا صغمَّ قمغم طم٤مًمف وذم اًمقىم٧م ؾمٕم٦م وم٘مد ارشمٙم٥م , ُم٘مّمقده٤م اخلِمقع ومال يٗمقت 

ظمالوم٤ًم , ًمٙمـ يًتح٥م إقم٤مدهت٤م وٓ جي٥م , وصالشمف صحٞمح٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر , اعمٙمروه 

 .ٕهؾ اًمٔم٤مهر يمام ؾمٌؼ قمٜمٝمؿ ذم طمية اًمٓمٕم٤مم أيْم٤مً 

ًمقضمقد , وٟمٗمًف شمتقق إًمٞمف وم٤محلٙمؿ ومٞمف يمام ًمق طميه , ًمق مَل حييه اًمٓمٕم٤مم :  ؾم٤مسمٕمٝم٤م 

 .اعمٕمٜمك وهق شمرك اخلِمقع

وم٢من شمٞمن طمْمقره قمـ ىمرب , ذا مَل حيي واًمتح٘مٞمؼ أنَّ اًمٓمٕم٤مم إ: ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  

وآَّ ومال يٜمٌٖمل أن يٚمحؼ سم٤محل٤مرض 5 وم٢منَّ طمْمقر اًمٓمٕم٤مم , ومال يٌٕمد أن يٙمقن يم٤محل٤مرضه 

وهذه اًمزي٤مدة يٛمٙمـ أن يٙمقن اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع ذم  , يقضم٥م زي٤مدة شمِمقق وشمٓمّٚمع إًمٞمف 

 .٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦مومال يٜمٌٖمل أن يٚمحؼ هب٤م ُم٤م ٓ ي٤ًموهي٤م ًمٚم, شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمّمالة 

 اٟمتٝمك .أنَّ حمؾَّ اًمٜمص إذا اؿمتٛمؾ قمغم وصٍػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٕمتؼمًا مَل يٚمغ
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 الحديث الطاذر
ّٔقن رجٌٚل  ظْدي صٓد:  ؿٚل  ظّبٚسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 05  مرض

 افّهبح بًد افّهالة ظـ هنك:   ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ ,  ظّر ظْدي وأرضٚهؿ

 ( ).تٌرب حّتك افًك وبًد,  افّنّس تىِع حّتك

 الحديث الحادي رذر
ّٕف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ  اخلدريّ  شًٔدٍ  أيب ظـ - 55  ٓ:  ؿٚل أ

 حّتك افًك بًد صالة وٓ,  افّنّس ترتٍع حّتك افّهبح بًد صالة

 ( )افّنّس تٌٔٛ

ٍٛ  أيب بـ ظعّ  ظـ افبٚب ودم: ؿٚل ادهْػ   بـ اهلل وظبد , ضٚف

 بـ ظّرو بـ اهلل وظبد , اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل وظبد , مسًقدٍ 

 وزيد , إـقع بـ وشِّٜ , جْدب بـ وشّرة هريرة, وأيب , افًٚص

ٍٝ  بـ  وأيب , مّرة بـ وـًٛ , ظٍراء بـ ومًٚذ , جبؾٍ  بـ ومًٚذ ثٚب

 , وافّهْٚبحلّ  ,  وظٚئنٜ افسِّّل, ظبسٜ بـ وظّرو افبٚهّع, ُأمٚمٜ

 .ملسو هيلع هللا ىلص افْبلّ  مـ يسّع وملَ 

 

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ىمت٤مدة قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م (  362) وُمًٚمؿ (  662,  662) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ قمٓم٤مء سمـ يزيد (  362) وُمًٚمؿ (  626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ل قمـ أيب ؾمٕمٞمد سمفاًمٚمٞمث

ؿمد  "وزاد ومٞمف  .ُمـ وضمف آظمر قمـ ىمزقم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ٟمحقه(  6604) ورواه اًمٌخ٤مري     

 ."واًمٜمٝمل قمـ ؾمٗمر اعمرأة سمال حمرم  .اًمرطم٤مل
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 ( ).شم٘مدُم٧م شمرَجتف(  ظّبٚسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ: ) ؿقفف 

 ؿمٝم٤مدة يرد وملَ  , أظمؼمين أو أقمٚمٛمٜمل:  أي ( ظْدي صٓد: )  ؿقفف

 .احلٙمؿ

ّٔقن: )  ؿقفف  رواي٦م وذم , وديٜمٝمؿ صدىمٝمؿ ذم ؿمّؽ  ٓ:  أي ( مرض

 ؿمٝمد "قمـ ىمت٤مدة   ٤ممٍ ِمه قمـ زريعٍ  سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ 

 "قمـ ىمت٤مدة  ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ُمـ وًمف , " قمٛمر ومٞمٝمؿ ُمروّٞمقن رضم٤مل قمٜمدي

ٌّٝمؿ رضم٤مل طمّدصمٜمل   ." قمٛمر إزمّ  أطم

 أي "طمدصمٜمل ٟم٤مس هبذا  "وًمٚمٌخ٤مري قمـ ُمًدد قمـ حيٞمك قمـ ؿمٕم٦ٌم 

 ـمري٘مف وُمـ ."ُمًٜمده"ذم  رواه ُمًّدداً  وم٢منّ  , سمٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م هبذا: 

 طمّتك " ومٞمف وىم٤مل .قمٛمر إزمّ  أقمجٌٝمؿ ٟم٤مس طمّدصمٜمل " وًمٗمٔمف .اًمٌٞمٝم٘مّل 

  ." اًمِّمٛمس شمٓمٚمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أصح٤مب ُمـ واطمد همػم ؾمٛمٕم٧م : قمٜمف اًمؽّمُمذّي  ذم ووىمع

ٌّٝمؿ ُمـ ويم٤من , قمٛمر ُمٜمٝمؿ  ( ). إزمّ  أطم

 أن ضم٤مئز ٓ ّٕٟمف اًمّّمٌح صالة سمٕمد:  أي ( افّهبح بًد: )  ؿقفف

 ومتٕملّم  , اًمّّمٌح أداء ُمـ سمدّ  ٓ إذ , سم٤مًمقىم٧م ٘م٤مً ٕمٚمَّ ُمُ  ومٞمف احلٙمؿ يٙمقن

  .اعمذيمقر اًمّت٘مدير

 , إمهٚر ؾَٓٚء ظْد سمف ُمٕمٛمقل احلدي٨م هذا:  ٕمٞمداًم دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .اًمقضمقه سمٕمض ُمـ افّيٚهرّيٜ وبًض ادتَّدمغ بًض وخٚفػ

______________________ 
 .( 63) اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ ( 6)

 .ُمـ رواي٦م ُمٜمّمقر قمـ ىمت٤مدة سمف(  362) وهل قمٜمد ُمًٚمؿ أيْم٤ًم  (6)
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 اًمِّمٛمس أذىم٧م ي٘م٤مل , أذق ُمـ أّوًمف سمْمؿّ  ( تؼق حّتك: )  ؿقفف

 طمّتك " سمٚمٗمظ سمٕمده أيت ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وي١مّيده , وأو٤مءت ارشمٗمٕم٧م

 ." اًمِّمٛمس شمرشمٗمع

 .اًمِّمٛمس ذىم٧م:  ي٘م٤مل .برُ ٖمْ شمَ  سمقزن صم٤مًمثف ووؿّ  أّوًمف سمٗمتح ويروى

 اسمـ قمـ أظمرى ـمريٍؼ  ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  رواي٦م وي١مّيده , ـمٚمٕم٧م:  أي

 " شمٓمٚمع أو اًمِّمٛمس شمنمق طمّتك " سمٚمٗمظ - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ -( )قمٛمر

 .اًمِّمّؽ  قمغم

 , ؿمؽ   سمٖمػم " اًمِّمٛمس شمٓمٚمع طمّتك " ُمًّددٍ  رواي٦م ذم أنّ  ذيمرٟم٤م وىمد

 شمٓمٚمع طمّتك " سمٚمٗمظ قمٜمد اًمٌخ٤مري رةهري أيب طمدي٨م ذم هق ويمذا

 .سم٤مجلزم " اًمِّمٛمس

 طمّتك:  أي , خمّمقص ـمٚمقع سم٤مًمّٓمٚمقع اعمراد سم٠منّ  احلديثغ بغ ّعوجُي 

 .ُمرشمٗمٕم٦م شمٓمٚمع

 ذم هل٤م ؾم٥ٌم ٓ صالة يمراه٦م قمغم إّمٜ أمجًٝ:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .ومٞمٝم٤م اعم١مّداة اًمٗمرائض ضمقاز قمغم واّتٍَقا , قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمّل  إوىم٤مت

 وؾمجقد اعمًجد حتّٞم٦م يمّمالة شبٛ هلٚ افتل افّْقاؾؾ دم واختٍِقا

 وىمْم٤مء اجلٜم٤مزة وصالة واًمٙمًقف اًمٕمٞمد وصالة واًمِّمٙمر اًمّتالوة

 .اًمٗم٤مئت٦م

 سمال يمّٚمف ذًمؽ ضمقاز إمم وـم٤مئٗم٦م اًمِّم٤مومٕمّل  ذه٥م:  افَقل إول

______________________ 
 .طمٗمص سمـ قمٛمر احلقيض: أي ( 6)
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 .يمراه٦م

 قمٛمقم ذم داظمؾ ذًمؽ أنّ  إمم وآظمرون طمٜمٞمٗم٦م أسمق ذه٥م:  افَقل افثٚن

 .اًمٜمّٝمل

 وهق ( ). اًمٕمٍم سمٕمد اًمّٔمٝمر ؾمٜم٦ّم ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

ٜم٦ّم ىمْم٤مء ذم سيح ًّ  , أومم اعم٘مْمّٞم٦م واًمٗمريْم٦م أومم وم٤محل٤مرضة اًمٗم٤مئت٦م اًم

 اٟمتٝمك  .ؾم٥ٌم ًمف ُم٤م ويٚمتحؼ

 قمـ همػمه طمٙمك وم٘مد .ُمتٕمّ٘م٥ٌم  وآّتٍٚق اإلمجٚع ُمـ ٟم٘مٚمف وُم٤م:  ىمٚم٧م

ٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ًّ  وبف , ُمٜمًقظم٦م ٝملاًمٜمّ  أطم٤مدي٨م وأنّ ,  ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلسم٤مطم٦م اًم

 .حزمٍ  ابـ جزم وبذفؽ , افّيٚهر أهؾ مـ وؽره داود ؿٚل

 أيب ظـ وصّح  , اًمّّمٚمقات َجٞمع ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٜمع أخرى ضٚئٍٜ وظـ

 .إوىم٤مت هذه ذم اًمٗمرض صالة ُمـ اعمٜمع ُظْجرة بـ وـًٛ بُرة

 أدرك ُمـ " طمدي٨م إمم ُمًتٜمداً  اًمٜمًّخ ُمـ وهمػمه طمزمٍ  اسمـ اّدقم٤مه وُم٤م

 ومدلَّ  " أظمرى إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمّمؾ اًمِّمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ ريمٕم٦م اًمّّمٌح ُمـ

  .اٟمتٝمك .اعمٜمٝمّٞم٦م إوىم٤مت ذم اًمّّمالة إسم٤مطم٦م قمغم

 حٛمؾومٞمُ  .اًمٜمًّخ اّدقم٤مء ُمـ أومم اًمّتخّمٞمص اّدقم٤مء:  ؽرهؿ وؿٚل

 , ( ) إدفٜ بغ مجًًٚ  ؾم٥ٌم ًمف ُم٤م ُمٜمف وخيّص  , ًمف ؾم٥ٌم ٓ ُم٤م قمغم اًمٜمّٝمل

______________________ 
 .وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ذح احلدي٨م اًمذي سمٕمده .ٗمؼ قمٚمٞمفُمت( 6)

وهق ُمذه٥م , هذا اًم٘مقل هق أصح  إىمقال ( :  6/23) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

واظمت٤مره ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه , اًمِم٤مومٕمل وإطمدى اًمروايتـ قمـ أمحد 

  .وسمف دمتٛمع إدًّم٦م, اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 
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  .أقمٚمؿ واهلل

 واًمٕمٍم اًمّّمٌح سمٕمد اًمّّمالة ضمقاز ذم اختٍِقا:  ( )اًمٌٞمْم٤موّي  وىم٤مل

 اجلقاز إمم داود ؾذهٛ , آؾمتقاء وقمٜمد واًمٖمروب اًمّٓمٚمقع وقمٜمد

 .اًمّتٜمزيف قمغم اًمٜمّٝمل محؾ ويم٠مّٟمف,  ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .شم٘مّدم يمام اًمٜمًّخ اّدقمك أّٟمف قمٜمف اعمحٙمّل  سمؾ:  ىمٚم٧م

 .اًمٜمّقاومؾ ُمـ ؾم٥ٌم ًمف وُم٤م اًمٗمرائض دمقز:  افّنٚؾًلّ  وؿٚل:  ( ) ىم٤مل

 اعمٜمذورة وحترم , يقُمف قمٍم ؾمقى اجلٛمٞمع حيرم:  حٍْٜٔ أبق وؿٚل

 .أيْم٤مً 

 ًمٙمٜمّف , أمحد وواؾَف , اًمٗمرائض دون اًمٜمّقاومؾ حترم:  مٚفؽ وؿٚل

 .اًمّٓمقاف ريمٕمتل اؾمتثٜمك

 إوىم٤مت ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز قمغم اإلمجٚع آظمرون وطمٙمك

 .اعمٙمروه٦م

 ٟم٤مومع قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمدومروى  .تٕمّ٘م٥مُمُ  وهق

 صالة وسمٕمد اًمّّمٌح صالة سمٕمد اجلٜم٤مزة قمـ ؾمئؾ إذا قمٛمر اسمـ يم٤من : ىم٤مل

 .فمرومّٞم٦م " صّٚمٞمت٤م ُم٤م " ىمقًمف ذم ُم٤مو  " ًمقىمتٝمام صّٚمٞمت٤م ُم٤م:  ي٘مقل اًمٕمٍم

 قمغم ُيّمكِم  قمٛمر اسمـ يم٤من : ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م قمٚمٞمف يدّل 

 أظّمرشم٤م إذا امأهّن  وُم٘متْم٤مه .ًمقىمتٝمام صّٚمٞمت٤م إذا واًمٕمٍم اًمّّمٌح سمٕمد اجلٜم٤مزة

 .طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمٝم٤م ّمغمَّ يُ  ٓ قمٜمده اًمٙمراه٦م وىم٧م إمم

______________________ 
 (6/646) ؾمٌؼ شمرَجتف, هلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي هق قمٌدا (6)

 .اًمٌٞمْم٤موي: أي  (6)
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 اسمـ أنّ  , طمرُمٚم٦م أيب سمـ حمّٛمد قمـ ٤مً أيْم ُم٤مًمؽ رواه ُم٤م ذًمؽ ويٌلّم 

 شمّمّٚمقا أن إُّم٤م:  سمٖمٚمسٍ  اًمّّمٌح صالة سمٕمد سمجٜم٤مزةٍ  أيت وىمد ىم٤مل قمٛمر

  .اًمِّمٛمس شمرشمٗمع طمّتك شمؽميمقه٤م أن وإُّم٤م,  قمٚمٞمٝم٤م

 اًمِّمٛمس ـمٚمقع قمٜمد سمام اًمٙمراه٦م اظمتّم٤مص يرى قمٛمر اسمـ ومٙم٠منّ 

  .همروهب٤م أو اًمِّمٛمس وـمٚمقع اًمّّمالة سملم ُم٤م ُمٓمٚمؼ ٓ همروهب٤م وقمٜمد

 قمٛمر اسمـ يم٤من : ىم٤مل ُمٝمران سمـ ُمٞمٛمقن ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 .شمٖمرب وطملم اًمِّمٛمس ـمٚمٕم٧م إذا اجلٜم٤مزة قمغم اًمّّمالة يٙمره

ّٔقن وإوزاظلّ  مٚفؽ ذهٛ,  ذفؽ دم ظّر ابـ ؿقل وإػ  وافُقؾ

 .وإشحٚق وأمحد

٤ٌّمس اسمـ طمّدصمقا اًمذيـ اعمروّٞملم اًمّرضم٤مل شمًٛمٞم٦م ًمٜم٤م ي٘مع ملَ  : تْبٔفٌ    قم

 وزقمؿ,  دم٤مه اًمٕمٛمدة قمغم شمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمض أنّ  وسمٚمٖمٜمل , احلدي٨م هبذا

 .وومالن ومالن قمـ اًم٤ٌمب وذم:  ُمّمٜمّٗمٝم٤م ىمقل قمٜمد ومٞمٝم٤م اعمذيمقرون أهّنؿ

 .سم٤مهلل إَّٓ  ىمّقة وٓ طمقل ومال .سمّٞمٜم٤مً  ظمٓم٠مً  اعمتج٤مه هذا أظمٓم٠م وًم٘مد

 

دري أيب شًٔد ظـ : )  احلديٞ افثٚندم  ؿقفف  سمـ ؾمٕمدهق ( اخْلُ

 ( ) .ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ

______________________ 
سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ إسمجر , وهق ظمدرة سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مرّي (6)

 . اخلزرضمّل , ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف , اؾمتّمٖمر سم٠مطمد , واؾمتِمٝمد أسمقه هب٤م وهمزا هق ُم٤م سمٕمده٤م

ـْ أطمٌد : قمـ أؿمٞم٤مظمف , ىم٤مل  وروى اسمـ ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من اجلٛمحّل  مل يٙم

وُمـ ـمريؼ يزيد سمـ  .أوم٘مف ُمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أطمداث أصح٤مب رؾمقل اهللَّ 

ظمرج أسمق ؾمٕمٞمد يقم احلّرة ومدظمؾ هم٤مرًا ومدظمؾ قمٚمٞمف ؿم٤مُمّل , : قمٌد اهللَّ سمـ اًمِّمّخػم , ىم٤مل 
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 أًمٗم٤مظ ذم اًمٜمّٗمل صٞمٖم٦م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( صالة ٓ) : ؿقفف 

 اًمٗمٕمؾ ٟمٗمل قمغم محٚمٝم٤م إومم يم٤من ومٕمؾٍ  قمغم دظمٚم٧ْم  إذا.  اًمِّم٤مرع

 ذم ٓطمتجٜم٤م احلّزّ  اًمٗمٕمؾ ٟمٗمل غمقم محٚمٜم٤مه ًمق ّٕٟم٤م , احلّزّ  ٓ اًمنّمقمّل 

  .قمدُمف وإصؾ , إوامر إمم شمّمحٞمحف

 .إوًمقّي٦م وضمف ومٝمذا , إوامر إمم ٟمحت٩م ملَ  اًمنّمقمّل  قمغم محٚمٜم٤مه وإذا

  .شمّمّٚمقا ٓ واًمّت٘مدير , اًمٜمّٝمل سمٛمٕمٜمك ٟمٗمٌل  ومٝمق هذا وقمغم

 إنّ :  ىم٤مًمقا أهّنؿ افّسِػ مـ مجٚظٜ ظـ اًمٞمٕمٛمرّي  اًمٗمتح أسمق وطمٙمك

 ٓ سم٠مهّنام إقمالم هق إّٟمام اًمٕمٍم وسمٕمد اًمّّمٌح سمٕمد اًمّّمالة قمـ اًمٜمّٝمل

 اًمّٓمٚمقع وىم٧م سمف ىمّمد يمام سم٤مًمٜمّٝمل اًمقىم٧م ي٘مّمد وملَ  , سمٕمدمه٤م يتٓمّقع

 .اًمٖمروب ووىم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق رواه ُم٤م ذًمؽ وي١مّيد

 ِّمٛمساًم شمٙمقن أن إَّٓ  , اًمٕمٍم سمٕمد وٓ اًمّّمٌح سمٕمد شمّمّٚمقا ٓ : ىم٤مل

 قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس سم٤مًمٌٕمدّي٦م اعمراد أنّ  قمغم ومدلَّ  .ُمرشمٗمٕم٦م : رواي٦م وذم .ٟم٘مّٞم٦مً 

  أقمٚمؿ واهلل .ىم٤مرهبام ُم٤م اًمٖمروب ووىم٧م اًمّٓمٚمقع وىم٧م اعمراد وإّٟمام ,

______________________ 
أسمق ؾمٕمٞمد  وإْن شمدظمؾ قمكّم أىمتٚمؽ , ومدظمؾ قمٚمٞمف ومقوع .ٓ أظمرج: اظمرج , وم٘م٤مل : وم٘م٤مل 

وم٤مؾمتٖمٗمر : ىم٤مل  .ٟمٕمؿ: أٟم٧م أسمق ؾمٕمٞمد اخلدرّي ؟ ىم٤مل : ىم٤مل  .سم١م سم٢مصمٛمؽ: وىم٤مل  .اًمًٞمػ

ٓ يٛمٜمٕمـ : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمية , قمـ أيب ؾمٕمٞمد رومٕمف : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م و .زم

ومحٛمٚمٜمل ذًمؽ : ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد  "أطمديمؿ خم٤موم٦م اًمٜم٤ّمس أّن يتٙمّٚمؿ سم٤محلّؼ إذا رآه أو قمٚمٛمف 

 . ُمٕم٤موي٦م ومٛمألت أذٟمٞمف صمؿ رضمٕم٧مقمغم أْن ريم٧ٌم إمم

صمقا , وم٢منَّ احلدي٨م هيٞم٩م احلدي٨م: قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل  .وروى قمكّم سمـ اجلٕمد  .حتدَّ

وىم٤مل  .20ُم٤مت ؾمٜم٦م : وىم٤مل اعمدائٜمل  .23وىمٞمؾ  .23ُم٤مت ؾمٜم٦م : ىم٤مل اًمقاىمدّي 

 سمتجقز (  26/  0) ُمـ اإلص٤مسم٦م . 26ُم٤مت ؾمٜم٦م : اًمٕمًٙمرّي 
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 سمف وّسح , اًمّّمٌح صالة سمٕمد : أي ( افّهبح بًد صالة ٓ: )  ؿقفف

  اعمقوٕملم ذم اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿٌ 

 واحترَّ  ٓ: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمٌل, ن قمـ اسمـ قمٛمر أظمرج اًمِمٞمخ٤م: تٌُّٔؾ 

  .٤مهمروهب وٓ اًمِمٛمس ـمٚمقع سمّمالشمٙمؿ

 .بذفؽ ادراد دم افًِؿ أهؾ اختِػ

٤مسمؼ ًمٚمحدي٨م شمٗمًػماً  ضمٕمٚمف ُمـ ُمٜمٝمؿ: افَقل إول  ًّ  وُمٌّٞمٜم٤مً  اًم

 عمـ إَّٓ  اًمٕمٍم سمٕمد وٓ اًمّّمٌح سمٕمد اًمّّمالة ٙمرهشمُ  ٓ:  وم٘م٤مل. سمف ًمٚمٛمراد

 أهؾ سمٕمض ضمٜمح ذًمؽ وإمم , وهمروهب٤م ِّمٛمساًم ـمٚمقع سمّمالشمف ىمّمد

  .ًمف واطمت٩ّم ,  اعمٜمذر اسمـ وىمّقاه,  اًمّٔم٤مهر

 , قمٛمر ؿَ وهِ :  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ـم٤موسٍ  ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ روى وىمد

  .وهمروهب٤م اًمِّمٛمس ـمٚمقع يتحّرى أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك إّٟمام

:  ىم٤مل .ذًمؽ قمغم يدّل  ُم٤م أيْم٤مً  قمٛمر اسمـ ىمقل ُمـ أظمرج اًمٌخ٤مريو

 هن٤مرٍ  وٓ سمٚمٞمؾٍ  ُيّمكِم  أطمًدا أهنك ٓ , يّمّٚمقن أصح٤مسمك رأي٧م يمام أصغّم 

 .همروهب٤م وٓ اًمِّمٛمس ـمٚمقع حتّروا ٓ أن همػم , ؿم٤مء ُم٤م

 ىمٌؾ اًمّّمٌح ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ " سمحدي٨م سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ىمّقى ورسّمام

 , طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمّّمالة وم٠مُمر ( ) " إظمرى إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمْمػ اًمِّمٛمس شمٓمٚمع أن

______________________ 
إذا أدرك : ُمرومققم٤ًم  قمـ أيب هريرة (  233)  وُمًٚمؿ(  606) أظمرج اًمٌخ٤مري ( 6)

وإذا أدرك , أطمديمؿ ؾمجدًة ُمـ صالة اًمٕمٍم ىمٌؾ أْن شمٖمرَب اًمِمٛمس ومٚمٞمتؿ صالشمف 

  .ؾمجدًة ُمـ صالة اًمّمٌح ىمٌؾ أْن شمٓمٚمَع اًمِمٛمس ومٚمٞمتّؿ صالشمف

ُمـ وضمف آظمر ُمرومققم٤ًم ( 6636)واسمـ طم٤ٌمن ( 432)واسمـ ظمزيٛم٦م ( 032/  6)وٕمحد 

 .ـمٚمٕم٧ِم اًمِمٛمس ومٚمٞمّمِؾ إًمٞمٝم٤م أظمرىأْن شمٓمٚمَع اًمِمٛمُس صمؿ  ُمـ أدرك ريمٕم٦م ىمٌؾ: 
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 ُمـ ٓ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمّّمالة ىمّمد سمٛمـ ٦مخمتّّم  اًمٙمراه٦م أنّ  قمغم ومدلَّ 

  .اشّمٗم٤مىم٤مً  ذًمؽ ًمف وىمع

 شمٚمؽ ذم اًمّّمالة ويمره , ُمًت٘مالً  هنٞم٤مً  ضمٕمٚمف ُمـ ُمٜمٝمؿ :افَقل افثٚن 

  .إيمثر ىمقل وهق , ي٘مّمد ملَ  أم هل٤م ىمّمد ؾمقاء إوىم٤مت

 سمٕمد ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأت ٕهّن٤م قم٤مئِم٦م ذًمؽ ىم٤مًم٧م إّٟمام:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 .اإلـمالق قمغم ٓ ذًمؽ ىمّمد ُمـ قمغم هنٞمف ٧مومحٛمٚم , اًمٕمٍم

 اًمٜمّٝمل وأُّم٤م , ىمْم٤مء طمٞمٜمئذٍ  صغمَّ  إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  هذا قمـ أضمٞم٥م وىمد

 اظمتّم٤مص ومال  قمٛمر همػم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م ـمريؼ ُمـ صم٤مسم٧م ومٝمق

  أقمٚمؿ واهلل .سم٤مًمقهؿ ًمف

 : ؾـقائد

 اًمتل إوىم٤مت شمٕمٞملم ذم إظم٤ٌمر ُمـ ورد ُم٤م ّّمؾحُم : افٍٚئدة إوفـك 

 :  مخسٜ أهّنٚ,  اًمّّمالة ومٞمٝم٤م ٙمرهشمُ 

 سمٕمد:  افثٚفٞ , همروهب٤م قمٜمد:  افثٚن .اًمِّمٛمس ـمٚمقع قمٜمد:  إول

 .آؾمتقاء قمٜمد:  اخلٚمس , اًمٕمٍم صالة سمٕمد:  افرابع , اًمّّمٌح صالة

 شمرشمٗمع أن إمم اًمّّمٌح صالة سمٕمد ُمـ:  ثالثٜ إمم سم٤مًمّتح٘مٞمؼ وشمرضمع

 صالة ُمـ ويمذا , ِّمٛمساًم ـمٚمقع قمٜمد اًمّّمالة ومٞمف ومٞمدظمؾ , اًمِّمٛمس

 .اًمِّمٛمس شمٖمرب أن إمم اًمٕمٍم

 سمزهم٧م طمّتك ُمثالً  اًمّّمٌح يّمِؾ  ملَ  ُمـ أنّ  ذًمؽ قمغم يٕمّٙمر وٓ

 اًمٖم٤مًم٥م قمغم ضم٤مرٍ  هق إّٟمام اًمٙمالم ٕنّ ,  طمٞمٜمئذٍ  اًمّتٜمّٗمؾ ًمف يٙمره اًمِّمٛمس

  .ُم٘مّمقدة ومٚمٞم٧ًم اًمٜم٤ّمدرة اًمّّمقرة هذه وأُّم٤م , اعمٕمت٤مد
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ًٜ  ظّدهٚ الِّٜ ودم  .قدُ ـأج أربً

 يّمّح  ملَ  ويم٠مّٟمف,  اًمِّمٛمس اؾمتقاء وىم٧م اًمّّمالة وهق .خٚمس وبَل

 :  أطم٤مدي٨م أرسمٕم٦م وومٞمف , ( ) ٟمٗمٞمف قمغم ومؽمضمؿ ذـمف قمغم ٌخ٤مرياًم قمٜمد

 ىم٤مئؿ ي٘مقم وطملم " وًمٗمٔمف,  ُمًٚمؿ قمٜمد وهق.  قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م

 ُمًٚمؿ قمٜمد وهق .قم٦ًٌم سمـ قمٛمرو وطمدي٨م , " شمرشمٗمع طمّتك اًمّٔمٝمػمة

 ." ومّمِؾ  اًمٗملء أىمٌؾ وم٢مذا , سم٤مًمّرُمح اًمّٔمّؾ  يًت٘مؾ ّتكطم " وًمٗمٔمف . أيْم٤مً 

 أيب وطمدي٨م , " فمّٚمف اًمّرُمح يٕمدل طمّتك " داود ٕيب ًمٗمظ وذم

 اًمِّمٛمس شمًتقي طمّتك " وًمٗمٔمف .واًمٌٞمٝم٘مّل  ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد وهق .هريرة

 ." ومّمِؾ  زاًم٧م وم٢مذا , يم٤مًمّرُمح رأؾمؽ قمغم

 ٤مهَن ىم٤مرَ  اؾمتقت إذا صمؿّ  " وًمٗمٔمف .اعمقـّم٠م ذم وهق .اًمّّمٜم٤مسمحّل  وطمدي٨م

 ذم اًمّّمالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وهنك " آظمره وذم " ٝم٤مىمَ وم٤مرَ  زاًم٧م وم٢مذا ,

٤مقم٤مت شمٚمؽ ًّ   .رضم٤مًمف ىمّقة ُمع ُمرؾمٌؾ  طمدي٨م وهق " اًم

 .وٕمٞمٗم٦مٌ  أظمر أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ٟمّمػ اًمّّمالة قمـ ومٜمٝمك .اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل اًمّزي٤مدة هذه وسم٘مْمّٞم٦م

 ؾمٕمٞمد أيب وقمـ " ذًمؽ قمـ ٟمٜمٝمك يمٜم٤ّم : ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ .اًمٜمّٝم٤مر

ٜ مذهٛ وهق " ذًمؽ يّت٘مقن وهؿ اًمٜم٤ّمس أدريم٧م:  ىم٤مل,  اعم٘مؼمّي  ّّ  إئ

 .والّٓقر افّثالثٜ

 جيتٝمدون وهؿ إَّٓ  اًمٗمْمؾ أهؾ أدريم٧م ُم٤م:  وم٘م٤مل .مٚفؽ وخٚفػ

______________________ 
  "سم٤مب ُمـ مَل يٙمره اًمّمالة إَّٓ سمٕمد اًمٕمٍم واًمٗمجر  "وم٘م٤مل  (6)
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  .اًمٜمّٝم٤مر ٟمّمػ ويّمّٚمقن

 ملَ  أّٟمف وم٢مُّم٤م , اًمّّمٜم٤مسمحّل  طمدي٨م ُم٤مًمؽ روى وىمد:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .ذيمره اًمذي سم٤مًمٕمٛمؾ رّده أّٟمف وإُّم٤م,  ٜمدهقم يّمّح 

 .اجلٛمٕم٦م يقم ذًمؽ ـُمِ  واؾَف ومـ افّنٚؾًلّ  اشتثْك وؿد

 ذم ورهّم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمّتٌٙمػم إمم اًمٜم٤ّمس ٟمدب ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  وطمّجتٝمؿ

 خيرج ٓ وهق , اإلُم٤مم ظمروج اًمٖم٤مي٦مَ  وضمٕمؾ , اإلُم٤مم ظمروج إمم اًمّّمالة

  .اًمٙمراه٦م دمقم قمغم ومدلَّ  , اًمّزوال سمٕمد إَّٓ 

 ٟمّمػ اًمّّمالة يمره ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف " ُمرومققم٤مً  ىمت٤مدة أيب قمـ طمدي٨ٌم  ومٞمف وضم٤مء

  .اٟم٘مٓم٤مع إؾمٜم٤مده ذم ( ) " اجلٛمٕم٦م يقم إَّٓ  اًمٜمّٝم٤مر

 واهلل .اخلؼم ىمقي ّٛم٧مُو  إذا وٕمٞمٗم٦م ؿمقاهد اًمٌٞمٝم٘مّل  ًمف ذيمر وىمد

 .أقمٚمؿ

 سمٕمد اًمّّمالة قمـ اًمٜمّٝمل طمٙمٛم٦م سملم سمٕمْمٝمؿ ومّرق .افٍٚئدة افثٕٜٚٔ

 وقمٜمد اًمِّمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّّمالة وقمـ , واًمٕمٍم ٌحاًمّّم  صالة

 .همروهب٤م

 .إظمريلم احل٤مًمتلم ذم وحيرم , إوًمٞملم احل٤مًمتلم ذم ٙمرهيُ :  وم٘م٤مل

د بذفؽ ـ ؿٚلومّ  ّّ د شريـ بـ حم ّّ  .افّىزيّ  جرير بـ وحم

______________________ 
ُمـ (  323/ 6)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  6330)  "اًمًٜمـ"أظمرضمف أسمق داود ذم  (6)

أٟمف يمِره  , ملسو هيلع هللا ىلصـمريؼ ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ قمـ جم٤مهد قمـ أيب اخلٚمٞمؾ قمـ أيب ىمت٤مدة قمـ اًمٜمٌل 

 .إنَّ ضمٝمٜمؿ شُمًّجر إَّٓ يقم اجلٛمٕم٦م : وىم٤مل , اًمّمالة ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر إَّٓ يقم اجلٛمٕم٦م 

وأسمق اخلٚمٞمؾ مَل يًٛمع ُمـ أيب , جم٤مهٌد أيمؼم ُمـ أيب اخلٚمٞمؾ , وهق ُمرؾمٌؾ : ىم٤مل أسمق داود  

  .ىمت٤مدة
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 ٓ أّٟمف قمغم ومدلَّ  ( ), اًمٕمٍم سمٕمد صغمَّ  أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم سمام واطمت٩ّم 

  .اجلقاز سمٞم٤من قمغم ومٕمٚمف ٛمؾحَي  ويم٠مّٟمف , حيرم

 ضمقاز قمغم يدل هذا ومٕمٚمف سم٠من:  اًمٙمراه٦م أـمٚمؼ ُمـ قمٜمف وأضم٤مب

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف وأُم٤م , يمراه٦م همػم ُمـ اًمرواشم٥م ُمـ وم٤مت ُم٤م اؾمتدراك

 .ظمّم٤مئّمف ُمـ ومٝمق ذًمؽ

 يم٤من,  ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف طمدصمتف أهن٤م قم٤مئِم٦م ُمقمم ذيمقان رواي٦م قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ

 رواه " اًمقص٤مل قمـ ويٜمٝمك ويقاصؾ , قمٜمٝم٤م ويٜمٝمك اًمٕمٍم سمٕمد ُيّمكِم 

 .داود أسمق

جدشملم قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مل أّٟمف,  ؾمٚمٛم٦م أيب ورواي٦م ًّ  يم٤من اًمّٚمتلم اًم

 اًمٕمٍم ىمٌؾ يّمّٚمٞمٝمام يم٤من:  وم٘م٤مًم٧م,  اًمٕمٍم سمٕمد يّمّٚمٞمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص اهللّ رؾمقل

 ويم٤من,  أصمٌتٝمام صمؿّ  اًمٕمٍم سمٕمد ومّماّلمه٤م ٟمًٞمٝمام أو قمٜمٝمام ٖمؾؿُم  إّٟمف صمؿّ , 

 ُمًٚمؿ رواه " أصمٌتٝم٤م صالةً  صغمَّ  إذا

 أصؾ ٓ ذًمؽ قمغم اعمداوُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص سمف اظمتّص  اًمذي:  اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 رؾمقل صغمَّ : ىم٤مًم٧م  ؾمٚمٛم٦م أم قمـ ذيمقان قمـ روى ُم٤م وأُم٤م , اًم٘مْم٤مء

 .اهلل ي٤م رؾمقَل  : وم٘مٚم٧م,  ريمٕمتلم ومّمغمَّ  سمٞمتل دظمؾ صمؿ اًمٕمٍم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمـ ومِمٖمٚمٜمك ُم٤مل قمغم ىمدم:  ىم٤مل,  شمّمٚمٞمٝم٤م يٙمـ ملَ  صالة صٚمٞم٧م

 .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م,  أن ومّمٚمٞمتٝمام اًمٔمٝمر ٕمدسم أصٚمٞمٝمام يمٜم٧م ريمٕمتلم

 هب٤م شم٘مقم ٓ وٕمٞمٗم٦م رواي٦م ومٝمل  ( ) .ٓ:  وم٘م٤مل ؟ وم٤مشمت٤م إذا أٟم٘مْمٞمٝمام

______________________ 
 .وؾمت٠ميت ذم يمالم اًمِم٤مرح رمحف اهلل, وهل ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

وأسمق ( 6/032) "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"واًمٓمح٤موي ذم ( 62223) أمحد  أظمرضمف اإلُم٤مم(6)



     81 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 .طمج٦م

 ُمـ يم٤من ذًمؽ أنَّ  قمغم هب٤م واطمت٩م,  اًمٓمح٤موي أظمرضمٝم٤م:  ىمٚم٧م

 .ومٞمف ُم٤م وومٞمف .ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف

 اًمِّمٛمس شمٓمٚمع طمّتك اًمّّمٌح سمٕمد اًمّّمالة حتريؿ ظّر ابـ قمـ وروي

 .حزمٍ  ابـ ؿٚل وبف , شمّمٗمرّ  طمّتك اًمٕمٍم سمٕمد طمتٝم٤موإسم٤م ,

 إَّٓ  اًمٕمٍم سمٕمد اًمّّمالة قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  قمكم   سمحدي٨م واطمت٩ّم 

 .ىمقي   صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أسمق ورواه .ُمرشمٗمٕم٦م واًمِّمٛمس

 , حتريؿ يمراه٦م هل:  ؾَٔؾ,  اجلٛمٞمع ذم اًمٙمراه٦م إـمالق واعمِمٝمقر

 .أقمٚمؿ واهلل , شمٜمزيف يمراه٦م:  وؿٔؾ

 سمـ قمٓم٤مء قمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي روى :افثٚفثٜ  افٍٚئدة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغمَّ  إٟمام : ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًم٤ًمئ٥م

 , اًمٔمٝمر سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ ومِمٖمٚمف ُم٤مل أشم٤مه ٕٟمف اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم

  .يٕمد ملَ  صمؿ , اًمٕمٍم سمٕمد ومّمالمه٤م

ـٌ  طمدي٨ٌم :  اًمؽمُمذي ىم٤مل  .طمً

 اظمتالـمف سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع وىمد , قمٓم٤مء قمـ ضمرير رواي٦م ُمـ وهق:  ىمٚم٧م

 .ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م ؿم٤مهد ومٝمق صحَّ  وإن ,

 : اًمٌخ٤مري ذم قم٤مئِم٦م حلدي٨م ٌض ُمٕم٤مرِ  " يٕمد ملَ  صمؿ " ىمقًمف فم٤مهر ًمٙمـ

______________________ 
 .ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ إزرق سمـ ىمٞمس قمـ ذيمقان سمف( 2363)يٕمكم 

ُمـ ـمريؼ يمري٥م قمـ أم ( 6423) وُمًٚمؿ ( 6660) وأصٚمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  

 .(أٟم٘مْمٞمٝمام إذا وم٤مشمت٤م ) دون ىمقًمف , سم٠مـمقل ُمـ هذا اًمًٞم٤مق  .ؾمٚمٛم٦م
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ُٔ   .ىمط قمٜمدى اًمٕمٍم سمٕمد اًمًجدشملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك شمرك ُم٤م  اًمٜمٗمل حّؾؾ

  .اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم , ذًمؽ قمغم يٓمٚمع ملَ  وم٢مٟمف اًمراوي قمٚمؿ قمغم

 رؾمقل أنَّ  , ؾمٚمٛم٦م أم قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل رواه ٤مُم ويمذا

 وذم , احلدي٨م .واطمدة ُمرة ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد سمٞمتٝم٤م ذم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  ." سمٕمد وٓ ىمٌؾ ٞمٝماميّمٚمّ  أره ملَ  " قمٜمٝم٤م ًمف رواي٦م

 ملَ  ومٚمذًمؽ , سمٞمتف ذم إَّٓ  ٞمٝماميّمٚمّ  يٙمـ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مٟمف احلديثغ بغ ؾٔجّع

 اًمٌخ٤مري ذم قم٤مئِم٦م ىمقل ذًمؽ إمم ويِمػم , ؾمٚمٛم٦م أم وٓ قم٤ٌمس اسمـ يره

 ." أُمتف قمغم يث٘مؾ أن خم٤موم٦م اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝمام ٓ ويم٤من "

 : تْبٔف 

 إّٟمام اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ذم اًمٙمراه٦م سمحٍم اعمراد:  افًِامء بًض ؿٚل

 اًمّتٜمّٗمؾ يٙمره أّٟمف ذيمروا وم٘مد وإّٓ ,  إصٚمّٞم٦م إوىم٤مت إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم هق

 طم٤مًم٦م وذم , اجلٛمٕم٦م خلٓم٦ٌم اإلُم٤مم صٕمقد ووىم٧م , اًمّّمالة إىم٤مُم٦م وىم٧م

 .يّمٚمٝم٤م ملَ  عمـ َج٤مقم٦مً  اعمٙمتقسم٦م اًمّّمالة

ّٜٔ وظْد  .اًمٜم٤ّمس يٜمٍمف طمّتك اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمّتٜمّٗمؾ يمراه٦م .ادٚفُ

ّٜٔ وظْد  أظمرج اًمٌخ٤مريو , اعمٖمرب صالة ىمٌؾ اًمّتٜمّٗمؾ يمراه٦م .احلٍْ

 .( ) سمف إُمر صمٌقت

______________________ 
صّٚمقا ىمٌؾ : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  قمـ قمٌد اهلل اعمزين (  6630) اًمٌخ٤مري صحٞمح  (6)

  .عمـ ؿم٤مء , يمراهٞم٦م أن يتخذه٤م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م: صالة اعمٖمرب , ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م 

وُمـ يٜمتٔمر , سم٤مب يمؿ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م  "يمت٤مب إذان (  633/ 6) اٟمٔمر اًمٗمتح  

 "اإلىم٤مُم٦م 
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 الحديث الثاني رذر
 يقم جٚء  اخلّىٚب بـ ظّر أنّ ,   اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 55

ِٝ  مٚ بًد ْدقاخلْ  ٚر ٛ  يُس  ؾجًؾ افّنّس ؽرب ٍّ يٚ :  وؿٚل,  ؿريشٍ  ـ

 ؾَٚل .تٌرب افّنُّس  ـٚدِت  حّتك افًك صعأُ  ـدُت  مٚ,  اهلل رشقَل 

ِ   مٚ واهللِ:  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ,  فِّهالة ؾتقّضٖ,  ىحٚنبُ  إػ ؾَّْٚ:  ؿٚل .ٔتٓٚص

ِٝ  مٚ بًد افًك ؾهذ  ,  ٚهل وتقّضٖٕٚ  بًدهٚ صذ   ثؿّ  .افّنّس ؽرب

 ( ).ادٌرب

 ُمـ احلدي٨م هذا أنّ  قمغم اًمّرواة اشّمٗمؼ ( اخلّىٚب بـ ظّر أنّ ) : ؿقفف 

 سمـ قمكمّ  قمـ رواه وم٢مّٟمف,  ٟمّمػمٍ  سمـ طمّج٤مج إَّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ضم٤مسمر رواي٦م

 قمـ ضم٤مسمر قمـ : ومٞمف وم٘م٤مل .قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م يمثػمٍ  أيب سمـ حيٞمك قمـ اعم٤ٌمرك

 .وٕمٞمٌػ  وهق .طمّج٤مٌج  سمذًمؽ شمٗمّرد , قمٛمر ُمًٜمد ُمـ ومجٕمٚمف .قمٛمر

 ( )شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف  ( اخلْدق يقم: )  ؿقفف

 قمٜمد حيٞمك قمـ ؿمٞم٤ٌمن رواي٦م ذم ( افّنّس ؽربٝ بًدمٚ)  : ؿقفف

 .واطمدٌ  واعمٕمٜمك " اًمّّم٤مئؿ أومٓمر سمٕمدُم٤م وذًمؽ " ٌخ٤مرياًم

ّٛ : )  ؿقفف ٚر يس ٍّ ٥ٌما يم٤مٟمقا ٕهّنؿ ( ؿريشٍ  ـ ًّ  شم٠مظمػمهؿ ذم ًم

 وىمع يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  وإُّم٤م , ًمٕمٛمر وىمع يمام اعمخت٤مر إُّم٤م , وىمتٝم٤م قمـ اًمّّمالة

 .ًمٖمػمه

______________________ 
ُمـ ( 206) وُمًٚمؿ (  0332,  430,  266,  620,  626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ـمريؼ قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مسمر سمف

 ( 66) اعمت٘مدم سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  (6)
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 أومٕم٤مل ُمـ " يم٤مد " ًمٗمٔم٦م:  ( ) اًمٞمٕمٛمرّي  ىم٤مل ( ـدت مٚ: )  ؿقفف

 .ي٘مؿ وملَ  اًم٘مٞم٤مم ىم٤مرب أّٟمف ُمٜمٝم٤م ٝمؿومُ  .ي٘مقم زيدٌ  يم٤مد ىمٚم٧م وم٢مذا , اعم٘م٤مرسم٦م

 اًمّراضمح وم٢منّ  .قمًك سمخالف , نسم٠م شم٘مرن ٓ أن ومٞمٝم٤م واًمّراضمح:  ىم٤مل

 يم٤مدت طمّتك " احلدي٨م هذا ذم ُمًٚمؿ ذم وىمع وىمد:  ىم٤مل .شم٘مرن أن ومٞمٝم٤م

 .شمٖمرب أن اًمِّمٛمس

 شمًقغ وهؾ , اًمّرواة شمٍّمف ُمـ وهق أيْم٤مً  اًمٌخ٤مرّي  وذم:  ىمٚم٧م

  ؟. ٓ أو هذا ُمثؾ ذم سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م

 ػيمٞم اًمٕمٍم صالشمف قمـ اإلظم٤ٌمر اعم٘مّمقد ٕنّ  , اجلقاز اًمّٔم٤مهر

  .اعمرضمقطم٦م أو سم٤مًمّراضمح٦م شمٙمٚمؿ هؾ .قمٛمر قمـ اإلظم٤ٌمر ٓ , وىمٕم٧م

 يمدت ُم٤م " قمٛمر وم٘مقل اعم٘م٤مرسم٦م " يم٤مد " ُمٕمٜمك أنّ  شم٘مّرر وإذا:  ىم٤مل

 اًمٕمٍم صغمَّ  أّٟمف:  ُمٕمٜم٤مه " شمٖمرب اًمِّمٛمس يم٤مدت طمّتك اًمٕمٍم أصكم

 وإصم٤ٌمت , إصم٤ٌمهت٤م ي٘متيض اًمّّمالة ٟمٗمل ٕنّ  , اًمِّمٛمس همروب ىمرب

 يث٧ٌم وملَ  اًمّّمالة صمٌقت ًمٕمٛمر ذًمؽ ُمـ ومتحّّمؾ , ٟمٗمٞمف ي٘متيض اًمٖمروب

  .ٟمتٝمكا .اًمٖمروب

ٞم٤مق هذا ُمـ يٚمزم ٓ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل ًّ  وىم٧م ذم اًمّّمالة وىمقع اًم

 يم٤مٟم٧م يمٞمدودشمف أنّ  ي٘متيض ّٕٟمف اًمّّمالة شم٘مع ٓ أن ُمٜمف يٚمزم سمؾ , اًمٕمٍم

 .اًمِّمٛمس همرسم٧م طمّتك صٚمٞم٧م ُم٤م قمروم٤مً  وطم٤مصٚمف:  ىم٤مل , يمٞمدودهت٤م

  .ٟمتٝمكا

______________________ 
يـ اًمٞمٕمٛمري (6)  .َُمْٕمُروف سم٤ِمسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤َّمس .هق أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ حمٛمد ومتح اًمدَّ
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 ممٜمقع اًمٕمرف ُمـ اّدقم٤مه وُم٤م , اًمٗمرق ُمـ اًمّت٘مريريـ سملم ُم٤م خيٗمك وٓ

,  واًمٜمّٗمل اإلصم٤ٌمت ُمـ اًمٞمٕمٛمرّي  أووحف اًمذي ًمٚمٗمرق , اًمٕمٜمدّي٦م ويمذا

:  ُمٚمٖمزاً  ياعمٕمرِ  ومٞمٝم٤م ىم٤مل يمام .أصمٌت٧ْم  ٟمٗم٧م وإذا,  ٟمٗم٧ْم  أصمٌت٧م إذا يم٤مد ٕنّ 

  ضمحقد ُم٘م٤مم ىم٤مُم٧م أصمٌت٧م وإن     أصمٌت٧م أقمٚمؿ واهلل ٟمٗمٞم٧م إذا

 إمم اهل٤مدي واهلل,  اًمّث٘مؾ ُمـ يمٞمدودةٍ  سمٚمٗمظ شمٕمٌػمه ذم ُم٤م إمم هذا

  .اًمّّمقاب

 سم٠من اظمتّص  ومٙمٞمػ .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع يم٤من قمٛمر أنّ  اًمّٔم٤مهر:  ىمٞمؾ وم٢من

 , اًمّّمح٤مسم٦م سم٘مّٞم٦م سمخالف اًمِّمٛمس همروب ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة أدرك

 .؟ ُمٕمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل 

ّٕف:  وم٤مجلقاب  ىمرب إمم سم٤معمنميملم وىمع اًمِّمٖمؾ يٙمقن أن حيتّؾ أ

 صمؿّ  , اًمّّمالة وم٠موىمع وم٤ٌمدر ُمتقّوئ٤مً  طمٞمٜمئذٍ  قمٛمر ويم٤من , اًمِّمٛمس همروب

 ىمد ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من اًمتل احل٤مل ذم سمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مء

  .اًمقوقء إمم وأصح٤مسمف هق اإلظم٤ٌمر قمٜمد ىم٤مم وهلذا , ًمٚمّّمالة يتٝمّٞم٠م ذع

 .افٔقم ذفؽ افّهالة ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  تٖخر شبٛ دم اختِػ وؿد

  .اجلٛمٞمع ُمـ ذًمؽ ي٘مع أن واؾمتٌٕمد , ٟمًٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ يم٤من:  َٔؾؾ

 رؾمقل أنّ  , َجٕم٦م أيب طمدي٨م ُمـ أمحد رواه سمام ًمف يًتدل أن ويٛمٙمـ

 رضمٌؾ  ؿَ قمٚمِ  هؾ:  ىم٤مل,  ؾمٚمؿ ومٚماّم  , إطمزاب يقم اعمٖمرب صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 صمؿّ  اًمٕمٍم ومّمغمَّ  , اهلل ي٤م رؾمقَل  ٓ:  ىم٤مًمقا ؟ اًمٕمٍم صٚمٞم٧م أيّن  ُمٜمٙمؿ

  .ٖمرباعم صغمَّ 

 ُمـ اًمّّمحٞمحلم ذم عم٤َِم خم٤مًمػ ّٕٟمف , ٟمٔمرٌ  احلدي٨م هذا صّح٦م وذم



     87 باب املواقيت  كتاب الصـالة     

 .سمتٙمّٚمٍػ  سمٞمٜمٝمام الّع ويٛمٙمـ " صٚمٞمتٝم٤م ُم٤م واهلل " ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 وهق , ذًمؽ ُمـ يٛمّٙمٜمقه ومٚمؿ ؿمٖمٚمقه ًمٙمقهنؿ قمٛمداً  يم٤من:  وؿٔؾ

,  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد قمٜمد وىمع وىمد ؾمّٞمام ٓ , أىمرب

 .( ريم٤ٌمٟم٤مً  أو ومرضم٤مًٓ )  اخلقف صالة ذم اهلل يٜمزل أن ىمٌؾ نيم٤م ذًمؽ أنّ 

 ٟمًخ قمغم دال   اخلٜمدق يقم ًمٚمّّمالة ملسو هيلع هللا ىلص شم٠مظمػمه أنّ  بًوٓؿادظك و

 .اخلقف صالة

ٜمـ يٕمرف ٓ ُمـ ىمقل وهق:  اًم٘مّّم٤مر اسمـ ىم٤مل ًّ  صالة ٕنّ  , اًم

 وم٤مهلل .؟ أظمر إّول يٜمًخ ومٙمٞمػ,  اخلٜمدق سمٕمد أٟمزًم٧م اخلقف

 .اعمًتٕم٤من

 هق وؿٔؾ .سم٤معمديٜم٦م وادٍ :  صم٤مٟمٞمف وؾمٙمقن أّوًمف سمْمؿّ  ( بىحٚن)  : ؿقفف

 .اًمٌٙمرّي  قمٌٞمدٍ  أسمق طمٙم٤مه .صم٤مٟمٞمف ويمن أّوًمف سمٗمتح

 اًمذي أنّ  .أظمرى ـمريؼ ُمـ اعمقـّم٠م ذم وىمع ( افًك ؾهذ  : )  ؿقفف

 اًمّٔمٝمر .إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وذم , واًمٕمٍم اًمّٔمٝمر وم٤مهتؿ

 .اًمٚمٞمؾ ُمـ ي  هقِ  سمٕمد قاصٚمَّ  وأهّنؿ , واعمٖمرب واًمٕمٍم

 اعمنميملم أنّ  , واًمٜم٤ًّمئّل  اًمؽّمُمذّي  قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم

 ُمـ ذه٥م طمّتك اخلٜمدق يقم صٚمقات أرسمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؿمٖمٚمقا

  .اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٚمٞمؾ

 .وم٤مشم٧م شمٙمـ ملَ  اًمٕمِم٤مء ٕنّ  .دمّقزٌ  " أرسمع " ىمقًمف وذم

 وّسح , حٞمحلماًمّّم  ذم ُم٤م رضّمح ُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ:  اًمٞمٕمٛمرّي  ىم٤مل

 قمٜمٝم٤م ؿمٖمؾ اًمتل اًمّّمالة أنّ  اًمّّمحٞمح إنّ :  وم٘م٤مل اًمٕمريبّ  اسمـ سمذًمؽ
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 .اًمٕمٍم وهل واطمدة

 اًمقؾمٓمك اًمّّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م " ُمًٚمؿ ذم قمكمّ  طمدي٨م وي١مّيده:  ىمٚم٧م

 ." اًمٕمٍم صالة

 ذم ذًمؽ ومٙم٤من أّي٤مُم٤مً  فوىمٕمتُ  يم٤مٟم٧م اخلٜمدق سم٠منّ  مجع مـ ومْٓؿ:  ىم٤مل

 .أومم وهذا:  ىم٤مل , ٤ممإيّ  شمٚمؽ ذم خمتٚمٗم٦م أوىم٤مٍت 

 شمٕمّرٌض  ومٞمٝمام ًمٞمس ُمًٕمقد واسمـ ؾمٕمٞمد أيب روايتل أنّ  وي٘مّرسمف:  ىمٚم٧م

 اعمٖمرب وىم٧م ظمروج سمٕمد وىمع ًمٚمّّمالة ىمْم٤مءه أنّ  ومٞمٝمام سمؾ , قمٛمر ًم٘مّّم٦م

 همروب قم٘م٥م يم٤من ذًمؽ أنّ  ومٗمٞمٝم٤م اًم٤ٌمب طمدي٨م رواي٦م وأُّم٤م

 .اًمِّمٛمس

 ىمٚم٧م. ( )؟  ٦ماجلامقم قمغم احلدي٨م دلَّ  يمٞمػ .ىمٚم٧م وم٢من:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

ف إّمٚ:  ّٕ ٞم٤مق ذم أنّ  حيتّؾ أ ًّ  اًمّراوي إضمراء ُمـ وإّمٚ , اظمتّم٤مراً  اًم

 .واطمداً  جمرًى  اعمٖمرب هل اًمتل واحل٤مرضة,  اًمٕمٍم هل اًمتل اًمٗم٤مئت٦م

  .ٟمتٝمكا .قم٤مدشمف ُمـ ُمٕمٚمقم هق عم٤َِم سم٤مجلامقم٦م يم٤مٟم٧م اعمٖمرب أنّ  ؿمّؽ  وٓ

 ًمٞمس ىمٞمؾ وم٢من:  ٤ملوم٘م,  اًمّديـ زيـ اعمٜمػم اسمـ ضمزم إّول وبٚٓحتامل

 ُمًتٗم٤مد اًمؽّمَج٦م ُم٘مّمقد سم٠منّ :  أضمٞم٥م , َج٤مقم٦م ذم صغمَّ  سم٠مّٟمف شمٍميٌح  ومٞمف

 ." وشمقّو٠مٟم٤م وشمقّو٠م وىمٛمٜم٤م وم٘م٤مم " ىمقًمف ُمـ

 ذم وىمع وم٘مد , إُمر ٟمٗمس ذم اًمقاىمع هق إّول آطمتامل:  ىمٚم٧م

 يزيد ـمريؼ ُمـ أظمرضمف,  هبؿ صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ي٘متيض ُم٤م اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م

______________________ 
 "ذه٤مب اًمقىم٧م سم٤مب َُمـ صغمَّ سم٤مًمٜم٤مس َج٤مقم٦م سمٕمد  "ًم٘مقل اًمٌخ٤مري  (6)
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 ." اًمٕمٍم سمٜم٤م ومّمغمَّ  " سمٚمٗمظ هِم٤ممٍ  قمـ زريعٍ  سمـ

  .اًمٗمقائ٧م شمرشمٞم٥م اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم

  .اًمٜمًّٞم٤من ُمع ٓ اًمّذيمر ُمع وضمقسمف قمغم إيمثر:  افَقل إول

 إذا إَّٓ  اًمٗمقائ٧م شمرشمٞم٥م سمقضمقب ي٘مقل عمـ سمف آؾمتدٓل يٜمٝمض وٓ

 ًمف دليًت أن إَّٓ  اًمٚمٝمؿّ  , ًمٚمقضمقب اعمجّردة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أومٕم٤مل إنّ  ىمٚمٜم٤م

 ذًمؽ اقمتؼم وىمد , ومٞم٘مقى " أصكم رأيتٛمقين يمام صّٚمقا " ىمقًمف سمٕمٛمقم

 .هذه همػم أؿمٞم٤مء ذم اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 .ومٞمٝم٤م اًمؽّمشمٞم٥م جي٥م ٓ:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل:  افَقل افثٚن

ر ؾّٔـ واختٍِقا ـّ ٍّٔؼ  حٚرضة وؿٝ دم ؾٚئتٜ تذ  سم٤مًمٗم٤مئت٦م يٌدأ هؾ,  ض

  .؟ يتخػّم  أو , سم٤محل٤مرضة يٌدأ أو , احل٤مرضة وىم٧م ظمرج وإن, 

 اًمّرأي وأصح٤مب اًمِّم٤مومٕمّل  .بٚفّثٚن وؿٚل , ُم٤مًمٌؽ  .بّٕٚول ؾَٚل

  .أؿمٝم٥م .بٚفّثٚفٞ وؿٚل , احلدي٨م أصح٤مب وأيمثر

 إذا وم٠مُّم٤م , اًمٗمقائ٧م اًمّّمٚمقات شمٙمثر ملَ  إذا اخلالف حمّؾ :  قمٞم٤مض وىم٤مل

  .سم٤محل٤مرضة يٌدأ أّٟمف خالف ؾال يمثرت

 .افَِٔؾ حّد  دم واختٍِقا

  .صٚمقات أرسمع:  وؿٔؾ , قمي صالة:  ؾَٔؾ

 زي٤مدة ُمـ ُمّمٚمح٦مٌ  اىمتْم٧م إذا اؾمتحالف همػم ُمـ اًمٞمٛملم ضمقاز وومٞمف

 ُمٙم٤مرم ُمـ قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من ُم٤م وومٞمف .شمقّهؿٍ  ٟمٗمل أو ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 سمف آىمتداء يٜمٌٖمل وُم٤م,  وشم٠مًّمٗمٝمؿ أصح٤مسمف ُمع اًمّت٠ميّن  وطمًـ إظمالق

 .ذًمؽ ذم
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 افًِؿ أهؾ أـثر ؿٚل فوب,  اجلامقم٦م ذم اًمٗمقائ٧م ىمْم٤مء اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

 ًمٚمّّمالة واإلىم٤مُم٦م وم٤مشم٧م إذا َج٤مقم٦مً  اجلٛمٕم٦م صالة أضم٤مز أّٟمف ُمع افِٔٞ إٓ  

 .اًمٗم٤مئت٦م

 .ًمٚمٗم٤مئت٦م إذان ُمنموقمّٞم٦م قمدم قمغم سمف واؾمتدل

 اًمّراوي يذيمر وملَ ,  طم٤مرضة يم٤مٟم٧م اعمٖمرب سم٠منّ :  اقمتؼمه ُمـ وأضم٤مب

 أنّ  قمغم ومدلَّ  , ًمٚمح٤مرضة إذان ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مدشمف ُمـ قمرف وىمد , هل٤م إذان

 .إُمر ٟمٗمس ذم ي٘مع ملَ  أّٟمف ٓ ذًمؽ ذيمر شمرك اًمّراوي

 ظمروج سمٕمد إَّٓ  إي٘م٤مقمٝم٤م يتٝمّٞم٠م ملَ  اعمٖمرب شمٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

  .سمتْمٞمٞم٘مف اًم٘مقل إمم يذه٥م ُمـ رأي قمغم .وىمتٝم٤م

 اعمٖمرب وىم٧م أنّ  قمغم سم٤محلدي٨م وم٤مؾمتدل , سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ َس وقمٙمَ 

 ؾمّٞمام وٓ,  سم٤معمٖمرب ًمٌدأ وّٞم٘م٤مً  يم٤من ومٚمق , قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٍم ىمّدم ّٕٟمف , ُمّتًعٌ 

 وىم٧م سم٠منّ  ىم٤مل اًمذي وهق,  احل٤مرضة سمت٘مّدم ىمقًمف ذم افّنٚؾًلّ  ؿقل قمغم

 طمدي٨م ذم وهذا , احلدي٨م هذا قمـ اجلقاب إمم ومٞمحت٤مج وّٞمٌؼ  اعمٖمرب

 أّٟمف,  ومٞمف أنّ  شم٘مّدم عم٤َِم هذا ومٞمف يت٠مشّمك ومال ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وأُّم٤م , ضم٤مسمر

 .اًمٚمٞمؾ ُمـ هقًى  ُميّض  سمٕمد صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ي٘مقل أن يٙمره:  افّْخًلّ  إبراهٔؿ ًم٘مقل رد   ومٞمف:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

 .ُٟمّمكِم  وي٘مقل ٟمّمؾ ملَ  اًمّرضمؾ

 ّسح وىمد , اًمّّمالة ُمٜمتٔمر طمّؼ  ذم هل إّٟمام اًمٜمّخٕمّل  ويمراه٦م:  ىمٚم٧م

 وم٢مـمالق , سم٤مًمٜمّّص  صم٧ٌم يمام صالة ذم اًمّّمالة وُمٜمتٔمر , سمذًمؽ سمّٓم٤ملٍ  اسمـ

 , يمرهف ومٚمذًمؽ اًمِّم٤مرع أصمٌتف ُم٤م ٟمٗمل ي٘متيض " صٚمٞمٜم٤م ُم٤م " اعمٜمتٔمر
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 قمٜمٝم٤م ُمِمتٖمؾٍ  أو هل٤م ٟم٤مسٍ  ُمـ يم٤من إّٟمام اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم اًمذي واإلـمالق

 .وشمٖم٤ميرا طمٙمٛمٝمام وم٤مومؽمق, يمام شم٘مدم شم٘مريره  سم٤محلرب

ٌّف أن أراد ( ) اًمٌخ٤مرّي  أنّ  زم ئمٝمر واًمذي  اعمحٙمّٞم٦م اًمٙمراه٦م أنّ  قمغم يٜم

 أراد وًمق , اًم٤ٌمب طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ٤معمَِ  إـمالىمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم اًمٜمّخٕمّل  قمـ

 ذم ؾمػميـ اسمـ قمغم سم٤مًمّردّ  أومّمح يمام سمف ٕومّمح ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜمّخٕمّل  قمغم اًمّردّ 

 ." اًمّّمالة وم٤مشمتٜم٤مىمقل اًمرضمؾ  " شمرَج٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل ُمـ ومٞمف اًمٜمّٗمل وىمع ٌخ٤مرياًم أورده اًمذي اًمٚمٗمظ إنّ  صمؿّ 

 , أيْم٤مً  ّرضمؾاًم ُمـ ذًمؽ وىمقع ـمرىمف سمٕمض ذم ًمٙمـ , اًمّرضمؾ ىمقل ُمـ ٓ

 ." اعمٖم٤مزي"  ذم أورده يمام قمٛمر وهق

 ـمرق ذم وىمع ُم٤م سمٌٕمض يؽمضمؿ ٌخ٤مريًمٚم ُمٕمرووم٦مٌ  قم٤مدة وهذه

 شمٚمؽ ذم يقرده٤م اًمتل اًمّٓمريؼ ذم ي٘مع ملَ  وًمق,  يًقىمف اًمذي احلدي٨م

 .اًمؽّمَج٦م

 اًمٜمّقم ىمّّم٦م ذم - ضمٜمدٍب  طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  ذم ُم٤م هذا ذم ويدظمؾ

 ـمٚمٕم٧م طمّتك ٟمّمؾ ومٚمؿ ؾمٝمقٟم٤م اهلل ٤م رؾمقَل ي:  وم٘م٤مًمقا " - اًمّّمالة قمـ

."اًمِّمٛمس

______________________ 
 "ُم٤م صّٚمٞمٜم٤م : سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ "سم٘مقًمف ذم اًمؽمَجف ذم يمت٤مب أذان   (6)
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 ووجىبها اجلًاعت فضم باب

 الحديث الثالث رذر
 صالة:  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ  ,  ظّر بـ اهلل ظبد ظـ - 55

ًٜ  وظؼيـ بسبعٍ  افٍّذ  صالة مـ أؾوؾ امظٜالْ   ( ).درج

 

 ُمـ ّرضمؾاًم ومذّ :  ي٘م٤مل , اعمٜمٗمرد:  أي .سم٤معمٕمجٛم٦م ( افٍّذ  صالة : ) ؿقفف

  .وطمده ُمٜمٗمرداً  سم٘مل إذا أصح٤مسمف

 وؾمٞم٤مىمف,  ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ رواه وىمد

 " وطمده صالشمف قمغم شمزيد اجلامقم٦م ذم اًمّرضمؾ صالة " وًمٗمٔمف .أووح

ًٜ  وظؼيـ بسبعٍ : )  ؿقفف  ىم٤مًمقا رواه ُمـ قم٤مُّم٦م:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل ( درج

 ." وقمنميـ ؾمٌٕم٤مً  " ىم٤مل وم٢مّٟمف قمٛمر اسمـ إَّٓ  " وقمنميـ مخ٤ًمً  "

 قمٌد قمـ اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد وىمع ُم٤م إَّٓ  ذًمؽ ذم قمٚمٞمف تٚمػخُي  ملَ :  ىمٚم٧م

ـّ  " وقمنمون مخس " ومٞمف وم٘م٤مل .ٟم٤مومع قمـ اًمٕمٛمرّي  اهلل  اًمٕمٛمرّي  ًمٙم

 .وٕمٞمٌػ 

 قمـ أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـ " ُمًتخرضمف " ذم قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ووىمع

 وهل " وقمنميـ سمخٛمسٍ  " ومٞمف ىم٤مل وم٢مّٟمف ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد

 .ٟم٤مومع وأصح٤مب,  اهلل قمٌٞمد أصح٤مب ُمـ احلّٗم٤مظ ًمرواي٦م خم٤مًمٗم٦م ؿم٤مّذة

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر (  263) وُمًٚمؿ (  266,  264) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف
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  .صم٘م٦مً  راوهي٤م يم٤من وإن

 سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ قمثامن سمـ اًمّْمّح٤مك رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد وىمع ُم٤م وأُّم٤م

 قمغم اًمٌْمع ًمّمدق احلّٗم٤مظ ًمرواي٦م ُمٖم٤ميرة ومٚمٞم٧ًم " وقمنميـ سمْمعٍ  "

ٌع ًّ  .اًم

 هريرة وأيب, قمٜمد اًمٌخ٤مري  ؾمٕمٞمد يبأ قمـ ومّمّح ,  قمٛمر اسمـ همػم وأُّم٤م

 سمـ أيبّ  وقمـ , ظمزيٛم٦م واسمـ أمحد قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ وقمـ , ( )ؾمٞم٠ميت  يمام

اج قمٜمد وأٟمس قم٤مئِم٦م وقمـ , واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد يمٕم٥م  وورد , اًمّنّ

 سمـ وزيد زيد سمـ اهلل وقمٌد وصٝمٞم٥ٍم  ُمٕم٤مذٍ  قمـ وٕمٞمٗم٦م ـمرق ُمـ أيْم٤مً 

 .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ويمّٚمٝم٤م .صم٤مسم٧م

 أرسمع " وم٘م٤مل يَبّ أُ  رواي٦م ؾمقى ." وقمنميـ ؾمٌع " قمغم لّٔعا واّتٍؼ

 " ومٞمٝم٤م ىم٤مل أمحد قمٜمد هريرة ٕيب رواي٦م وؾمقى , اًمِّمّؽ  قمغم " مخس أو

 .وٕمٌػ  طمٗمٔمف وذم اًم٘م٤ميض ذيٌؽ  إؾمٜم٤مده٤م وذم " وقمنمون ؾمٌع

 أيْم٤مً  ُمٖم٤ميرة وًمٞم٧ًم " وقمنميـ سمْمٕم٤مً  " قمقاٟم٦م ٕيب رواي٦م وذم

 اخلٛمس إمم يمّٚمٝم٤م اًمّرواي٤مت ٧مومرضمٕم , اخلٛمس قمغم اًمٌْمع ًمّمدق

ٌع ًّ  .ًمٚمِّمّؽ  أصمر ٓ إذ واًم

 .أرجح أّّيام دم واختِػ

ٌع رواي٦م:  وؿٔؾ , رواهت٤م ًمٙمثرة اخلٛمس رواي٦م:  ؾَٔؾ ًّ  ومٞمٝم٤م ٕنّ  اًم

 .طم٤مومظٍ  قمدلٍ  ُمـ زي٤مدة

______________________ 
 .اٟمٔمر احلدي٨م أيت (6)
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 اًمٕمدد ممّٞمز وهق,  احلدي٨م ُمـ آظمر ُمقوعٍ  ذم آظمتالف ووىمع

 .اعمذيمقر

 إَّٓ  , اعمٛمّٞمز طمذف أو " درضم٦مً  " قًمفسم٘م اًمّتٕمٌػم يمٚمٝم٤م اًمّرواي٤مت ومٗمل

 " ضمزءاً  " سمٕمْمٝم٤م وذم " وٕمٗم٤مً  " سمٕمْمٝم٤م ومٗمل هريرة أيب طمدي٨م ـمرق

 ذم إظمػم هذا ووىمع " صالةً  " سمٕمْمٝم٤م وذم " درضم٦مً  " سمٕمْمٝم٤م وذم

 .أٟمس طمدي٨م ـمرق سمٕمض

 ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتّؾ , اًمّرواة شمٍّمف ُمـ ذًمؽ أنّ  واًمّٔم٤مهر

  اًمٕم٤ٌمرة ذم اًمّتٗمٜمّـ

 وٓ ٟمّمٞم٤ٌمً  وٓ ضمزءاً  ي٘مؾ وملَ  درضم٦مً  ىم٤مل إّٟمام:  إصمػم اسمـ ىمقل ُّم٤موأ

 وم٢منّ ,  وآرشمٗم٤مع اًمٕمٚمقّ  ضمٝم٦م ُمـ اًمّثقاب أراد ّٕٟمف,  ذًمؽ ٟمحق وٓ طمّٔم٤مً 

 .ومقق ضمٝم٦م إمم اًمّدرضم٤مت ٕنّ  درضم٦مً  ويمذا سمٙمذا هذه ومقق ذًمؽ

 شمٍّمف ُمـ ذًمؽ قمدا وُم٤م درضم٦مٍ  ًمٗمظ إصؾ أنّ  قمغم سمٜم٤مه ومٙم٠مّٟمف

ـّ  , اًمّرواة  ويمذًمؽ , صم٤مسم٧م وم٢مّٟمف , ُمردودٌ  " اجلزء " ورود ٟمٗمٞمف ًمٙم

 .اًمّْمٕمػ

 : بقجقهٍ  وافّسبع اخلّس روايتل بغ عمُج  وؿد

 ٓ ُمـ ىمقل وهذا , اًمٙمثػم يٜمٗمل ٓ اًم٘مٚمٞمؾ ذيمر أنّ  :افقجف إول  

 اًمِّم٤مومٕمّل  أصح٤مب ُمـ َج٤مقم٦م سمف ىم٤مل ىمد ًمٙمـ , اًمٕمدد ُمٗمٝمقم يٕمتؼم

 .وهق وم٘مٞمؾ هذا وقمغم , ٟمّّمف قمـ وطمٙمل

 اًمٗمْمؾ سمزي٤مدة اهلل أقمٚمٛمف صمؿّ  , سم٤مخلٛمس أظمؼم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمٚمف:  افّثٚن افقجف

ٌع وم٠مظمؼم ًّ  .سم٤مًم
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 اًمٗمْم٤مئؾ ذم اًمٜمًّخ دظمقل وسم٠منّ  , اًمّت٤مريخ إمم حيت٤مج سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

ٌع قمغم اخلٛمس شم٘مّدم شمٕملّم  اعمٜمع قمغم ومّرقمٜم٤م إذا ًمٙمـ , ومٞمف خمتٚمٌػ  ًّ  ُمـ اًم

 .اًمٜمّ٘مص ٓ اًمّزي٤مدة ي٘مٌؾ اهلل ُمـ اًمٗمْمؾ أنّ  ضمٝم٦م

 هذا وقمغم , ممّٞمزمه٤م سم٤مظمتالف اًمٕمدديـ اظمتالف أنّ  :افقجف افثٚفٞ 

 .اجلزء ُمـ أصٖمر اًمّدرضم٦م:  ؾَٔؾ

 وىم٤مل .اًمّدرضم٦م قمٜمف روي اجلزء قمٜمف روي اًمذي سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .اًمّتٖم٤مير قمغم ُمٌٜمل   وهق , أظمرة ذم واًمّدرضم٦م اًمّدٟمٞم٤م ذم اجلزء:  سمٕمْمٝمؿ

  .وسمٕمده اعمًجد سم٘مرب اًمٗمرق :افقجف افرابع 

  .أظمِمع أو أقمٚمؿ يٙمقن يم٠من اعُمّمكِم  سمح٤مل اًمٗمرق: افقجف اخلٚمس 

  .همػمه ذم أو اعمًجد ذم سم٢مي٘م٤مقمٝم٤م اًمٗمرق:  سٚدساف

  .وهمػمه ًمٚمّّمالة سم٤معمٜمتٔمر اًمٗمرق:  شٚبًٓٚ

  .سمٕمْمٝم٤م أو يمّٚمٝم٤م سم٢مدراك اًمٗمرق:  ثٚمْٓٚ

  .وىمٚمتٝمؿ اجلامقم٦م سمٙمثرة اًمٗمرق:  تٚشًٓٚ

ٌع:  ظٚذهٚ ًّ  واًمٕمٍم سم٤مًمٗمجر وؿٔؾ,  واًمٕمِم٤مء سم٤مًمٗمجر تّّم٦مٌ خم اًم

 .ذًمؽ قمدا سمام واخلٛمس

ٌع:  ظؼهٚ حٚدي ًّ ّي٦م واخلٛمس سم٤مجلٝمرّي٦م خمتّّم٦مٌ  اًم  .سم٤مًمّنّ

  .ؾم٠مسمّٞمٜمف عم٤َِم أوضمٝمٝم٤م قمٜمدي اًمقضمف وهذا

  .اعمٕمٜمك حمّ٘م٘م٦م همػم اخل٤مّص  اًمٕمدد هذا ذم احلٙمٛم٦م إنّ  صمؿّ 

 , سم٤مًمّرأي يدرك ٓ ذًمؽ إنّ :  طم٤مصٚمف ُم٤م اًمتقرسمِمتل قمـ اًمّٓمٞمٌّل  وٟم٘مؾ

٤ٌّمء قمٚمقم ىمٍمت اًمتل اًمٜمٌّّقة قمٚمؿ إمم ُمرضمٕمف سمؾ  إدراك قمـ إًم
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 .يمٚمٝم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م

 يمّمٗمقف ُمّمٓمّٗملم اعمًٚمٛملم اضمتامع هل اًمٗم٤مئدة وًمٕمؾَّ :  ىم٤مل صمؿّ 

  .ذًمؽ وهمػم اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر وإفمٝم٤مر , سم٤مإلُم٤مم وآىمتداء , اعمالئٙم٦م

 هذا أنّ  زقمؿ ُمـ ُمراد قمـ وهمٗمؾ,  همػمه قمـ ىمّدُمتف ُم٤م إمم يِمػم ويم٠مّٟمف

 .اعمٓمٚمقب يٗمٞمد ٓ ذيمره اًمذي

 مخ٤ًمً  اعمٙمتقسم٤مت يمقن أصٚمف يٙمقن أن اطمتامل إمم اًمٙمرُم٤مينّ  أؿم٤مر ًمٙمـ

 صمؿّ  .وقمنميـ مخ٤ًمً  ومّم٤مرت ُمثٚمٝم٤م ذم وميسم٧م شمٙمثػمه٤م ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م وم٠مريد

ٌع ذيمر ًّ  .ورواشمٌٝم٤م اًمٗمرائض ريمٕم٤مت قمدد ضمٝم٦م ُمـ أيْم٤مً  ُمٜم٤مؾم٦ٌمً  ًمٚم

 آظمر إًمٞمف اٟمْمؿّ  وم٢مذا,  ُمٜمٗمرداً  ًمٚمٛمّمكم سمٕمنٍم  ٦ماحلًٜم:  همػمه وىم٤مل

 أّي٤مم قمدد يزاد أو , اخلٛمس اًمّّمٚمقات قمدد سم٘مدر زيد صمؿّ  قمنميـ سمٚمٖم٧م

 .هذا وم٤ًمد خيٗمك وٓ , إؾمٌقع

 اًمقؾمط إُمقر وظمػم وأًمقٌف  وُمئقن قمنمات إقمداد:  وؿٔؾ

 اًمذي ُمـ وم٤ًمداً  أؿمدّ  وهذا , رسمٕمٝم٤م اعمذيمقر واًمٕمدد اعم٤مئ٦م وم٤مقمتؼمت

 . ىمٌٚمف

 ذم زم فمٝمر:  اًمٕمٛمدة قمغم يمت٥م ومٞمام ( )اًمٌٚم٘مٞمٜمّل  ؿمٞمخٜم٤م سمخطّ  وىمرأت

 اجلامقم٦م صالة " قمٛمر اسمـ ًمٗمظ ٕنّ  , إًمٞمف ؾمٌؼأُ  ملَ  رء اًمٕمدديـ هذيـ

 طمدي٨م ذم وىمع يمام اجلامقم٦م ذم اًمّّمالة وُمٕمٜم٤مه " اًمٗمذّ  صالة ُمـ أومْمؾ

 ُمـ واطمد ومٙمّؾ  هذا وقمغم " اجلامقم٦م ذم اًمّرضمؾ صالة " هريرة أيب

______________________ 
 (6/64) ؾمٌؼ شمرَجتف, هق قمٛمر سمـ رؾمالن  (6)
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 ومٞمٝم٤م يتحّ٘مؼ اًمتل إقمداد وأدٟمك , َج٤مقم٦م ذم صغمَّ  سمذًمؽ ًمف حٙمقماعم

 ُمٜمٝمؿ واطمد ويمّؾ ,  َج٤مقم٦م ذم صغمَّ  واطمد يمّؾ  يٙمقن طمّتك صمالصم٦م ذًمؽ

 ذم وم٤مىمتٍم,  صمالصمقن جمٛمققمف ُمـ ومٞمحّمؾ,  سمٕمنمةٍ  وهل سمحًٜم٦مٍ  أشمك

 اًمتل اًمّثالصم٦م دون - وقمنمون ؾمٌٕم٦مٌ  وهق - اًمّزائد اًمٗمْمؾ قمغم احلدي٨م

  .اٟمتٝمك .ذًمؽ أصؾ هل

 ومٚمقٓ , وُم٠مُمقمٌ  إُم٤ممٌ  اجلامقم٦م أىمؾ أنّ  افًدديـ بغ الّع ذم زم وفمٝمر

 صغمَّ  ُمـ قمغم اهلل شمٗمّْمؾ وم٢مذا , قمٙمًف ويمذا اعم٠مُمقم ؾُمِٛمل ُم٤م اإلُم٤مم

 قمغم سمٚمٗمٔمٝم٤م اًمقارد اخلؼم محؾ درضم٦م وقمنميـ مخسٍ  سمزي٤مدة َج٤مقم٦مً 

 إصؾ قمغم وقمنميـ ؾمٌع سمٚمٗمظ اًمقارد واخلؼم , اًمّزائد اًمٗمْمؾ

  .واًمٗمْمؾ

  .اعمذيمقرة ًمٚمّدرضم٤مت اعم٘متْمٞم٦م إؾم٤ٌمب شمٕمٞملم ذم ىمقمٌ  ظم٤مض وىمد

  .سمٓم٤مئؾٍ  ضم٤مءوا وُم٤م:  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل

 ( ) هريرة أيب طمدي٨م ذم أنّ  سمٕمْمٝمؿ ذيمر:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

 .ذًمؽ ذم وردت أظمرى أُمقر إًمٞمف ويْم٤مف , ذًمؽ سمٕمض إمم إؿم٤مرة

ـُ  وشمٕمّ٘م٥َم  , اًمِّم٤مرطملم ُمـ َج٤مقم٦مٌ  وشمٌٕمف سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ومّّمٚمٝم٤م وىمد  اًمزي

 .أورده آظمر شمٗمّمٞمالً  واظمت٤مر,  ذيمره ُم٤م سمٕمض سمـ اعمٜمػم

 سمّمالة خيتّص  ٓ ُم٤م وطمذوم٧م,  ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م ٟمّ٘مح٧م وىمد

 :  اجلامقم٦م

______________________ 
 .ن ؿم٤مء اهللاحلدي٨م اًمذي ؾمٞم٠ميت ذم اًمٕمٛمدة إ: أي  (6)
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  .اجلامقم٦م ذم اًمّّمالة سمٜمّٞم٦م اعم١مّذن إضم٤مسم٦م:  ؾّٖوهلٚ

  .اًمقىم٧م أّول ذم إًمٞمٝم٤م اًمّتٌٙمػم:  ثٕٚٔٓٚ

ٙمٞمٜم٦م عمًجدا إمم اعمٌم:  ثٚفثٓٚ ًّ   .سم٤مًم

 .داقمٞم٤مً  اعمًجد دظمقل:  رابًٓٚ

 ذم اًمّّمالة سمٜمّٞم٦م ذًمؽ يمّؾ  دظمقًمف قمٜمد اًمّتحّٞم٦م صالة:  خٚمسٓٚ

 .اجلامقم٦م

  .اجلامقم٦م اٟمتٔم٤مر:  شٚدشٓٚ

  .ًمف واؾمتٖمٗم٤مرهؿ قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م صالة:  شٚبًٓٚ

 . ًمف ؿمٝم٤مدهتؿ : ثٚمْٓٚ

  .اإلىم٤مُم٦م إضم٤مسم٦م:  تٚشًٓٚ

الُم٦م:  ظٚذهٚ ًّ  .اإلىم٤مُم٦م قمٜمد يٗمرّ  طملم ٞمٓم٤مناًمِّم  ُمـ اًم

 ذم ُمٕمف اًمّدظمقل أو اإلُم٤مم إطمرام ُمٜمتٔمراً  اًمقىمقف:  ظٚذهٚ حٚدي

  .قمٚمٞمٝم٤م وطمده هٞمئ٦م أّي 

 .يمذًمؽ اإلطمرام شمٙمٌػمة إدراك:  ظؼهٚ ثٚن

  .ومرضمٝم٤م وؾمدّ  اًمّّمٗمقف شمًقي٦م:  ظؼهٚ ثٚفٞ

  .محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىمقًمف قمٜمد اإلُم٤مم ضمقاب:  ظؼهٚ رابع

ٝمق ُمـ إُمـ:  ظؼهٚ خٚمس ًّ  ؾمٝم٤م إذا اإلُم٤مم وشمٜمٌٞمف هم٤مًم٤ٌمً  اًم

 .قمٚمٞمف اًمٗمتح أو سم٤مًمّتًٌٞمح

الُم٦م اخلِمقع طمّمقل:  ظؼهٚ شٚدس ًّ  .هم٤مًم٤ٌمً  يٚمٝمل قماّم  واًم

  .هم٤مًم٤ٌمً  اهلٞمئ٦م حتًلم:  ظؼهٚ شٚبع
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 .سمف اعمالئٙم٦م اطمتٗم٤مف:  ظؼهٚ ثٚمـ

 إريم٤من وشمٕمّٚمؿ اًم٘مراءة دمقيد قمغم اًمّتدّرب:  ظؼهٚ تٚشع

 .وإسمٕم٤مض

 .اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر إفمٝم٤مر:  افًؼون

 واًمّتٕم٤مون اًمٕم٤ٌمدة قمغم سم٤مٓضمتامع اًمِّمٞمٓم٤من إرهم٤مم:  وافًؼون احلٚدي

 .اعمتٙم٤مؾمؾ وٟمِم٤مط اًمّٓم٤مقم٦م قمغم

الُم٦م:  وافًؼون افّثٚن ًّ ـّ  همػمه إؾم٤مءة وُمـ اًمٜمّٗم٤مق صٗم٦م ُمـ اًم  اًمّٔم

 .رأؾم٤مً  اًمّّمالة شمرك سم٠مّٟمف

الم ردّ  : وافًؼون افّثٚفٞ ًّ  .اإلُم٤مم قمغم اًم

 وقمقد واًمّذيمر اًمّدقم٤مء قمغم سم٤مضمتامقمٝمؿ آٟمتٗم٤مع:  وافًؼون افّرابع

 .اًمٜم٤ّمىمص قمغم اًمٙم٤مُمؾ سمريم٦م

 وطمّمقل اجلػمان سملم إًمٗم٦م ٟمٔم٤مم ىمٞم٤مم : وافًؼون اخلٚمس

  .اًمّّمٚمقات أوىم٤مت ذم شمٕم٤مهدهؿ

 .خيّّمف شمرهمٞم٥م أو أُمرٌ  ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ذم ورد ظمّمٚم٦مً  وقمنمون مخس ومٝمذه

 ىمراءة قمٜمد اإلٟمّم٤مت ومه٤م,  ٝمرّي٦مسم٤مجل خيتّّم٤من أُمران ُمٜمٝم٤م وسم٘مل

 , اعمالئٙم٦م شم٠مُملم ًمٞمقاومؼ شم٠مُمٞمٜمف قمٜمد واًمّت٠مُملم,  هل٤م وآؾمتامع اإلُم٤مم

ٌع أنّ  يؽمضّمح وهبذا ًّ  .أقمٚمؿ واهلل .سم٤مجلٝمرّي٦م ختتّص  اًم

 : تْبٔٓٚت

 سم٤مًمّتجّٛمع اًمّتْمٕمٞمػ اظمتّم٤مص ذيمرهت٤م اًمتل اخلّم٤مل ُم٘مت٣م : إّول

 .ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت يمام ٟمٔمري ذم اًمّراضمح وهق اعمًجد ذم
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 وهل أؿمٞم٤مء صمالصم٦م ذيمرشمف وم٢مّٟمام سم٤معمًجد خيتّص  ٓ أن شم٘مدير وقمغم

 مم٤ّم ذيمر ُم٤م سمٕمض ُمـ شمٕمّقض أن ومٞمٛمٙمـ , واًمّتحّٞم٦م واًمّدظمقل اعمٌم

 يم٤مٕظمػمشملم واطمدة ظمّمٚم٦م ُم٘م٤مم أىمٞمٛمت٤م ُمت٘م٤مرسمتلم ظمّمٚمتلم قمغم يِمتٛمؾ

 اًمٙم٤مُمؾ سمريم٦م قمقد ُمٜمٗمٕم٦م همػم واًمّذيمر اًمّدقم٤مء قمغم آضمتامع ُمٜمٗمٕم٦م ٕنّ , 

 .اًمٜم٤ّمىمص قمغم

 وم٤مئدة ويمذا , اًمّتٕم٤مهد طمّمقل وم٤مئدة همػم إًمٗم٦م ٟمٔم٤مم ىمٞم٤مم وم٤مئدة ويمذا

ٝمق ُمـ اعم٠مُمقُملم أُمـ ًّ   .ؾمٝم٤م إذا اإلُم٤مم شمٜمٌٞمف همػم هم٤مًم٤ٌمً  اًم

 .اعمٓمٚمقب ومٞمحّمؾ اعمذيمقرة اًمّثالصم٦م هب٤م يٕمّقض أن يٛمٙمـ صمالصم٦م ومٝمذه

 خيتّص  اخلّم٤مل سمٕمض يمقن ذيمرهت٤م اًمتل اخلّم٤مل قمغم دُ يرِ  ٓ : افّثٚن

 واٟمتٔم٤مر اًمقىم٧م أّول ذم يم٤مًمّتٌٙمػم,  سمٕمضٍ  دون َج٤مقم٦مً  صغمَّ  ُمـ سمٌٕمض

 حيّمؾ ذًمؽ أضمر ٕنّ  , ذًمؽ وٟمحق اإلُم٤مم إطمرام واٟمتٔم٤مر اجلامقم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل , ؾمٌؼ يمام .ي٘مع ملَ  وًمق .اًمٜمّّٞم٦م سمٛمجّرد ًم٘م٤مصده

 ٕمددسم٤مًم اعمٜمٗمرد صالة ُم٘مدار طمّمقل اجلزء أو اًمّدرضم٦م ُمٕمٜمك : افّثٚفٞ

 .ًمٚمٛمجٛمع اعمذيمقر

:  ىم٤مل .ذًمؽ ظمالف زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أنّ  إمم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ أؿم٤مر وىمد

  .اٟمتٝمك .اًمّرواي٤مت سمٕمض ذم ُمٌّٞمٜم٤مً  ورد ىمد ّٕٟمف , أفمٝمر وإّول

 اجلامقم٦م صالة " سمٚمٗمظ ـمرىمف سمٕمض ذم ُمًٚمؿ قمٜمد ُم٤م إمم يِمػم ويم٠مّٟمف

 ُم٤مماإل ُمع صالة " أظمرى وذم " اًمٗمذّ  صالة ُمـ وقمنميـ مخ٤ًمً  شمٕمدل

 ." وطمده ُيّمِٚمٞمٝم٤م صالة وقمنميـ مخس ُمـ أومْمؾ

 ذم وىم٤مل,  ٟمحقه صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ وٕمحد
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 .أشمٞم٦م هريرة أيب رواي٦م ًمٗمظ ُم٘مت٣م وهق " صالشمف ُمثؾ يمّٚمٝم٤م " آظمره

 ُم٤م إمم اعمثؾ:  إزهرّي  ىم٤مل يمام اًمّْمٕمػ ٕنّ ,  " شمْمّٕمػ " ىم٤مل طمٞم٨م

 ُمثٚمف:  أي .اًمٌّمء وٕمػ هذا : شم٘مقل .ٚملماعمث قمغم سمٛم٘مّمقرٍ  ًمٞمس زاد

  .اًمٕمنمة قمغم يزاد ٓ ًمٙمـ,  ومّم٤مقمداً  ُمثاله أو

 ؾمٕمٞمد وأيب قمٛمر اسمـ روايتل ذم ىمقًمف ويمذا " شمْمّٕمػ " ىمقًمف وفم٤مهر

 أنّ  يدري,  شمٞم٦مأ هريرة أيب رواي٦م ذم وىمقًمف , شمزيد:  أي " شمٗمْمؾ "

,  اعمذيمقر اًمٕمدد قمٚمٞمٝم٤م وشمزيد,  اعمٜمٗمرد صالة شم٤ًموي اجلامقم٦م صالة

 .اعمٜمٗمرد صالة ُمـ وقمنميـ صمامنٍ  أو ؾم٧م   صمقاب اجلامقم٦م عمّمكم ومٞمٙمقن
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 الحديث الرابع رذر

 افّرجؾ صالة:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل,   هريرة أيب ظـ - 55

ٍٜ  دم ً  تُ  مجٚظ ,  ًٍٚ ًْ ِض  وظؼيـ مخسًٚ  شقؿف ودم بٔتف دم صالتف ظذ ػو

ّٕف:  وذفؽ  ٓ ادسجد إػ خرج ثؿّ  .افقضقء ؾٖحسـ,  تقّضٖ إذا أ

ٌٜ  هبٚ فف ؾًٝرُ  إٓ   خىقةً  يط ملَ ,  افّهالة إٓ   رجفُي   ظْف طّ وُح ,  درج

 ٌٜ  افِٓؿّ :  مهاله دم دام مٚ,  ظِٔف هِع تُ  ادالئُٜ تزل ملَ  صذ   ؾ٘ذا .خىٔئ

 إتير مٚ صالةٍ  دم يزال وٓ,  ارمحف افِٓؿّ ,  فف اؽٍر افِٓؿّ ,  ظِٔف صِؾ 

 ( ).افّهالة

 

 "ذم اجلامقم٦م  "ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري  ( مجٚظٜ دم افّرجؾ صالة) : ؿقفف 

 .سم٤مًمتٕمريػ

ًٜ : )  ؿقفف  .قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمٜم٤م اًمتل اًمّرواي٤مت ذم يمذا ( ضًًٍٚ  وظؼيـ مخس

 سمت٠مويؾ , درضم٦م وقمنميـ مخ٤ًمً  ومٞمف أنّ ,  وهمػمه اًمٙمرُم٤مينّ  وطمٙمك

 .اًمّّمالة أو سم٤مًمّدرضم٦م اًمّْمٕمػ

 َج٤مقم٦م اعمًجد ذم اًمّّمالة أنّ  .٘متْم٤مهُم ( شقؿف ودم بٔتف دم: )  ؿقفف

قق وذم اًمٌٞم٧م ذم اًمّّمالة قمغم شمزيد ًّ  دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف .وومرادى َج٤مقم٦م اًم

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش (  234) وُمًٚمؿ (  6360,  263,  326) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .سمف قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة 

ُمـ وضمف آظمر قمـ (  234) وُمًٚمؿ (  3333,  266) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم  

هلام وذم رواي٦م  .ضمزءاً : وومٞمف  .اًمزهري قمـ اسمـ اعمًٞم٥م وأيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة خمتٍماً 

 (  26) رىمؿ  .يمام شم٘مدم ذم يمالم اًمِم٤مرح ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اعم٤ميض .أيْم٤ًم درضم٦م



  113 الة اجلماعة ووجوهباباب فضل ص  كتاب الصـالة     

   
 .اًمٕمٞمد

 ذم اًمّّمالة اعمًجد ذم اجلامقم٦م سمٛم٘م٤مسمؾ اعمراد أنّ  ئمٝمر واًمذي:  ىم٤مل

 ذم اجلامقم٦م حيي ملَ  ُمـ أنّ  ذم اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج ًمٙمٜمّف , ُمٜمٗمرداً  همػمه

 .اً ُمٜمٗمرد صغمَّ  اعمًجد

 اًمٌٞم٧م ذم اًمّّمالة شمًقي٦م اؾمتِمٙمؾ قمّٛمـ اإلؿمٙم٤مل يرشمٗمع وهبذا:  ىم٤مل

قق ًّ   .اٟمتٝمك .واًم

 يٚمزم ٓ إذ , اعمذيمقرة اًمّتًقي٦م فم٤مهره قمغم احلدي٨م محؾ ُمـ يٚمزم وٓ

 ُمـ أومْمؾ أطمدمه٤م يٙمقن ٓ أن اعمًجد قمـ اعمٗمْمقًمّٞم٦م ذم اؾمتقائٝمام ُمـ

 .أظمر

قق أو اًمٌٞم٧م ذم َج٤مقم٦مً  اًمّّمالة يمقن أنّ  ُمٜمف يٚمزم ٓ ويمذا ًّ  ٓ اًم

 اعمذيمقر اًمّتْمٕمٞمػ أنّ  اًمّٔم٤مهر سمؾ , ُمٜمٗمرداً  اًمّّمالة قمغم ومٞمٝم٤م ومْمؾ

 ذم ُمٜمٝم٤م أومم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌٞم٧م ذم واًمّّمالة , اعمًجد ذم سم٤مجلامقم٦م خمتص  

قق ًّ  َج٤مقم٦مً  واًمّّمالة , اًمِّمٞم٤مـملم ُمقوع إؾمقاق يمقن ُمـ ورد عم٤َِم اًم

قق وذم اًمٌٞم٧م ذم ًّ   .آٟمٗمراد ُمـ أومم اًم

 وقمنميـ مخس إمم اًمّتْمٕمٞمػ ىمٍم افّهحٚبٜ بًض ظـ جٚء ؿدو

  .همػمه ذم اًمٗمْمؾ شم٘مرير ُمع اًمٕم٤ممّ  اعمًجد وذم , اًمّتجٛمٞمع قمغم

 ىم٤مل أّٟمف,  اعمٕم٤مومرّي  أوس قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

 صمؿّ  اًمقوقء وم٠مطمًـ شمقّو٠م ُمـ أرأي٧م:  اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل ًمٕمٌد

ـٌ :  ىم٤مل ؟ سمٞمتف ذم صغمَّ   ؟ قمِمػمشمف ُمًجد ذم صغمَّ  وم٢منْ :  ىم٤مل .َجٞمٌؾ  طمً

 ومٞمف ومّمغمَّ  َج٤مقم٦م ُمًجد إمم ُمِمك وم٢من:  ىم٤مل . صالةً  قمنمة مخس:  ىم٤مل
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  .وقمنمون مخس:  ىم٤مل ؟

 طمدي٨م ُمـ ٟمحقه " اًمؽّمهمٞم٥م يمت٤مب " ذم زٟمجقيف سمـ محٞمد وأظمرج

 ذم وصالشمف:  ىم٤مل .اًم٘م٤ٌمئؾ سمٛمًجد واًمٕمنمون اخلٛمس وظمّص  , واصمٚم٦م

 .وٕمٞمٌػ  وؾمٜمده .سمخٛمًامئ٦مٍ  - اجلٛمٕم٦م أي - ومٞمف جيٛمع اًمذي اعمًجد

ّٕف وذفؽ: )  ؿقفف  قِمٚم٦َّم اعمذيمقرة إُمقر أنّ  ذم فم٤مهر ( تقّضٖ إذا أ

 اًمّتْمٕمٞمػ:  ي٘مقل ومٙم٠مّٟمف , ّٕٟمف وذًمؽ:  اًمّت٘مدير إذ , اعمذيمقر ًمٚمّتْمٕمٞمػ

 ُمقوققم٤مت قمغم رشّم٥م ومام يمذًمؽ يم٤من وإذا , ويمٞم٧م يمٞم٧م ؾمٌٌف اعمذيمقر

 ًمٞمس ُم٤م إًمٖم٤مء قمغم اًمّدًمٞمؾ دلَّ  إذا إَّٓ  سمٕمْمٝم٤م قدسمقضم يقضمد ٓ ُمتٕمّددةٍ 

  .ًمذاشمف ُم٘مّمقداً  ًمٞمس أو,  ُمٕمتؼماً 

 هب٤م وم٤مٕظمذ , اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمتل اًمّزي٤مدة وهذه

 هذه قمغم ُمٓمٚم٘مٝم٤م حيٛمؾ سمؾ شمٜم٤مومٞمٝم٤م ٓ اعمٓمٚم٘م٦م واًمّرواي٤مت , ُمتقضّمفٌ 

 .اعم٘مّٞمدة

 أنّ  إمم مْٓؿ ـثرٌ  ذهٛ,  ٦ماًمٙمٗم٤مي قمغم اجلامقم٦م سمقضمقب ىم٤مًمقا واًمذيـ

 ذم أمحد ظـ روي وـذا , اًمٌٞمقت ذم اجلامقم٦م سم٢مىم٤مُم٦م يً٘مط ٓ احلرج

 .اًمٕملم ومرض

 وهق , اعم٤ًمضمد َج٤مقم٦م ذم يم٤من إّٟمام اعمنموقمّٞم٦م أصؾ سم٠منّ :  ووضّمٝمقه

 ذم ُم٤م سمف ويٚمحؼ , اعمًجد سمف ومٞمختّص  إًمٖم٤مؤه يٜمٌٖمل ٓ ُمٕمتؼمٌ  وصٌػ 

 .اًمِّمٕم٤مر إفمٝم٤مر سمف حيّمؾ مم٤ّم ُمٕمٜم٤مه

 واًمالم , َج٤مقم٦م ذم اًمّّمالة ىمّمد:  أي ( افّهالة إٓ   يرجف ٓ: )  ؿقفف

 .سمّٞمٜم٤ّمه عم٤َِم ًمٚمٕمٝمد ومٞمٝم٤م
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 .اًمّٓم٤مء ووؿّ  أّوًمف سمٗمتح ( يط ملَ : )  ؿقفف

 .اًمٗمتح وجيقز,  أّوًمف سمْمؿّ  وٌٓمٜم٤مه ( خىقةً : )  وؿقفف

 اعمّرة وسم٤مًمٗمتح , اًم٘مدُملم سملم ُم٤م سم٤مًمّْمؿّ  اخلٓمقة:  اجلقهرّي  ىم٤مل

 .سم٤مًمٗمتح هٜم٤م أهّن٤م اًمٞمٕمٛمرّي  وضمزم .اطمدةاًمق

 .أقمٚمؿ واهلل , سم٤مًمّْمؿّ  ُمًٚمؿ رواي٤مت ذم إهّن٤م:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ّٕٟمف , شم٤مُّم٦مً  صالة صغمَّ  أي:  َجرة أيب اسمـ ىم٤مل ( صذ   ؾ٘ذا: )  ؿقفف

 ." شمّمؾ ملَ  وم٢مّٟمؽ ومّمؾ ارضمع " صالشمف ًمٚمٛمزء ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ اًمّّمالة ومٞمف أوىمع اًمذي اعمٙم٤من ذم:  أي ( همهال   دم: )  ؿقفف

 ُمـ أظمرى سم٘مٕم٦م إمم ىم٤مم ومٚمق وإٓ , اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج ويم٠مّٟمف , اعمًجد

 .يمذًمؽ يم٤من اًمّّمالة اٟمتٔم٤مر ٟمّٞم٦م قمغم ُمًتٛمّراً  اعمًجد

 شم٥م اًمٚمٝمؿّ  " ُم٤مضمف اسمـ زاد , ذًمؽ ىم٤مئٚملم:  أي(  ارمحف افِٓؿّ : )  ؿقفف

 " قمٚمٞمف

 ُمـ ذيمر عم٤َِم لإقمام ُمـ همػمه٤م قمغم اًمّّمالة أومْمٚمّٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 .واًمّتقسم٦م واعمٖمٗمرة سم٤مًمّرمح٦م ًمف ودقم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م صالة

 حتّمٞمؾ ذم يٙمقٟمقن ٕهّنؿ اعمالئٙم٦م قمغم اًمٜم٤ّمس ص٤محلل شمٗمْمٞمؾ وقمغم

  .هلؿ واًمّدقم٤مء سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ُمِمٖمقًمقن واعمالئٙم٦م سمٕم٤ٌمدهتؿ اًمّدرضم٤مت

 ًمّمّح٦م ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم اجلامقم٦م أنّ  قمغم اًم٤ٌمب سم٠مطم٤مدي٨م واؾمتدل

 ُمٜمٗمرداً  صالشمف صّح٦م ي٘متيض " وطمده صالشمف قمغم " ىمقًمف ٕنّ ,  ةاًمّّمال

 ي٘متيض ذًمؽ وم٢منّ  , اًمّتٗم٤موؾ أصؾ ذم آؿمؽماك أومٕمؾ صٞمٖم٦م ٓىمتْم٤مء

  .ومٞمف ومْمٞمٚم٦م ٓ يّمّح  ٓ وُم٤م , اعمٜمٗمرد صالة ذم ومْمٞمٚم٦م وضمقد
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 صٗم٦م إلصم٤ٌمت شمرد ىمد أومٕمؾ ًمٗمٔم٦م إنّ  ي٘م٤مل وٓ:  وهمػمه اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 إّٟمام:  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م(  ُم٘مٞمالً  أطمًـ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اجلٝمتلم إطمدى ذم اًمٗمْمؾ

 ُمٕملّمٍ  سمٕمددٍ  ُم٘مّٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦مً  أومٕمؾ صٞمٖم٦م شمرد طمٞم٨م ىمٚم٦مٍ  قمغم ذًمؽ ي٘مع

 .اًمٕمدد أصؾ وضمقد ُمـ سمدّ  ومال سمٙمذا هذا ُمـ أزيد اًمٕمدد هذا ىمٚمٜم٤م وم٢مذا ,

 صٞمٖم٦م " اًمٗمذّ  صالة " ىمقًمف ٕنّ  اعمٕمذور قمغم اعمٜمٗمرد ٛمؾحُي  ي٘م٤مل وٓ

 اعمٕمذور قمغم ومحٛمٚمف , قمذر وسمٖمػم سمٕمذرٍ  ُمٜمٗمرداً  صغمَّ  ُمـ ومٞمِمٛمؾ قمٛمقم

 .دًمٞمؾ إمم حيت٤مج

 ُمـ روى اًمٌخ٤مري عم٤َِم ًمٚمٛمٕمذور طم٤مصؾ اجلامقم٦م ومٗمْمؾ وأيْم٤مً 

 يم٤من ُم٤م ًمف ت٥ميمُ  ؾم٤مومر أو اًمٕمٌد ُمرض إذا : ُمرومققم٤مً  ُمقؾمك أيب طمدي٨م

  .ُم٘مٞمامً  صحٞمح٤مً  يٕمٛمؾ

 رّده صمؿّ  , ًمٜم٤ّمومٚم٦ما صالة قمغم فمحٚمَ  سمٕمْمٝمؿ أنّ  إمم اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وأؿم٤مر

  .( ) " اعمٙمتقسم٦م إَّٓ  سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ " سمحدي٨م

 اجلامقم٦م يمثرت ؾمقاء اًمٗمْمؾ ذم اجلامقم٤مت شم٤ًموي قمغم هب٤م واؾمتدل

 واؾمٓم٦م سمٖمػم اعمٜمٗمرد قمغم اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م قمغم دلَّ  احلدي٨م ٕنّ  , ٧مىمٚمَّ  أم

ّٜٔ بًض ؿٚل ـذا , َج٤مقم٦م يمّؾ  ومٞمف ومٞمدظمؾ  .ادٚفُ

 اًمٜمّخٕمّل  إسمراهٞمؿقمـ  صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى سمام وىمّقاه

 مخ٤ًمً  اًمّتْمٕمٞمػ هلؿ َج٤مقم٦م ومٝمام اًمّرضمؾ ُمع اًمّرضمؾ صغمَّ  إذا:  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .وقمنميـ

______________________ 
 .ُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م (  236) وُمًٚمؿ (  243) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)
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 يم٤من عم٤َِم اًمٗمْمؾ ُمزيد يٜمٗمل ٓ ًمٙمٜمّف , احلّمقل أصؾ ذم ؿٌ ًٚمّ ُمُ  وهق

 أمحد رواه ُم٤م وهق,  سمف اعمٍّمح اًمٜمّّص  وضمقد ُمع ؾمّٞمام ٓ , أيمثر

ٜمـ ح٤مبوأص ًّ حفو اًم  سمـ يبّ أُ  طمدي٨م ُمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

 , وطمده صالشمف ُمـ أزيمك اًمّرضمؾ ُمع اًمّرضمؾ صالة : ُمرومققم٤مً  يمٕم٥م

 أطم٥ّم  ومٝمق يمثر وُم٤م , اًمّرضمؾ ُمع صالشمف ُمـ أزيمك اًمّرضمٚملم ُمع وصالشمف

  .اهلل إمم

 سمٗمتح وهق - أؿمٞمؿ سمـ ىم٤ٌمث طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  ذم ىمقي   ؿم٤مهد وًمف

 حتت٤مٟمّٞم٦م سمٕمده٤م سم٤معمٕمجٛم٦م وأسمقه - ُمثٚمث٦مٌ  إًمػ وسمٕمد دةواعمقطّم  اًم٘م٤مف

 .أمحر سمقزن

 إقم٤مدة اؾمتح٥ّم ,  سم٤مًمّتٗم٤موت َُمـ ىم٤مل أنّ  اعمذيمقر اخلالف قمغم ويؽمشّم٥م

 .أظمرون ذًمؽ يًتح٥ّم  وملَ  , إيمثرّي٦م ًمتحّمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلامقم٦م

 اًمٌ٘مٕم٦م ذم أو إورع أو إقمٚمؿ ُمع شمٕم٤مد:  وم٘م٤مل,  ؾّهؾ مـ ومْٓؿ

 .اًمٗم٤موٚم٦م

 , اًمّثالصم٦م اعم٤ًمضمد قمغم ىمٍمه ًمٙمـ إظمػم قمغم مٚفؽ وواؾؼ 

 ذم شمتٗم٤موت اجلامقم٦م أنّ  ويمام .واعمدينّ  اعمّٙمّل  يـسم٤معمًجدَ  ظْف وادنٓقر

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يٗمقق يمذًمؽ ذيمر مم٤ّم ذًمؽ وهمػم واًمٙمثرة سم٤مًم٘مٚم٦م اًمٗمْمؾ

 .وُم٠مُمقمٌ  إُم٤ممٌ  اجلامقم٦م أىمؾ أنّ  قمغم هب٤م واؾمتدل
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 الحديث الخامس رذر

 افّهالة أثَُؾ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل,   هريرة أيب ظـ - 55

 ؾٔٓٚ مٚ يًِّقن وفق .افٍجر وصالة افًنٚء صالة , ادْٚؾَغ ظذ

ُٝ  وفَد , قاً بْ َح  وفق ٕتقمهٚ  رجالً  آمر ثؿّ ,  ؾتَٚم بٚفّهالة آمر أن مهّ

ٍٛ  مـ مٌ زَ حِ  مًٓؿ برجٚلٍ  مًل إٔىِؼ ثؿّ ,  بٚفّْٚس هِع ؾُٔ   ؿقمٍ  إػ حى

ُٖ ,  افّهالة ينٓدون ٓ  ( ).بٚفّْٚر بٔقهتؿ ظِٔٓؿ قرِ َح ؾ

 

 يمٚمٝم٤م اًمّّمالة أنّ  قمغم هذا دلَّ  ( ادْٚؾَغ ظذ افّهالة أثَؾ: ) ؿقفف 

 وهؿ إَّٓ  اًمّّمالة ي٠مشمقن وٓ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف , اعمٜم٤موم٘ملم قمغم صم٘مٞمٚم٦م

 .( يم٤ًممم

 إمم ًمّداقملا ًم٘مّقة همػممه٤م ُمـ قمٚمٞمٝمؿ أصم٘مؾ واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء يم٤مٟم٧م وإّٟمام

ٙمقن وىم٧م اًمٕمِم٤مء ٕنّ  , شمريمٝمام ًّ   .اًمٜمّقم ًمّذة وىم٧م واًمّّمٌح واًمّراطم٦م اًم

 اًمٗمْمؾ ُمـ قمٚمٞمٝمام شمرشّم٥م سمام يٗمقزون اعم١مُمٜملم يمقن وضمٝمف:  وؿٔؾ

 .اعمٜم٤موم٘ملم دون سمحّ٘مٝمام ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ

 ومْمؾ قمغم دال   احلدي٨م (ر افٍج وصالة,  افًنٚء صالة: ) ؿقفف 

 وؾمّقى , أومْمٚمّٞمتٝم٤م صمٌت٧م اًمٗمجر ةصال أنّ :  ووضمٝمف , واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء

______________________ 
ُمـ رواي٦م إقمٛمش قمـ أيب صـ٤مًمح قمـ (  266) وُمًٚمؿ (  262) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .أيب هريرة سمف

ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج (  266) وُمًٚمؿ (  2242,  263) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

 .وأظمرضم٤مه ُمـ ـمرق أظمرى قمٜمف ٟمحقه .قمـ أيب هريرة سمف
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 .ضمزُم٤مً  أومْمؾ يٙمقن إومْمؾ وُم٤ًموي , اًمٕمِم٤مء وسملم سمٞمٜمٝم٤م هذا ذم

 اًمٗمْمؾ ُمزيد ُمـ:  أي ( ؾٔٓام مٚ يًِّقن وفق: )  ؿقفف

 اًمذي اعمحؾ إمم ٕشمقا واعمراد , اًمّّمالشملم:  أي ( ٕتقمهٚ) : ؿقفف 

 .اعمًجد وهق,  َج٤مقم٦مً  ومٞمف ٞم٤منّمٚمَّ يُ 

 يمام اعمٌم ُمـ ُم٤مٟمعٌ  ُمٜمٕمٝمؿ إذا يزطمٗمقن:  أي ( اً حبق وفق: )  ؿقفف

 طمٌقاً  وًمق " اًمّدرداء أيب طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ , اًمّّمٖمػم يزطمػ

 ( ) " واًمّريم٥م ؼـاعمراوم قمغم

:  وؿٔؾ .اًمٕمزم واهلؿّ  , اًم٘مًؿ ضمقاب اًمالم ( مهّٝ فَد: )  ؿقفف

______________________ 
واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق يٕمٚمؿ أطمدهؿ أٟمف جيد قمرىم٤ًم ؾمٛمٞمٜم٤ًم , أو  "( 233)زاد اًمٌخ٤مري  (6)

  "ُمرُم٤مشملم طمًٜمتلم , ًمِمٝمد اًمٕمِم٤مء 

اًمٕمراق : ىم٤مل اخلٚمٞمؾ , سمٕمده٤م ىم٤مٌف سمٗمتح اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمّراء ( قمرىم٤ًم : ) ىمقًمف  

اًمٕمْرق : اًمٕمٔمؿ سمال حلؿ , وإن يم٤من قمٚمٞمف حلؿ ومٝمق قمْرق , وذم اعمحٙمؿ قمـ إصٛمٕمل 

اًمٕمرق واطمد اًمٕمراق وهل اًمٕمٔم٤مم اًّمتل ي١مظمذ : ىم٤مل إزهرّي  .سمًٙمقن اًمراء ىمٓمٕم٦م حلؿ

ُمـ حلؿ ُمٜمٝم٤م هؼم اًمّٚمحؿ , ويٌ٘مك قمٚمٞمٝم٤م حلؿ رىمٞمؼ ومٞمٙمن ويٓمٌخ وي١ميمؾ ُم٤م قمغم اًمٕمٔم٤مم 

دىمٞمؼ ويتِمّٛمس اًمٕمٔم٤مم , ي٘م٤مل قمرىم٧م اًمّٚمحؿ واقمؽمىمتف وشمٕمّرىمتف إذا أظمذت اًمّٚمحؿ ُمٜمف 

َجع اًمٕمرق قمغم قمراٍق سم٤مًمّْمّؿ قمزيٌز , وىمقل إصٛمٕمّل هق اًماّلئؼ : وذم اعمحٙمؿ  .هنِم٤مً 

 .هٜم٤م

هل ُم٤م سملم : شمثٜمٞم٦م ُمرُم٤مة سمٙمن اعمٞمؿ وطمٙمل اًمٗمتح , ىم٤مل اخلٚمٞمؾ ( أو ُمرُم٤مشملم : ) ىمقًمف  

أّن , وم٤معمٞمؿ قمغم هذا أصٚمّٞم٦م , وطمٙمك احلريّب قمـ إصٛمٕمّل : اًمِّم٤مة , ىم٤مل قمٞم٤مض  فمٚمٗمل

صمّؿ ؾم٤مق ُمـ ـمريؼ أيب راومع قمـ أيب  ..وي١مّيده ُم٤م طمّدصمٜمل: اعمرُم٤مة ؾمٝمؿ اهلدف , ىم٤مل 

ًمق أّن أطمدهؿ إذا ؿمٝمد اًمّّمالة ُمٕمل يم٤من ًمف قمٔمٌؿ ُمـ ؿم٤مة  "هريرة ٟمحق احلدي٨م سمٚمٗمظ 

 ."ؾمٛمٞمٜم٦م أو ؾمٝمامن ًمٗمٕمؾ 

وإّٟمام وصػ  .اعمرُم٤مة ؾمٝمؿ يتٕمّٚمؿ قمٚمٞمف اًمّرُمل , وهق ؾمٝمؿ دىمٞمؼ ُمًتٍق همػم حمّددٍ : ٞمؾ وىم 

ٛمـ واعمرُم٤مة سم٤محلًـ ًمٞمٙمقن صمّؿ سم٤مقم٨ٌم ٟمٗم٤ًمين  قمغم حتّمٞمٚمٝمام ًّ ىم٤مًمف ذم  .اًمٕمرق سم٤مًم

 ."اًمٗمتح"



  111 الة اجلماعة ووجوهباباب فضل ص  كتاب الصـالة     

   
,  اتاًمّّمٚمق سمٕمض ذم ٟم٤مؾم٤مً  دَ ٘مَ ومَ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف , أّوًمف ذم ُمًٚمؿ وزاد .دوٟمف

واًمذي  "وذم رواي٦م هلام  .احلدي٨م ؾم٥ٌم ذيمر وم٠موم٤مد .مهٛم٧م ًم٘مد:  وم٘م٤مل

 , سمف ي٘مًؿ ُم٤م يمثػماً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من ىمًؿٌ  هق "ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد مهٛم٧م 

  ( ).وشمدسمػمه سمت٘مديره أي , اهلل سمٞمد اًمٕم٤ٌمد ٟمٗمقس أُمر أنّ  واعمٕمٜمك

 ؿم٠مٟمف قمٔمؿ قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  ومٞمف ؿمّؽ  ٓ اًمذي إُمر قمغم اًم٘مًؿ ضمقاز وومٞمف

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مهلل حيٚمػ أن يمره ُمـ قمغم اًمّردّ  وومٞمف ,

 (ثؿ آمر رجاًل ؾٔهع بٚفْٚس , آمر بٚفهالة ؾتَٚم : ) ؿقفف 

 "صمؿ آُمر سم٤مًمّمالة ومٞم١مذن هل٤م صمؿ آُمر رضماًل ومٞم١مم اًمٜم٤مس  "وًمٚمٌخ٤مري 

وم٠مطمِرق قمغم ُمـ ٓ  "وًمٚمٌخ٤مري (  ؿقم ٓ ينٓدون افهالةَ : ) ؿقفف 

 وهل , ىمٌؾ ودّ  " سمٕمد " سمٚمٗمظ أليمثرًم يمذا "خيرج إمم اًمّمالة سمٕمُد 

 يٌٚمٖمف أن سمٕمد أو إًمٞمٝم٤م اًمٜمّداء يًٛمع أن سمٕمد وُمٕمٜم٤مه , اًمّْمؿّ  قمغم ُمٌٜمّٞم٦م

 .اعمذيمقر اًمّتٝمديد

 .اعمجلء قمغم ي٘مدر وهق خيرج ٓ أي " ي٘مدر " سمدهل٤م وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل 

 ." قِمٚم٦َّم هبؿ وًمٞم٧ًم " داود ٕيب رواي٦م ُمـؾمٞم٠ميت  ُم٤م وي١مّيده

 ُمـ أووح وهل " ًمٕمذرٍ  ٓ " هٜم٤م ًمٚمِّم٤مرح اًمّداودّي  قمٜمد ووىمع

 .همػمه قمٜمد اًمّرواي٤مت ُمـ رء ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مػ ملَ  ًمٙمـ,  همػمه٤م

______________________ 
, وذًمؽ ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُم٤مًمٙمٝم٤م واعمتٍمف ومٞمٝم٤م ( : 6/623)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

 .ُمـ اًمٗمقائد ُمع ُم٤م ذيمر إصم٤ٌمت اًمٞمد هلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمقضمف اًمذي يٚمٞمؼ سمفوذم ذًمؽ 

ه قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت ذم يمؾ ؿمٞمئ , يم٤مًم٘مقل ذم ؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت  , وهق ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمزَّ

ٌّف, ُمقصقف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اًمالئؼ سمف    .ومتٜم
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 إذا طمّرىمف : ي٘م٤مل , اًمّتٙمثػم سمف واعمراد , سم٤مًمّتِمديد ( ؾٖحّرق: )  ففؿق

 .حتري٘مف ذم سم٤مًمغ

 سمؾ , اعم٤مل قمغم ىم٤مسة ًمٞم٧ًم اًمٕم٘مقسم٦م سم٠منّ  يِمٕمر ( ظِٔٓؿ: )  ؿقفف

 ُمًٚمؿ رواي٦م وذم,  هب٤م ًمٚم٘م٤مـمٜملم شمٌٕم٤مً  واًمٌٞمقت , ّمقديـاعم٘م حتريؼ اعمراد

 ." ومٞمٝم٤م ُمـ قمغم سمٞمقشم٤مً  وم٠مطمّرق " ص٤مًمح أيب ـمريؼ ُمـ

 ًمق ٕهّن٤م , قملم ومرض صالة اجلامقم٦م يمقن ذم فم٤مهر اًم٤ٌمب طمدي٨مو

 ًمٙم٤مٟم٧م يمٗم٤مي٦م ومرض يم٤مٟم٧م وًمق , سم٤مًمّتحريؼ شم٤مريمٝم٤م هيّدد ملَ  ؾمٜم٦ّم يم٤مٟم٧م

  .ُمٕمف وُمـ سم٤مًمّرؾمقل ىم٤مئٛم٦م

 طمّؼ  ذم ي٘مع أن يٛمٙمـ اعمذيمقر سم٤مًمّتحريؼ اًمّتٝمديد:  ي٘م٤مل أن وحيتّؾ

 .اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض شم٤مريمل ىمت٤مل يمٛمنموقمّٞم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض شم٤مريمل

 اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ أظمّص  اًم٘متؾ إمم يٗميض ىمد اًمذي اًمّتحريؼ ٕنّ ,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

  .اًمؽّمك قمغم اجلٛمٞمع مت٤مٕ إذا ومٞمام شمنمع إّٟمام اعم٘م٤مشمٚم٦م وٕنّ  ,

 وإوزاقمّل  قمٓم٤مء ذه٥موإًمٞمف  .قملم رضوم سم٠مهّن٤م:  افَقل إول

 اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ صمقر يم٠ميب اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م حمّدصمل ُمـ وَج٤مقم٦م وأمحد

٤ٌّمن واسمـ  .طم

 .اًمّّمالة صّح٦م ذم ذـم٤مً  ومجٕمٚمٝم٤م شمٌٕمف وُمـ داود سم٤مًمغ:  افَقل افثٚن

 يم٤من اًمٕم٤ٌمدة ذم وضم٥م ُم٤م أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  أّٟمف إمم:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وأؿم٤مر

 , احلْمقر وهق ٓزُمف قمغم دآً  اعمذيمقر هلؿ يم٤من ومٚمامَّ  , ومٞمٝم٤م ذـم٤مً 

 آؿمؽماط صم٧ٌم , آؿمؽماط وهق ٓزُمف قمغم دًمٞمالً  احلْمقر ووضمقب

 يم٤من اًمٕم٤ٌمدة ذم وضم٥م ُم٤م أنّ  سمتًٚمٞمؿ إَّٓ  يتؿّ  ٓ أّٟمف إَّٓ  .اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه
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 قمـ يٜمٗمّؽ  ىمد اًمقضمقب يم٤من وعَم٤ّم .اًمٖم٤مًم٥م إّٟمف ىمٞمؾ وىمد , ومٞمٝم٤م ذـم٤مً 

 اٟمتٝمك .ذط همػم واضم٦ٌم إهّن٤م:  أمحد ىم٤مل,  اًمنّمـمّٞم٦م

 َجٝمقر وقمٚمٞمف , يمٗم٤مي٦م ومرض أهّن٤م اًمِّم٤مومٕمّل  ٟمّص  فم٤مهر:  افَقل افثٚفٞ

 .واعم٤مًمٙمّٞم٦م احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ يمثػم سمف وىم٤مل,  أصح٤مسمف ُمـ اعمت٘مّدُملم

 .ُم١ميّمدة ؾمٜم٦ّم أهّن٤م اًم٤ٌمىملم قمٜمد اعمِمٝمقر:  افَقل افرابع

ٍٜ  افبٚب حديٞ طٚهر ظـ أجٚبقا وؿد  :  بٖجقب

  .شم٘مّدم ُم٤م  :إول 

 قمٜمف ٟم٘مٚمف واًمذي , ظمزيٛم٦م اسمـ قمـ احلرُملم إُم٤مم وٟم٘مٚمف :افثٚن 

 ٟمٗمس ُمـ اؾمتٜمٌط سمٕمْمٝمؿ إنّ ,  سمزيزة اسمـ ىم٤مل طمًٌام اًمقضمقب اًمٜمّقوّي 

 ومٚمق,  اعمتخٚمٗملم إمم سم٤مًمّتقضّمف هؿّ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٙمقٟمف اًمقضمقب قمدم احلدي٨م

  .شمقضّمف إذا سمؽميمٝم٤م هؿّ  ُم٤م قملم ومرض اجلامقم٦م يم٤مٟم٧م

 .ُمٜمف أوضم٥م هق عم٤َِم شمريمف جيقز اًمقاضم٥م سم٠منّ :  ٥موشمٕم٘مّ 

 ذم يتداريمٝم٤م ملَ  ذًمؽ ومٕمؾ ًمق أّٟمف قمغم دًمٞمؾ أيْم٤مً  ومٞمف وًمٞمس:  ىمٚم٧م

 .آظمريـ َج٤مقم٦م

 شمققّمد طملم ًم٘م٤مل ومرو٤مً  يم٤مٟم٧م ًمق:  وهمػمه سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل ُم٤م :افثٚفٞ 

  .اًمٌٞم٤من وىم٧م ّٕٟمف , صالشمف دمزئف ملَ  اجلامقم٦م قمـ ختٚمػ ُمـ سم٤مإلطمراق

 وىمد,  سم٤مًمّتٜمّمٞمص يٙمقن ىمد اًمٌٞم٤من سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 وضمقب قمغم دلَّ  .إًمخ مهٛم٧م ًم٘مد : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ومٚمامَّ  , سم٤مًمّدًٓم٦م يٙمقن

 .اًمٌٞم٤من ذم يم٤مٍف  وهق احلْمقر

 وطم٘مٞم٘متف اًمّزضمر ُمقرد ورد اخلؼم إنّ :  وهمػمه اًم٤ٌمضمّل  ىم٤مل ُم٤م :افرابع 
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 اًمتل سم٤مًمٕم٘مقسم٦م وقمٞمدهؿ ذًمؽ إمم ويرؿمد .اعم٤ٌمًمٖم٦م اعمراد وإّٟمام .ُمرادة همػم

 .سمذًمؽ اعمًٚمٛملم قم٘مقسم٦م ُمٜمع قمغم اإلمجٚع إًَد وؿد , اًمٙمّٗم٤مر هب٤م يٕم٤مىم٥م

 ذًمؽ ىمٞمؾ ويم٤من , سم٤مًمٜم٤ّمر اًمّتٕمذي٥م ٟمًخ سمٕمد وىمع اعمٜمع سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ضمقاز قمغم اًمّدال ( ) ٌخ٤مرياًم ذم هريرة أيب طمدي٨م سمدًمٞمؾ ضم٤مئزاً 

  .ممتٜمع همػم طم٘مٞم٘متف قمغم اًمّتٝمديد ومحٛمؾ , ٟمًخف قمغم صمؿّ  سم٤مًمٜم٤ّمر اًمّتحريؼ

 ُم٤م واضم٤ٌمً  يم٤من ومٚمق , اًمّتٝمديد سمٕمد حتري٘مٝمؿ شمرك ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف :اخلٚمس 

 قمٜمٝمؿ قمٗم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  طمّج٦م احلدي٨م ذم ًمٞمس:  شمٌٕمف وُمـ قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 .شمريمٝمؿ ٤معمََ  قملم ومرض يم٤مٟم٧م وًمق:  اًمٜمّقوّي  زاد , يٗمٕمؾ وملَ  هؿّ 

 سمام إَّٓ  هيؿّ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  وٕمٞمػ هذا:  وم٘م٤مل اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 ٓطمتامل اًمقضمقب قمدم قمغم يدّل  ومال اًمؽّمك وأُّم٤م , ومٕمٚمف ًمق ومٕمٚمف ًمف جيقز

 .سمًٌٌف ذُّمٝمؿ اًمذي اًمّتخّٚمػ وشمريمقا سمذًمؽ اٟمزضمروا يٙمقٟمقا أن

 رواه ومٞمام وهق,  اًمؽّمك ؾم٥ٌم سمٞم٤من اًمّٓمرق سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد أّٟمف قمغم

 اًمٌٞمقت ذم ُم٤م قًٓم:  سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ اعم٘مؼمّي  ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ أمحد

 ..حيّرىمقن ومتٞم٤مين وأُمرت,  اًمٕمِم٤مء صالة ٕىمٛم٧م واًمّذّرّي٦م اًمٜم٤ًّمء ُمـ

 احلدي٨م

 جمّرد ٓ رأؾم٤مً  اًمّّمالة شمريمقا ىمقمٌ  سم٤مًمّتٝمديد اعمراد أنّ  :افسٚدس 

 .اجلامقم٦م

______________________ 
 .وؾمٞم٠ميت ًمٗمٔمف ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمنمح(  0362) صحٞمح اًمٌخ٤مري   (6)
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 ٓ:  أي " اًمّّمالة يِمٝمدون ٓ " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم سم٠منّ :  ُمتٕمّ٘م٥ٌم  وهق

 يِمٝمدون ٓ " أمحد قمٜمد هريرة أيب قمـ قمجالن رواي٦م وذم , حييون

 قمٜمد زيد سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م وذم , اجلامقم٦م ذم:  أي " اجلٛمٞمع ذم اًمٕمِم٤مء

ـّ  أو,  اجلامقم٤مت شمريمٝمؿ قمـ رضم٤مٌل  ًمٞمٜمتٝملمّ  : ُمرومققم٤مً  ُم٤مضمف اسمـ  ٕطمّرىم

  .سمٞمقهتؿ

 اًمٜمّٗم٤مق أهؾ ومٕمؾ خم٤مًمٗم٦م قمغم احل٨ّم  ذم ورد احلدي٨م أنّ  :افسٚبع 

ٌّف ُمـ واًمّتحذير  , اًمّدًمٞمؾ يتؿّ  ومال اجلامقم٦م شمرك خلّمقص ٓ,  هبؿ اًمّتِم

 .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم إًمٞمف أؿم٤مر

  .اًمّراسمع اًمقضمف ُمـ ىمري٥ٌم  وهق

 ًمؽمك اًمّتٝمديد ومٚمٞمس , اعمٜم٤موم٘ملم طمّؼ  ذم ورد احلدي٨م أنّ  :افثٚمـ 

 .اًمّدًمٞمؾ يتؿّ  ومال,  سمخّمقصف اجلامقم٦م

 ُمع اجلامقم٦م شمريمٝمؿ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم سمت٠مدي٥م آقمتٜم٤مء سم٤مؾمتٌٕم٤مد:  وشمٕمّ٘م٥م

 ُمع قم٘مقسمتٝمؿ وقمـ قمٜمٝمؿ ُمٕمرو٤مً  يم٤من وسم٠مّٟمف , هلؿ صالة ٓ سم٠مّٟمف اًمٕمٚمؿ

 ي٘متؾ حمّٛمداً  أنّ  اًمٜم٤ّمس يتحّدث ٓ " ىم٤مل وىمد .سمٓمقّيتٝمؿ قمٚمٛمف

  .( )"أصح٤مسمف

 أنّ  اّدقمك إذا إَّٓ  يتؿّ  ٓ سم٠مّٟمف:  اًمّتٕم٘مٞم٥م هذا اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘م٥م

 أّٟمف صم٧ٌم وم٢مذا , ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ وٓ قمٚمٞمف واضم٤ٌمً  يم٤من اعمٜم٤موم٘ملم ُمٕم٤مىم٦ٌم شمرك

 .قم٘مقسمتٝمؿ شمرك وضمقب قمغم يدّل  ُم٤م قمٜمٝمؿ إقمراوف ذم ومٚمٞمس خمػّماً  يم٤من

______________________ 
 .ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر (  6633) وُمًٚمؿ (  0003) ضمف اًمٌخ٤مري أظمر (6)



  115 الة اجلماعة ووجوهباباب فضل ص  كتاب الصـالة     

   
  .اٟمتٝمك

 "اًمٌخ٤مري  ذم ًم٘مقًمف اعمٜم٤موم٘ملم ذم ورد احلدي٨م أنّ  زم ئمٝمر واًمذي

 وًم٘مقًمف , احلدي٨م " واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم أصم٘مؾ صالة ًمٞمس

 سم٤معم١مُمـ ٓ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ٓئؼ اًمقصػ هذا ٕنّ  " إًمخ أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق "

 .اًمٙم٤مُمؾ

 رواي٦م ذم ىمقًمف سمدًمٞمؾ .اًمٙمٗمر ٟمٗم٤مق ٓ اعمٕمّمٞم٦م ٟمٗم٤مق سمف اعمراد ًمٙمـ

 " أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ذم وىمقًمف " اجلٛمٞمع ذم اًمٕمِم٤مء يِمٝمدون ٓ " قمجالن

  ." اجلامقم٦م يِمٝمدون ٓ

 قمٜمد هريرة أيب قمـ إصؿّ  سمـ يزيد رواي٦م ذم ىمقًمف ذًمؽ ُمـ وأسح

 ومٝمذا.( ) " قِمٚم٦َّم هبؿ ًمٞم٧ًم , سمٞمقهتؿ ذم يّمّٚمقن ىمقُم٤مً  آيت صمؿّ  " داود أيب

 سمٞمتف ذم ُيّمكِم  ٓ اًمٙم٤مومر ٕنّ  , يمٗمر ٓ ُمٕمّمٞم٦م ٟمٗم٤مق ٟمٗم٤مىمٝمؿ أنّ  قمغم يدّل 

 اهلل وصٗمف يمام يم٤من سمٞمتف ذم ظمال وم٢مذا , وؾمٛمٕم٦م ري٤مء اعمًجد ذم ُيّمكِم  إّٟمام

ٌّف , وآؾمتٝمزاء اًمٙمٗمر ُمـ سمف   .اًم٘مرـمٌّل  قمٚمٞمف ٟم

 اًمٜم٤ًّمء ُمـ اًمٌٞمقت ذم ُم٤م ًمقٓ " اعم٘مؼمّي  ي٦مروا ذم وم٘مقًمف وأيْم٤مً 

 إذا اًمٙم٤مومر سمٞم٧م حتريؼ ٕنّ ,  يمّٗم٤مراً  يٙمقٟمقا ملَ  أهّنؿ قمغم يدّل  " واًمّذّرّي٦م

______________________ 
واًمدوٓيب (  24/  0)  "اًمٙمؼمى"وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم (  634) أظمرضمف أسمق داود  (6)

ُمـ ـمريؼ أيب اعمٚمٞمح (  2666)  "إوؾمط"واًمٓمؼماين ذم (  240/ 6)  "اًمٙمٜمك"ذم 

 .زيد سمـ إصؿ سمفاحلًـ سمـ قمٛمرو اًمرىمل قمـ يزيد سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر إزدي قمـ ي

 .وإؾمٜم٤مده ضمّٞمد

ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من قمـ يزيد سمـ (  266) وىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  

  .أي ٟمحق طمدي٨م اًم٤ٌمب .وإٟمام ىم٤مل سمٜمحقه .ًمٙمـ مل يًؼ ًمٗمٔمف .إصؿ
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 .سمٞمتف ذم واًمّذّرّي٦م اًمٜم٤ًّمء وضمقد ذًمؽ يٛمٜمع ملَ  قمٚمٞمف اًمٖمٚم٦ٌم إمم ـمري٘م٤مً  شمٕملّم 

 يدّل  ومال اًمٙمٗمر ٟمٗم٤مق احلدي٨م ذم سم٤مًمٜمّٗم٤مق اعمراد يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم

 .قمٜمٝم٤م ختٚمػ ُمـ ذمّ  ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ضمٝم٦م ُمـ اًمقضمقب قمغم

 إذا أهّنؿ ضمٝم٦م ُمـ ًمٞمس اًمققمٞمد هذا ُمـ اعم١مُمـ ظمروج:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 اًمّتخّٚمػ أنّ  ضمٝم٦م ُمـ سمؾ , اجلامقم٦م قمـ اًمّتخّٚمػ هلؿ ضم٤مز اًمٜمّداء ؾمٛمٕمقا

 اسمـ ىمقل قمٚمٞمف ويدّل  , اعمٜم٤موم٘ملم صٗم٤مت ُمـ هق سمؾ ؿم٠مهنؿ ُمـ ًمٞمس

 , ُمًٚمؿ رواه " ُمٜم٤مومؼ إَّٓ  اجلامقم٦م قمـ يتخٚمػ وُم٤م رأيتٜم٤م ًم٘مد " ُمًٕمقد

  .يمالُمف اٟمتٝمك

 أيب قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 اهلل رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مًمقا,  إٟمّم٤مر ُمـ قمٛمقُمتل طمّدصمٜمل أٟمس سمـ قمٛمػم

  .واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء يٕمٜمل .ُمٜم٤مومؼ يِمٝمدمه٤م ُم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٟٓمتٗم٤مء .اًمقضمف هذا ٥مص٤مطم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم يدّل  ومٝمذا ي٘م٤مل وٓ

,  ختٚمػ ُمـ طمّؼ  ذم اًمققمٞمد ورد وإّٟمام , يتخٚمػ ىمد اعم١مُمـ يٙمقن أن

 ٟمٗم٤مق سم٤مًمٜمّٗم٤مق اعمراد أنّ  أّوًٓ  زم فمٝمر ُم٤م ي٘مّقي هذا سمؾ:  أىمقل ٕيّن 

 .اًمٙمٗمر ٟمٗم٤مق ٓ اعمٕمّمٞم٦م

 جيقز اًمذي اًمٕم٤ميص ٓ اًمٙم٤مُمؾ اعم١مُمـ هق ظمرج اًمذي هذا ومٕمغم

  .إطم٤مدي٨م جمٛمقع قمٚمٞمف دلَّ  ٤معمَِ  جم٤مزاً  قمٚمٞمف اًمٜمّٗم٤مق إـمالق

 أّول ذم يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م ومروّٞم٦م أنّ :  سمٕمْمٝمؿ اّدقم٤مه ُم٤م :افتٚشع 

 .ٟمًخ صمؿّ ,  اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اًمّّمالة قمـ اًمّتخّٚمػ سم٤مب ؾمدّ  ٕضمؾ اإلؾمالم

 .قمٞم٤مض طمٙم٤مه
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 وهق,  طمّ٘مٝمؿ ذم اعمذيمقر اًمققمٞمد ٟمًخ سمثٌقت يت٘مّقى أن ويٛمٙمـ

 سمٕمثٜم٤م:  ىم٤مل أٟمف ,  هريرة أيب قمـ أظمرج اًمٌخ٤مري يمام سم٤مًمٜم٤ّمر اًمّتحريؼ

 ُمـ ًمرضمٚملم - وومالٟم٤م ومالٟم٤م ًم٘مٞمتؿ إن:  ًمٜم٤م وىم٤مل سمٕم٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أردٟم٤م طملم قمفٟمقدّ  أشمٞمٜم٤مه صمؿ:  ىم٤مل,  سم٤مًمٜم٤مر ومحرىمقمه٤م - ؾماممه٤م ىمريش

 وإن , سم٤مًمٜم٤مر وومالٟم٤مً  ومالٟم٤مً  حترىمقا أن أُمرشمٙمؿ يمٜم٧م إين:  وم٘م٤مل , اخلروج

 .وم٤مىمتٚمقمه٤م أظمذمتقمه٤م وم٢من , اهلل إَّٓ  هب٤م يٕمذب ٓ اًمٜم٤مر

 .سم٤معم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م ضمقاز ُمـ اًمّتحريؼ يتْمّٛمٜمف ُم٤م ٟمًخ صمٌقت ويمذا

 قمغم اجلامقم٦م صالة ٞمؾْمشمٗم ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م اًمٜمًّخ قمغم ويدّل 

 إومْمٚمّٞم٦م ٕنّ  , هذا ىمٌؾ اًمذيدي٨م احل ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًمٗمذّ  صالة

  .اجلقاز ًمؽذ ٓزم وُمـ , اًمٗمْمؾ أصؾ ذم آؿمؽماك شم٘متيض

 وٟمٍمه , اًمّّمٚمقات سم٤مىمل ٓ اجلٛمٕم٦م .سم٤مًمّّمالة اعمراد أنّ  :افًٚذ 

 .اًم٘مرـمٌّل 

 ٕنّ ,  سمح٨ٌم  وومٞمف , سم٤مًمٕمِم٤مء اعمٍّمطم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م:  وشمٕمّ٘م٥م

 هؾ .سمًٌٌٝم٤م اًمّتٝمديد وىمع اًمتل اًمّّمالة شمٕمٞملم ذم اظمتٚمٗم٧م إطم٤مدي٨م

 .؟ ُمٕم٤مً  واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء أو , اًمٕمِم٤مء أو اجلٛمٕم٦م هل

 وإَّٓ  سمٕمض ُمـ أرضمح سمٕمْمٝم٤م يٙمـ وملَ  خمتٚمٗم٦م أطم٤مدي٨م شمٙمـ ملَ  وم٢من

 أؿم٤مر , اجلٛمٕم٦م همػم يمقهن٤م شمٕملّم  إن إَّٓ  يتؿّ  ٓ ّٕٟمف , آؾمتدٓل وىمػ

 .ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومٚمٞمت٠مُّمؾ:  ىم٤مل صمؿّ  , اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف

  .اٟمتٝمك

 تقمُمٙم أمّ  واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم ورد اًمّتٕمٞملم ومرأي٧م شم٠مُّمٚمتٝم٤م وىمد
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 .ُمًٕمقد واسمـ

 يقُمئ .قمٜمف إقمرج رواي٦م ُمـ ٗمل اًمٌخ٤مريوم . هريرة أيب طمدي٨م أُّم٤م

 " ُمًٚمؿ رواي٦م وذم " اًمٕمِم٤مء ًمِمٝمد " آظمره ذم ًم٘مقًمف .اًمٕمِم٤مء أهّن٤م إمم

 أهّن٤م إمم اإليامء أيْم٤مً  قمٜمف ص٤مًمح أيب رواي٦م ُمـ وهلام " اًمٕمِم٤مء يٕمٜمل

 .واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء

اج وقمّٞمٜمٝم٤م  ذم ىم٤مل طمٞم٨م .اًمٕمِم٤مء اًمقضمف اهذ ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمّنّ

 .ومٖمْم٥م ىمٚمٞمالً  اًمٜم٤ّمس ومقضمد ومخرج ًمٞمٚم٦م اًمٕمِم٤مء أظّمر : احلدي٨م صدر

٤ٌّمن اسمـ رواي٦م وذم  .احلدي٨م ومذيمر  اًمّّمالشملم يٕمٜمل " اًمقضمف هذا ُمـ طم

 اًمّتٍميح أمحد قمٜمد واعم٘مؼمّي  قمجالن رواي٦م وذم " واًمٖمداة اًمٕمِم٤مء

 .اًمٕمِم٤مء سمتٕمٞملم

 ُمـ ُمًٚمؿ أورده وىمد .اإلهب٤مم قمغم رةهري أيب قمـ اًمّرواي٤مت ؾم٤مئر صمؿّ 

 يًؼ ومٚمؿ .قمٜمف إصؿّ  سمـ يزيد قمـ سمرىم٤من سمـ ضمٕمٗمر قمـ ويمٞمع ـمريؼ

 ويمذًمؽ , اًمّّمالة سم٢مهب٤مم اًمقضمف هذا ُمـ وهمػمه اًمؽّمُمذّي  وؾم٤مىمف,  ًمٗمٔمف

اج رواه  ضمٕمٗمر قمـ ُمٕمٛمر وظم٤مًمٗمٝمؿ , ضمٕمٗمر قمـ ـمرق قمـ وهمػمه اًمّنّ

 .ـمري٘مفُمـ  واًمٌٞمٝم٘مّل  , قمٜمف اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف " اجلٛمٕم٦م " وم٘م٤مل

 .ًمِمذوذه٤م وٕمٗمٝم٤م إمم وأؿم٤مر

 ُمـ "إوؾمط" ذم واًمّٓمؼماينّ  داود أيب رواي٦م ومٞمٝم٤م فومْهِ  قمغم ويدّل 

 ىم٤مل , احلدي٨م ومذيمر .إصؿّ  سمـ يزيد قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ يزيد ـمريؼ

 ىم٤مل ؟ همػمه٤م أو كٜمَ قمَ  اجلٛمٕم٦م قمقف أسم٤م ي٤م:  إصؿّ  سمـ ًمٞمزيد ىمٚم٧م:  يزيد

,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ي٠مصمره هريرة أسم٤م ؾمٛمٕم٧م أيمـ ملَ  إن أذٟم٤مي ّٛم٧مُص : 
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 ٓ أهّن٤م هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمّراضمح أنّ  ومٔمٝمر .همػمه٤م وٓ ٕم٦مً َُج  ذيمر ُم٤م

  .سم٤مجلٛمٕم٦م ختتّص 

  .هريرة ٕيب ُمقاومؼ وأّٟمف,  ىمري٤ٌمً  وم٠ًمذيمره ُمٙمتقم أمّ  اسمـ طمدي٨م وأُّم٤م

, ( ) سم٤مجلٛمٕم٦م اجلزم وومٞمف,  ُمًٚمؿ وم٠مظمرضمف . ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وأُّم٤م

 ي٘مدح وٓ , هريرة أيب حلدي٨م ُمٖم٤مير خمرضمف ٕنّ ,  ُمًت٘مّؾ  طمدي٨م وهق

 اًمٜمّقوّي  إًمٞمف أؿم٤مر يمام .واىمٕمت٤من أهّنام قمغم ومٞمحٛمؾ,  أظمر ذم أطمدمه٤م

 .اًمّٓمؼمّي  واعمح٥ّم 

ـُ  واومؼ وىمد  .اًمٕمِم٤مء ذيمر قمغم هريرة أسم٤م ُمٙمتقم أمّ  اسم

 سمـ طمّملم ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ وأمحد ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ

 اهلل رؾمقل أنّ  , ُمٙمتقم أمّ  اسمـ قمـ ؿمّداد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّرمحـ قمٌد

 ه١مٓء آيت أيّن  مهٛم٧م ًم٘مد:  وم٘م٤مل,  اًمٕمِم٤مء صالة ذم اًمٜم٤ّمس اؾمت٘مٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمٙمتقم أمّ  اسمـ وم٘م٤مم .سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمّرق اًمّّمالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ

 - دأمح زاد - ىم٤مئد زم وًمٞمس ؟ يب ُم٤م قمٚمٛم٧َم  ىمد اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل

 .ؾم٤مقم٦م يمّؾ  ىم٤مئد قمغم أىمدر وٓ وٟمخالً  ؿمجراً  اعمًجد وسملم سمٞمٜمل وأنّ 

,  ًمف يرظّمص وملَ  .وم٤مطميه٤م:  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ اإلىم٤مُم٦م أشمًٛمع:  ىم٤مل

٤ٌّمن وٓسمـ :  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ إذان أشمًٛمع : ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ طم

 ًمّتٍّمفا قمٚمٞمف يِمّؼ  ٓ يم٤من أّٟمف قمغم اًمٕمٚمامء محٚمف وىمد .طمٌقاً  وًمق ٤موم٠مهِت 

______________________ 
: , ىم٤مل ًم٘مقم يتخٚمٗمقن قمـ اجلٛمٕم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٌد اهلل , أنَّ اًمٜمٌل (  266) ومت٤مُمف قمٜمده  (6)

ر رضمالً ُيّمكِم سم٤مًمٜم٤مس , صمؿ ُأطمِرق قمغم رضم٤مٍل يتخٚمٗمقن قمـ اجلٛمٕم٦م ًم٘مد مهٛم٧ُم أن آُم

 .سمٞمقهتؿ
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  .اًمٕمٛمٞم٤من ُمـ يمٙمثػمٍ  وطمده سم٤معمٌم

 ومروّٞم٦م قمغم هذا ُمٙمتقم أمّ  اسمـ طمدي٨َم  وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ واقمتٛمد

 وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب سمحدي٨م ورضّمحقه , يمّٚمٝم٤م اًمّّمٚمقات ذم اجلامقم٦م

 ٓ اًمّرظمّم٦م ٕنّ :  ىم٤مًمقا , اجلامقم٦م قمـ اًمّتخّٚمػ ذم اًمّرظمّم٦م قمغم اًمّداًم٦م

 .واضم٥م قمـ إَّٓ  شمٙمقن

ؽ ُمـ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ سمف أًمزم آظمر أُمر ذًمؽ ووراء .ٟمٔمرٌ  وومٞمف ًّ  يتٛم

 ومٞمدّل  ُمٕمّٞمٜم٦مٍ  صالة ذم ورد احلدي٨م أنّ  وهق , سم٤معمٕمٜمك يت٘مّٞمد وٓ سم٤مًمّٔم٤مهر

ؽ قمٜمف ًمالٟمٗمّم٤مل وأؿم٤مر , همػمه٤م دون ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م وضمقب قمغم ًّ  سم٤مًمّتٛم

 .اًمٕمٛمقم سمدًٓم٦م

 ىم٤مقمدة ٢منّ وم ( ) حمْم٦م فم٤مهرّي٦م أّوًٓ  ذيمر سمام اًم٘مقل يمقن ذم ٟمقزع ًمٙمـ

 , اعمٕمٜمك اشّم٤ٌمع شمرك ذًمؽ يًتٚمزم وٓ , شم٘متْمٞمف اعم٘مّٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ

٥م اًمِّمٖمؾ ُمٔمٜم٦ّم واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء همػم ٕنّ  ًّ  اًمٕمٍمان أُّم٤م , وهمػمه سم٤مًمّتٙم

 اًمٌٞم٧م إمم اًمّرضمقع وىم٧م اًمٖم٤مًم٥م ذم ومألهّن٤م اعمٖمرب وأُّم٤م , ومٔم٤مهر

 واًمٗمجر ٤مءاًمٕمِم سمخالف , وىمتٝم٤م ُميّض  ُمع ًمٚمّّم٤مئؿ ؾمّٞمام وٓ وإيمؾ

 .اعمذُمقم اًمٙمًؾ همػم قمذر قمٜمٝمام ًمٚمٛمتخٚمػ ومٚمٞمس

______________________ 
واًمّمقاب ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ , ًمٞمس هذا سمجٞمد ( : 6/623)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

وإٟمام يًت٘مٞمؿ محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم , ظمزيٛم٦م وهمػمه ُمـ اعمقضمٌلم ًمٚمجامقم٦م ذم َجٞمع اًمّمٚمقات 

وذم هذه اعم٠ًمًم٦م ىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ , اًمتٕمٛمٞمؿ  اعم٘مٞمد إذا مَل يقضمد دًمٞمٌؾ قمغم

وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م  "ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء ومٚمؿ ي٠مت ومال صالة ًمف إَّٓ ُمـ قمذر  "يمحدي٨م 

وإلن , وذيمر اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم سمٕمض اًمرواي٤مت  .اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمِم٤مرح ذم هذا اًم٤ٌمب

  .واهلل أقمٚمؿ .احلٙمٛم٦م ذم ذقمٞم٦م اجلامقم٦م شم٘متيض اًمتٕمٛمٞمؿ
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 ذم اعمتج٤موريـ سملم إًمٗم٦م اٟمتٔم٤مم أيْم٤مً  اجلامقم٦م ذم قمٚمٞمٝمام اعمح٤مومٔم٦م وذم

 ويٗمتتحقه اًمّٓم٤مقم٦م قمغم سم٤مٓضمتامع اًمٜمّٝم٤مر وًمٞمختٛمقا , اًمٜمّٝم٤مر ـمرذم

  .يمذًمؽ

 ختّمٞمص,  أمحد قمٜمد هريرة أيب قمـ قمجالن رواي٦م ذم وىمع وىمد

 ( ).اعمًجد طمقل سمٛمـ اًمّتٝمديد

 .همػممه٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم أصم٘مؾ واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء يمقن شمقضمٞمفشم٘مدم و

 .سمٌٕمضٍ  اًمٙمالم سمٕمض ٓرشم٤ٌمط اعمقوع هذا ذم أـمٚم٧ُم  وىمد

 شمقضمد ٓ أضمقسم٦م قمنمة سم٤مًمقضمقب ي٘مؾ ملَ  عمـ إضمقسم٦م ُمـ واضمتٛمع

 .اًمنّمح هذا همػم ذم جمٛمققم٦م

 سمقصٗمٝمؿ اًمّّمالة قمـ اعمتخٚمٗملم ذمّ  إمم اإلؿم٤مرة احلدي٨م وذم

 ومٞمام اًمّتٗمريط ُمع , سمف ُمٚمٕمقب أو ُمٓمٕمقم ُمـ احل٘مػم اًمٌّمء قمغم سم٤محلرص

  .اًمٙمراُم٦م وُمٜم٤مزل اًمّدرضم٤مت رومٞمع حيّمؾ

 , اًمٕم٘مقسم٦م قمغم واًمّتٝمديد اًمققمٞمد شم٘مديؿ أيْم٤مً  اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم

 إقمغم قمـ سمف ايمتٗمل اًمّزضمر ُمـ سم٤مٕهقن ارشمٗمٕم٧م إذا اعمٗمًدة أنّ  وّهه

ٌّ  , اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ  .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٚمٞمف فٟم

 ُمـ سمذًمؽ اًم٘م٤مئٚملم ُمـ يمثػم سمف اؾمتدل يمذا .سم٤معم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م ضمقاز وومٞمف

ّٜٔ  .وهمػمهؿ ادٚفُ

______________________ 
يب ذئ٥م قمـ قمجالن قمـ أيب ُمـ ـمريؼ اسمـ أ(  3662-2462) ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  (6)

ًمٞمٜمتٝملمَّ رضم٤مٌل ممـ طمقل اعمًجد ٓ يِمٝمدون اًمٕمِم٤مء أظمرة : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل هريرة , 

 .ذم اجلٛمٞمع , أو ٕطُمِرىمـ طمقل سمٞمقهتؿ سمحزم احلٓم٥م
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 يتؿّ  ٓ ُم٤م سم٤مب ُمـ اًمّتحريؼ أنّ  وٓطمتامل , أؾمٚمٗمٜم٤مه عم٤َِم ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ذم خيتٗمقن يم٤مٟمقا أهّنؿ ذًمؽ قمغم اًم٤ٌمقم٨م أنّ  اًمّٔم٤مهر إذ , سمف إَّٓ  اًمقاضم٥م

  .قمٚمٞمٝمؿ سمتحري٘مٝم٤م إَّٓ  قم٘مقسمتٝمؿ إمم ؾيتقّص  ومال سمٞمقهتؿ

 ذم سمذًمؽ هؿّ  ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  همّرةٍ  قمغم اجلرائؿ أهؾ أظمذ ضمقاز وومٞمف

 أن وم٠مراد , سم٤مجلامقم٦م سم٤مًمّّمالة آؿمتٖم٤مل ومٞمف ُمٜمف قمٝمد اًمذي اًمقىم٧م

ٞم٤مق وذم .أطمدٌ  ومٞمف يٓمرىمٝمؿ ٓ أّٟمف يتحّ٘م٘مقن اًمذي اًمقىم٧م ذم يٌٖمتٝمؿ ًّ  اًم

 اؾمتحّ٘مقا طمّتك سم٤مًم٘مقل ًمّتخّٚمػا قمـ زضمرهؿ ُمٜمف شم٘مّدم سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مر

 .سم٤مًمٗمٕمؾ اًمّتٝمديد

)   إطمٙم٤مم يمت٤مب وذم إؿمخ٤مص يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مرّي  قمٚمٞمف وشمرضمؿ

 أنّ  يريد (  اعمٕمروم٦م سمٕمد اًمٌٞمقت ُمـ واًمّري٥م اعمٕم٤ميص أهؾ إظمراج سم٤مب

 ُمٜمف ظمرجأُ  وُمٓمالً  ًمدداً  سمٞمتف ذم اُمتٜمع أو وم٤مظمتٗمك سمحّؼ  ُمٜمٝمؿ ـمٚم٥م ُمـ

 اًمّّمالة قمـ اعمتخٚمٗملم إظمراج ملسو هيلع هللا ىلص أراد يمام , هب٤م إًمٞمف يتقّصؾ ـمريؼ سمٙمؾ

  .سمٞمقهتؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤ّمر سم٢مًم٘م٤مء

 اًمّّمالة شم٤مرك ىمتؾ ُمنموقمّٞم٦م قمغم:  وهمػمه اًمٕمريبّ  اسمـ سمف واؾمتدل

 .هب٤م ُمتٝم٤موٟم٤مً 

 ذم يّمّٚمقن يم٤مٟمقا أهّنؿ ومٞمٝم٤م اًمتل داود أيب ورواي٦م .ذًمؽ ذم وٟمقزع

  .قمٚمٞمف شمٕمّٙمر .ىمّدُمٜم٤مه يمام سمٞمقهتؿ

 اؾمتحّ٘مقا إذا أهّنؿ وهق,  آظمر سمقضمفٍ  ُمٜمف ٓلآؾمتد يٛمٙمـ .ٟمٕمؿ

 ىمٚمٜم٤م ؾمقاء .قمٜمٝم٤م ظم٤مرضم٦مٍ  اًمّّمالة صٗم٤مت ُمـ صٗم٦مٍ  سمؽمك اًمّتحريؼ

 يٚمزم ٓ ًمٙمـ , سمذًمؽ أطمّؼ  رأؾم٤مً  أصالً  شمريمٝم٤م ُمـ يم٤من ُمٜمدوسم٦م أو واضم٦ٌم
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 يٛمٙمـ ّٕٟمف , هم٤مًم٤ٌمً  وٓ دائامً  ٓ اًم٘متؾ طمّمقل سم٤مًمّتحريؼ اًمّتٝمديد ُمـ

 اًمّزضمر ُمـ ُمٜمف اعم٘مّمقد طمّمقل سمٕمد فًم اإلمخ٤مد أو ُمٜمف اًمٗمرار

  .واإلره٤مب

 أنّ  قمغم دًٓم٦م " قِمٚم٦َّم هبؿ ًمٞم٧ًم " داود أيب رواي٦م ذم ىمقًمف وذم

 ويمذا - ومرٌض  إهّن٤م ىمٚمٜم٤م وًمق - اجلامقم٦م قمـ اًمّتخّٚمػ شمٌٞمح إقمذار

  .اجلٛمٕم٦م

 ُمـ إظمراج ٕضمؾ اجلامقم٦م شمرك ذم ٟم٤مئٌف أو ًمإلُم٤مم اًمّرظمّم٦م وومٞمف

 وم٘مد , اجلٛمٕم٦م سمذًمؽ شمٚمحؼ أن ذم ٕمدسمُ  وٓ , ويؽميمٝم٤م سمٞمتف ذم يًتخٗمك

 وأصح٤مب اًمٖمريؿ ومقات ظمقف قمٜمٝم٤م اًمّتخّٚمػ ذم إقمذار ُمـ ذيمروا

  .يم٤مًمٖمرُم٤مء اإلُم٤مم طمّؼ  ذم اجلرائؿ

 ذم يم٤من إذا اًمٗم٤موؾ وضمقد ُمع اعمٗمْمقل ُم٤مُم٦مإ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .ُمّمٚمح٦م ذًمؽ

 هم٤مئ٤ٌمً  ٙمقني اًمّّمقرة هذه ذم اًمٗم٤موؾ ٕنّ  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف:  سمزيزة اسمـ ىم٤مل

 .ضمقازه ذم خيتٚمػ ٓ وهذا ,

 مذهٛ هق يمام اعمٕمّمٞم٦م حمؾ إقمدام ضمقاز قمغم اًمٕمريبّ  اسمـ سمف واؾمتدل

 .مٚفؽ

 .أقمٚمؿ واهلل , سم٤معم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م ذم ىمٞمؾ يمام ( ) ُمٜمًقٌخ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

______________________ 
واًمّمقاب قمدم , رح ًمٞمس سمجٞمد ضَمْزم اًمِم٤م( : 6/623)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

وإٟمام اعمٜمًقخ اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر , اًمٜمًخ ٕدًم٦م يمثػمة ُمٕمرووم٦م ذم حمٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًم٤ٌمب 

 واهلل أقمٚمؿ. وم٘مط
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 الحديث الدادس رذر

ْٝ  إذا:  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظـ  ظّر بـ اهلل ظبد ظـ - 50  اشتٖذٕ

ًْ يَ  ؾال ادسجد إػ فرأتُ ام ـؿأحَد  :  اهلل ظبد بـ بالل ؾَٚل:  ؿٚل .ّْٓٚ

ًَ  واهلل ـّ فّْْ ًٚ  ًٚ ب  ش فؾسب  ,  اهلل ظبد ظِٔف ؾٖؿبؾ:  ؿٚل , ٓ ّٔئ  شًّتف مٚ,  ش

 واهلل:  وتَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ أخزك:  وؿٚل,  ؿطّ  مثِف فشب  

؟ ـّ  .اهلل مسٚجد اهلل ٚءـإم متًْقا ٓ:   فٍظٍ  ودم.   ( ).فًّْْٓ

 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ  ( ادسجد إػ فامرأتُ  ـؿأحَد  اشتٖذٕٝ إذا : ) ؿقفف

,  " اعمًجد إمم سم٤مًمٚمٞمؾ ٟم٤ًمؤيمؿ اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا "رواي٦م طمٜمٔمٚم٦م قمـ ؾم٤ممل 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف يمذًمؽ " سم٤مًمٚمٞمؾ " ىمقًمف طمٜمٔمٚم٦م قمـ اًمّرواة أيمثر يذيمر وملَ 

 .وهمػمه

 .أيْم٤مً قمـ أسمٞمف  ؾم٤ممل قمـ اًمّزهرّي  قمغم ومٞمف اظمتٚمػ وىمد

 يزيد سمـ يقٟمس رواي٦م ُمـ وُمًٚمؿ,  ُمٕمٛمر رواي٦م ُمـ ٌخ٤مرياًم هوم٠مورد

اج قم٘مٞمؾ رواي٦م ُمـ وأمحد,   ُمـ يمّٚمٝمؿ إوزاقمّل  رواي٦م ُمـ واًمّنّ

 سمـ قمكمّ  قمـ اًمٜمّٙم٤مح ذم ٌخ٤مرياًم أظمرضمف ويمذا , شم٘مٞمٞمد سمٖمػم اًمّزهرّي 

 .ىمٞمد سمٖمػم اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اعمديٜمّل 

______________________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ (  336) وُمًٚمؿ (  3433,  306) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 . يمام ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرحومل يذيمر اًمٌخ٤مري ىمّّم٦م سمالل سمـ قمٌد اهلل .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .أسمٞمف سمف

 .وىمّٞمده سم٤مًمٚمٞمؾ يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمنمح .ُمـ رواي٦م طمٜمٔمٚم٦م قمـ ؾم٤ممل(  302) ورواه اًمٌخ٤مري     

 .وحلدي٨م ـمرق أظمرى ذم اًمّمحٞمحلم ؾمٞمذيمره٤م اًمِم٤مرح رمحف اهلل 
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 قمـ إقمغم قمٌد سمـ يقٟمس قمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ووىمع

 ." سم٤مًمٚمٞمؾ يٕمٜمل ":  آظمره ذم ىم٤مل ًمٙمـ,  ُمثٚمف .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ

٤ٌّمر قمٌد قمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وسملّم   هق قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من أنّ ,  اًمٕمالء سمـ اجل

:  ىم٤مل,  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ وًمف " يٕمٜمل " اًم٘م٤مئؾ

 ضم٤مءٟم٤م : ىم٤مل ٞمٜم٦مقمٞم اسمـ قمـ طمٙمٞمؿ سمـ حيٞمك قمـ وًمف , سم٤مًمٚمٞمؾ:  ٟم٤مومع ىم٤مل

 .سم٤مًمٚمٞمؾ هق إّٟمام:  ىم٤مل,  ٟم٤مومع قمـ ومحّدصمٜم٤م رضمؾ

 روايتف سمٕمد وم٘م٤مل,  ٌٝمؿاعمُْ  اًمّرضمؾ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وؾمّٛمك

 اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ يٕمٜمل - اًمٖمّٗم٤مر قمٌد وطمّدصمٜم٤م:  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ىم٤مل : اًمّزهرّي  قمـ

 , قمٛمر اسمـ قمـ هذا سمٛمثؾ خيؼم - اًم٤ٌمىمر يٕمٜمل - ضمٕمٗمر أسم٤م ؾمٛمع أّٟمف -

 .سم٤مًمٚمٞمؾ ذًمؽ إّٟمام:  قمٛمر اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع ًمف وم٘م٤مل:  ىم٤مل

 ذًمؽ حمّؾ  أنّ  خيٗمك وٓ , أؾمؽم ًمٙمقٟمف سمذًمؽ اًمٚمٞمؾ اظمتّم٤مص ويم٠منّ 

ـّ  اعمٗمًدة أُمٜم٧م إذا ـّ  ُمٜمٝم  .وقمٚمٞمٝم

 إَّٓ  زوضمٝم٤م سمٞم٧م ُمـ خترج ٓ اعمرأة أنّ  قمغم سمف اؾمتدل:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .سم٤مإلذن إزواج إمم إُمر ًمتقضّمف سم٢مذٟمف

 ًم٘م٥م ُمٗمٝمقم ومٝمق اعمٗمٝمقم ُمـ أظمذ إن سم٠مّٟمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ فوشمٕمّ٘مٌ

 أُمر ٟم٤ًمءهؿ اًمّرضم٤مل ُمٜمع إنّ :  ي٘م٤مل سم٠من يت٘مّقى ًمٙمـ , وٕمٞمػ وهق

 قمغم قمداه ُم٤م ومٞمٌ٘مك اجلقاز حمّؾ  ًمٌٞم٤من سم٤معم٤ًمضمد احلٙمؿ ؼقمٚمَّ  وإّٟمام , ُم٘مّرر

 يم٤من ًمق ّٕٟمف , اًمقضمقب ًمٖمػم اعمذيمقر اإلذن أنّ  إمم إؿم٤مرة وومٞمف , اعمٜمع

 اعمًت٠مذن يم٤من إذا يتحّ٘مؼ إّٟمام ذًمؽ ٕنّ  , آؾمتئذان ُمٕمٜمك ٟٓمتٗمك واضم٤ٌمً 

 .اًمّردّ  أو اإلضم٤مسم٦م ذم خمػّماً 
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قمـ  ورىم٤مء رواي٦مُمـ  ٚمٌخ٤مرّي وًم ( اهلل ظبد بـ بالل ؾَٚل: ) ؿقفف 

 إمم سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٚمٜم٤ًّمء ائذٟمقا : سمٚمٗمظقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمر 

 .اعم٤ًمضمد

 ًمف وم٘م٤مل : ومٞمف وزاد,  أيْم٤مً  اًمقضمف هذا ُمـ راضمفإظم قمغم ُمًٚمؿ وواوم٘مف

ـٌ  ,  صدره ذم وميب:  ىم٤مل , الً همَ دَ  يّتخذٟمف إذاً :  واىمد ًمف ي٘م٤مل ًمف اسم

 .ٓ:  وشم٘مقل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ أطمّدصمؽ:  وىم٤مل

 اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمٝم٤م اًمتل اًمّٓمرق ُمـ رء ذم ذيمراً  اًم٘مّّم٦م ذههلِ  أر وملَ 

 وملَ  , ذًمؽ ظمالف ٛمدةاًمٕم ص٤مطم٥م صٜمٞمع أوهؿ وىمد , احلدي٨م هلذا

 .ّذاطمف ُمـ أطمدٌ  ذًمؽ ًمٌٞم٤من يتٕمّرض

ـّ   سمـ اهلل قمٌد اسمـ شمًٛمٞم٦م ذم ًمالظمتالف اظمتٍمه٤م اًمٌخ٤مرّي  وأفم

 .قمٛمر

,  سمالًٓ  آسمـ وؾمّٛمك,  قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمًٚمؿ رواه وم٘مد

 قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ سمالل قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٕم٥م ـمريؼ ُمـ وم٠مظمرضمف

ـّ  ٜم٤ًّمءاًم متٜمٕمقا ٓ : سمٚمٗمظ أسمٞمف  وم٘م٤مل , اؾمت٠مذّٟمٙمؿ إذا اعم٤ًمضمد طمٔمقفمٝم

ـّ  واهلل:  سمالل  هٌػمة سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وًمٚمّٓمؼماينّ  .احلدي٨م .ًمٜمٛمٜمٕمٝم

 ومٛمـ , أهكم وم٠ًمُمٜمع أٟم٤م أُّم٤م:  وم٘مٚم٧م .وومٞمف .ٟمحقه اهلل قمٌد سمـ سمالل قمـ

 ." أهٚمف ومٚمٞمّنح ؿم٤مء

 احلدي٨م هذا ذم ؾم٤ممل قمـ اًمّزهرّي  ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس رواي٦م وذم

ـّ  واهلل:  اهلل قمٌد سمـ سمالل وم٘م٤مل:  ىم٤مل "  قم٘مٞمؾ رواي٦م ذم وُمثٚمف,  ًمٜمٛمٜمٕمٝم

 ؾم٤ممل وم٘م٤مل .قمـ جم٤مهد إقمٛمش قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ذم وقمٜمده , أمحد قمٜمد
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ـّ  ٓ واهلل:  سمٜمٞمف سمٕمض أو   .احلدي٨م .الً همَ دَ  يّتخذٟمف ٟمدقمٝم

 ُمـ ذًمؽ ًمقرود,  سمالل اًم٘مّّم٦م ص٤مطم٥م أنّ  .هذا ُمـ واًمّراضمح

  .ذًمؽ ذم قمٚمٞمٝمام خيتٚمػ وملَ  , ؾم٤ممل أظمٞمف واي٦مر وُمـ ٟمٗمًف روايتف

 ُمع أره وملَ  , ومٞمٝم٤م اًمِّمّؽ  ًمقىمقع ومٛمرضمقطم٦م إظمػمة اًمّرواي٦م هذه وأُّم٤م

 ؿمٞمخف قمـ وٓ,  ُمًّٛمًك  إقمٛمش قمـ اًمّرواي٤مت ُمـ رء ذم ذًمؽ

 ٟمجٞمح أيب واسمـ ُمٝم٤مضمر سمـ إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ أمحد أظمرضمف وم٘مد , جم٤مهد

  .ُمٜمٝمؿ أطمدٌ  يًّٛمف وملَ ,  جم٤مهد قمـ يمّٚمٝمؿ ؾمٚمٞمؿٍ  أيب سمـ وًمٞم٨م

 شمًٛمٞمتف ذم حمٗمقفم٦مً  جم٤مهد قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو رواي٦م يم٤مٟم٧م وم٢من

  .واىمداً 

 جمٚمس ذم إُّم٤م .ذًمؽ ُمٜمف وىمع وواىمد سمالل ُمـ يمّؾ  يٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

 .سمف يٚمٞمؼ سمجقاٍب  ُمٜمٝمام يمالً ً قمٛمر اسمـ وأضم٤مب , جمٚمًلم ذم أو

 قمٜمد سمالل رواي٦م ٗملوم , قمٛمر اسمـ ضمقاب ذم اًمٜمّ٘مٚم٦م اظمتالف وي٘مّقيف

ٌّف اهلل قمٌد قمٚمٞمف وم٠مىمٌؾ " ُمًٚمؿ ٤ٌّمً  ومً ٌّف ؾمٛمٕمتف ُم٤م ؾمّٞمئ٤مً  ؾم  ." ىمطّ  ُمثٚمف يً

٥مَّ  اًمّٓمؼماينّ  رواي٦م ذم هٌػمة سمـ اهلل قمٌد وومّن  ًّ  سم٤مًمٚمٕمـ اعمذيمقر اًم

 أف  :  وىم٤مل .وم٤مٟمتٝمره " إقمٛمش قمـ زائدة رواي٦م وذم , ُمّرات صمالث

 وُمثٚمف " وومٕمؾ سمؽ اهلل ٕمؾوم " إقمٛمش قمـ ٟمٛمػم اسمـ قمـ وًمف,  " ًمؽ

 .يقٟمس سمـ قمٞمًك رواي٦م ُمـ ًمٚمؽّمُمذّي 

 ضمرير رواي٦م ُمـ داود وٕيب,  " ومزسمره " ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

ٌّف "  ." وهمْم٥م ومً

٥ّم  أضم٤مسمف ومٚمذًمؽ,  اًم٤ٌمدئ سمالل يٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ ًّ  اعمٗمّن  سم٤مًم
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٥ّم  أضم٤مسمف ومٚمذًمؽ سمدأه واىمد يٙمقن وأن , سم٤مًمٚمٕمـ ًّ  ّت٠مومٞمػسم٤مًم اعمٗمّن  سم٤مًم

,  سمرأيف اخلؼم قم٤مرض سمالًٓ  أنّ  ذًمؽ ذم اًمّنّ  ويم٠منّ  , صدره ذم اًمّدومع ُمع

 يّتخذٟمف " سم٘مقًمف ذيمره٤م ًمٙمـ,  واىمد وواوم٘مف , اعمخ٤مًمٗم٦م قِمٚم٦َّم يذيمر وملَ 

 صمؿّ  اعمٚمتّػ  اًمِّمجر وأصٚمف,  اعمٕمجٛم٦م صمؿّ  اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح وهق,  " الً همَ دَ 

 وئمٝمر,  أُمراً  هوٛمػم ذم يٚمّػ  اعمخ٤مدع ًمٙمقن اعمخ٤مدقم٦م ذم اؾمتٕمٛمؾ

  .همػمه

 اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمٜم٤ًّمء سمٕمض وم٤ًمد ُمـ رأى ٤معمَِ  ذًمؽ ىم٤مل ويم٠مّٟمف

 سمٛمخ٤مًمٗم٦م ًمتٍمحيف قمٛمر اسمـ قمٚمٞمف أٟمٙمر وإّٟمام , اًمٖمػمة ذًمؽ قمغم فتْ ٚمَ ومحَ 

ـّ  وإنّ ,  شمٖمػّم  ىمد اًمّزُم٤من إنّ :  ُمثالً  ىم٤مل ومٚمق وإٓ , احلدي٨م  رسّمام سمٕمْمٝم

  .قمٚمٞمف يٜمٙمر ٓ أن ئمٝمر ًمٙم٤من همػمه وإوامر اعمًجد ىمّمد ُمٜمف فمٝمر

 أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أدرك ًمق:  قم٤مئِم٦م أؿم٤مرت ذًمؽ وإمم

َـّ  اًمٜم٤ًمء ؟  ـٕمْ ٜمِ ُمُ  وَ أَ :  ًمٕمٛمرة ىمٚم٧م .إهائٞمؾ سمٜمك ٟم٤ًمء ٜمٕم٧مُمُ  يمام عمٜمٕمٝم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .ٟمٕمؿ:  ىم٤مًم٧م

ٜمـ قمغم اعمٕمؽمض شم٠مدي٥م وًمده قمغم اهلل قمٌد إٟمٙم٤مر ُمـ ظمذوأُ  ًّ  سمرأيف اًم

 سمام شمٙمٚمؿ إذا يمٌػماً  يم٤من وإن وًمده اًمّرضمؾ شم٠مدي٥مو , هبقاه اًمٕم٤ممل وقمغم ,

 .ًمف يٜمٌٖمل ٓ

 قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ رواي٦م ذم وىمع وم٘مد , سم٤مهلجران اًمّت٠مدي٥م وضمقاز

 يم٤من إن - وهذا,  " ُم٤مت طمّتك اهلل قمٌد ٛمفيمٚمَّ  ومام " أمحد قمٜمد جم٤مهد

 .سمٞمًػمٍ  اًم٘مّّم٦م هذه قم٘م٥م ُم٤مت أطمدمه٤م يٙمقن أن حيتّؾ - حمٗمقفم٤مً 

 يٛمٜمٕمقهنـ يم٤مٟمقا ُم٤م أهنؿ إمم إؿم٤مرة ومٞمف:  "سم٤مًمٚمٞمؾ  "ىمقًمف : تٌُّٔؾ 
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 قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ىم٤مل ذًمؽ ضمؾوٕ,  اًمرسمٞم٦م ُمٔمٜم٦ّم اًمٚمٞمؾ ٕن,  سم٤مًمٜمّٝم٤مر

ـّ  ٟم٠مذن ٓ:   .ُمًٚمؿ قمٜمد ُمـ ذيمره شم٘مدم يمام .الً همَ دَ  يتخذٟمف هل

ـّ  أذن إذا ّٕٟمف اعمقاوم٘م٦م ُمٗمٝمقمهذا ُمـ :  اًمٙمرُم٤مين وىم٤مل  ُمع سم٤مًمٚمٞمؾ هل

 هذا قمٙمس وىمد,  إومم سمٓمريؼ سم٤مًمٜمّٝم٤مر وم٤مٓذن اًمّري٦ٌم ٦مُمٔمٜمّ  اًمٚمٞمؾ أنَّ 

ّٜٔ بًض  ًمٙمقن سم٤مًمٚمٞمؾ اًمّت٘مٞمٞمد:  وم٘م٤مل,  اخلؼم فم٤مهر قمغم ومجرى,  احلٍْ

٤مق ًّ  وهذا,  ومٞمف يٜمتنمون وم٢مهّنؿ اًمٜمّٝم٤مر سمخالف سمٗمً٘مٝمؿ ؿمٖمؾ ذم ومٞمف اًمٗم

 ذم ًمٙمٚمٝمؿ وًمٞمس,  أؿمد اًمٚمٞمؾ ذم اًمّري٦ٌم ُمٔمٜم٦ّم ًمٙمـ - ممٙمٜم٤مً  يم٤من وإن -

 هم٤مًم٤ٌمً  يٗمْمحٝمؿ أٟمف وم٤مًمٖم٤مًم٥م اًمٜمّٝم٤مر وأُم٤م,  سمف يِمتٖمؾ ُم٤م جيد ُم٤م اًمٚمٞمؾ

ـّ  اًمّتٕمّرض قمـ ويّمدهؿ  ُمـ ورؤي٦م اًمٜم٤ّمس اٟمتِم٤مر ًمٙمثرة فم٤مهراً  هل

 .ؿأقمٚم واهلل .قمٚمٞمف ومٞمٜمٙمر,  ًمف حيؾ ٓ عم٤َِم ومٞمف يتٕمّرض

 اًمٗم٘مٝم٤مء أنَّ  إَّٓ  , اًمٜم٤ًمء ذم قم٤ممٌ  احلدي٨م هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 " اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وهق , شمتٓمٞم٥م ٓ أن : ٜمٝم٤مُم:  سمنموط ظمّمقه

 ." شمٗمالت وًمٞمخرضمـ

 : وي٘م٤مل , ُمتٓمٞم٤ٌمت همػم:  أي .اًمٗم٤مء ويمن اعمثٜم٤مة سمٗمتح هق:  ىمٚم٧م

 ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ داود أيب قمٜمد وهق , اًمريح ُمتٖمػمة يم٤مٟم٧م إذا شمٗمٚم٦م اُمرأة

 : وأوًمف .ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ُمـ طم٤ٌمن اسمـ وقمٜمد,  هريرة أيب طمدي٨م

 .اهلل ُم٤ًمضمد اهلل إُم٤مء متٜمٕمقا ٓ

 إطمدايمـ دْت ٝمِ ؿَم  إذا : ُمًٕمقد اسمـ اُمرأة زيٜم٥م طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿ

  .ـمٞم٤ٌمً  متًـ ومال اعمًجد

 ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمٜمف اعمٜمع ؾم٥ٌم ٕن,  ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م ويٚمحؼ:  ىم٤مل
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 واًمزيٜم٦م ئمٝمر اًمذي واحلكم اعمٚمٌس يمحًـ اًمِمٝمقة داقمٞم٦م حتريؽ

 .سم٤مًمرضم٤مل آظمتالط ويمذا,  اًمٗم٤مظمرة

 .وهمػمه٤م اًمِم٤مسم٦م سملم وؽرهؿ ادٚفُٜٔ افٍَٓٚء مـ ـثرٌ  قوؾر  

 مم٤م ي٧ْم رِ قمَ  إذا ٕهن٤م,  ضمٝمتٝم٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اخلقف أظمذ إن إَّٓ  , ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ذًمؽ يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ,  قمٚمٞمٝم٤م إُمـ طمّمؾ ُمًتؽمة ويم٤مٟم٧م , يمرذُ ُ

  .سم٤مًمٚمٞمؾ

 صالة أنَّ  قمغم يدل ُم٤م وهمػمه احلدي٨م هذا ـمرق سمٕمض ذم ورد وىمد

 سمـ طمٌٞم٥م رواي٦م ذم وذًمؽ , اعمًجد ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم أةاعمر

َـّ  , اعم٤ًمضمد ٟم٤ًمءيمؿ متٜمٕمقا ٓ : سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ قمـ صم٤مسم٧م أيب  وسمٞمقهت

َـّ  ظمػمٌ  حفو داود أسمق أظمرضمف .هل   .ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

 إمم ضم٤مءت أهن٤م , اًم٤ًمقمدي٦م محٞمد أم طمدي٨م ُمـ واًمٓمؼماين وٕمحد

:  ىم٤مل .ُمٕمؽ اًمّمالة أطم٥م   إين , اهلل ؾمقَل ي٤م ر:  وم٘م٤مًم٧م,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 , طمجرشمِؽ  ذم صالشمؽ ُمـ ًمِؽ  ظمػمٌ  سمٞمتؽ ذم وصالشمؽ , قمٚمٛم٧ُم  ىمد

 داركِ  ذم وصالشمِؽ  , داركِ  ذم صالشمِؽ  ُمـ ظمػمٌ  طمجرشمِؽ  ذم وصالشمِؽ 

 ظمػمٌ  ىمقُمِؽ  ُمًجد ذم وصالشمِؽ  , ىمقُمِؽ  ُمًجد ذم صالشمِؽ  ُمـ ظمػمٌ 

 ُمـ ؿم٤مهد وًمف , ـطمً أمحد وإؾمٜم٤مد .اجلامقم٦م ُمًجد ذم صالشمِؽ  ُمـ

  .داود أيب قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 , اًمٗمتٜم٦م ُمـ ومٞمف إُمـ حت٘مؼ أومْمؾ اإلظمٗم٤مء ذم صالهت٤م يمقن ووضمف

 ؿَّ صمَ  وُمـ , واًمزيٜم٦م اًمتؼمج ُمـ اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م وضمقد سمٕمد ذًمؽ ويت٠ميمد

 يمام عمٜمٕمٝمـ اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أدرك ًمق : قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م
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  .ؿ ٟمٕم:  ىم٤مًم٧م ؟ أوُمٜمٕمـ:  ًمٕمٛمرة ىمٚم٧م , إهائٞمؾ سمٜمل ٟم٤ًمء ُمٜمٕم٧م

 .قم٤مئِم٦م قمـ شمٚم٘متف أهن٤م ئمٝمر هل٤م ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ؾم١مال ضمقاب ذمو

 .همػمه٤م قمـ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 قمٌد أظمرضمف ُمقىمقوم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ قمروة طمدي٨م ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد

 يتخذن إهائٞمؾ سمٜمل ٟم٤ًمء ـّ ّ َيمُ :  ىم٤مًم٧م .وًمٗمٔمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمرزاق

 قمٚمٞمٝمـ اهلل مومحرَّ  , اعم٤ًمضمد ذم ضم٤ملًمٚمر يتنمومـ ظمِم٥م ُمـ الً أرضُم 

 - ُمقىمقوم٤مً  يم٤من وإن - وهذا .احلٞمْم٦م قمٚمٞمٝمـ ٓم٧مٚمّ وؾُم  , اعم٤ًمضمد

 .( ) سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ٓ ٕٟمف,  اًمرومع طمٙمؿ ومحٙمٛمف

 وىمد .ُمًٕمقد اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ٟمحقه أيْم٤م اًمرزاق قمٌد وروى

 .( ) احلٞمض يمت٤مسمف أول ذم ذًمؽ إمم أذت

 ًَّ   .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜم٤ًمء ُمٜمع ذم قم٤مئِم٦م سم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ؽومت

 قمغم ٘متفقمٚمَّ  ٕهن٤م,  احلٙمؿ شمٖمػم ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م ٓ إذ , ٟمٔمرٌ  وومٞمف

ـ   قمغم سمٜم٤مءً  .يقضمد ملَ  ذط  قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مل " عمٜمع رأى ًمق " وم٘م٤مًم٧م,  تففمٜمَّ  فم

 وإن .سم٤معمٜمع حشمٍِم  ملَ  قم٤مئِم٦م نَّ إ طمتك احلٙمؿ وم٤مؾمتٛمر , يٛمٜمع وملَ  ير ملَ : 

  .اعمٜمع شمرى يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م يِمٕمر يمالُمٝم٤م يم٤من

______________________ 
وإىمرب أهن٤م شمٚمّ٘م٧م ُم٤م ُذيمر , هذا ومٞمف ٟمٔمٌر ( :  366/ 6) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

 "وؾمّٚمٓم٧م قمٚمٞمٝمـ احلٞمْم٦م  "ىمقهل٤م , ويدل  قمغم إٟمٙم٤مر اًمرومع  .ٜمل إهائٞمؾقمـ ٟم٤ًمء سم

أٟمف ,  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد صحَّ قمـ اًمٜمٌل , وىمٌؾ سمٜمل إهائٞمؾ , واحلٞمض ُمقضمقد ذم سمٜمل إهائٞمؾ 

واًمٙمالم  "هذا ؿمٞمٌئ يمت٥م اهلل قمغم سمٜم٤مت آدم : ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م عَم٤َّم طم٤مو٧م ذم طمج٦م اًمقداع 

 .واهلل أقمٚمؿ . أصمر قم٤مئِم٦مذم أصمر اسمـ ُمًٕمقد اعمذيمقر يم٤مًمٙمالم ذم

م ٟم٘مؾ يمالم اًمِم٤مرح ذم أول سم٤مب احلٞمض  (6)  .وم٤مٟمٔمره .شم٘مدَّ
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 سمٛمٜمٕمٝمـ ٟمٌٞمف إمم أوطمك ومام ؾمٞمحدصمـ ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٚمؿ وم٘مد وأيْم٤مً 

 ُمـ ُمٜمٕمٝمـ ًمٙم٤من اعم٤ًمضمد ُمـ ُمٜمٕمٝمـ يًتٚمزم أطمدصمـ ُم٤م يم٤من وًمق ,

  .أومم يم٤مٕؾمقاق همػمه٤م

 وم٢من , َجٞمٕمٝمـ ُمـ ٓ اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمـ وىمع إٟمام وم٤مإلطمداث وأيْم٤مً 

 .أطمدصم٧م عمـ ومٚمٞمٙمـ اعمٜمع شمٕملم

 إمم ملسو هيلع هللا ىلص إلؿم٤مرشمف ومٞمجتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ُمٜمف خيِمك ُم٤م إمم يٜمٔمر أن وإومم

 .ؾمٌؼ يمام سم٤مًمٚمٞمؾ اًمت٘مٞمد ويمذًمؽ , واًمزيٜم٦م اًمتٓمٞم٥م سمٛمٜمع ذًمؽ
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 الحديث الدابع رذر

ُٝ :  ؿٚل  ظّر بـ اهلل ظبد ظـ - 55  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع صِٔ

,  الًّٜ بًد ورـًتغ,  بًدهٚ ورـًتغ,  افّيٓر ؿبؾ رـًتغ

 .افًنٚء دبً ورـًتغ,  ادٌرب بًد ورـًتغ

  .بٔتف ؾٍل , والًّٜ وافًنٚء ادٌرب ؾّٖمٚ:  ظـفٍ ودم

 ـٚن:  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ  , حٍهٜ حّدثتْل:  ؿٚل ظّر ابـ أنّ :  ظٍ ـفٍ ودم

ًٜ  وـٕٚٝ , افٍجر يىِع بًدمٚ خٍٍٔتغ شجدتغ ُيهِع   أدخؾ ٓ شٚظ

 ( ) .ؾٔٓٚ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظذ

:  أي .اًمّتٌٕمّٞم٦م,  ُمع فسم٘مقًم اعمراد ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع صِٔٝ: )  ؿقفف

عمَِـ  ومٞمف طمّج٦م ومال,  اًمّتجٛمٞمع إَّٓ  صالةً  ُمٜمٝمام يمؾ   يمقن ذم اؿمؽميم٤م أهّنام

 سمـا قمـ ٟم٤مومع قمـ أّيقب رواي٦م وهلام ُمـ,  اًمٗمرائض رواشم٥م ذم جيٛمع ىم٤مل

 .ومذيمره٤م .ريمٕم٤مٍت  قمنم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ طمٗمٔم٧م:  ىم٤مل قمٛمر

 اسمـ طمدي٨م ذم عوىم:  اًمّداودّي  ىم٤مل(  افّيٓر ؿبؾ رـًتغ : ) ؿقفف

يم٤من ٓ : قمٜمد اًمٌخ٤مري  قم٤مئِم٦م طمدي٨م وذم,  ريمٕمتلم اًمّٔمٝمر ىمٌؾ أنّ  قمٛمر

 ُم٤م وصػ ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  أنّ  قمغم حمٛمقٌل  وهق .ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسمٕم٤مً  يدع

  .رأى

______________________ 
 264,  260) وُمًٚمؿ (  6662,  6664,  6666,  346,  640) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف( 

 ذيمر اًمٌخ٤مري   .ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف(  260) وُمًٚمؿ (  6666) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وذيَمَر ُمًٚمٌؿ ريمٕمتل اًمٗمجر وم٘مط .ؾمٜمـ اًمرواشم٥م
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  .إرسمع ُمـ ريمٕمتلم قمٛمر اسمـ ٟمز يٙمقن أن:  وحيتّؾ:  ىم٤مل

 ٙم٤منوم:  طم٤مًملم قمغم حيٛمؾ أن وإومم , سمٕمٞمد آطمتامل هذا:  ىمٚم٧م

 .أرسمٕم٤مً  ُيّمكِم  وشم٤مرةً  صمٜمتلم ُيّمكِم  شم٤مرةً 

 وذم , ريمٕمتلم قمغم ي٘متٍم اعمًجد ذم يم٤من أّٟمف قمغم حمٛمقٌل  هق:  وؿٔؾ

 .أرسمٕم٤مً  ُيّمكِم  سمٞمتف

 إمم خيرج صمؿّ ,  ريمٕمتلم سمٞمتف ذم يم٤من إذا ُيّمكِم  يٙمقن أن:  وحيتّؾ

,  سمٞمتف ذم ُم٤م دون اعمًجد ذم ُم٤م قمٛمر اسمـ ومرأى,  ريمٕمتلم ومٞمّمكم اعمًجد

 .إُمريـ قمغم قم٤مئِم٦م واـّمٚمٕم٧م

 يم٤من : قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم داود وأسمق أمحد رواه ُم٤م .إّول وي٘مّقي

 .خيرج صمؿّ  أرسمٕم٤مً  اًمّٔمٝمر ىمٌؾ سمٞمتف ذم ُيّمكِم 

 , أطمقاًمف ُمـ يمثػمٍ  ذم يم٤مٟم٧م إرسمع:  اًمّٓمؼمّي  ضمٕمٗمر أسمق ىم٤مل

 .ىمٚمٞمٚمٝم٤م ذم واًمّريمٕمت٤من

ٓ ُيّمكِم سمٕمد  ويم٤من "وًمٚمٌخ٤مري  ( الًّٜ بًد ورـًتغ: ) ؿقفف 

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمّّمالة ذم ؿمٞمئ٤مً  يذيمر وملَ  "اجلٛمٕم٦م طمتك يٜمٍمف ومٞمّمكم ريمٕمتلم 

 اًمّٔمٝمر اؾمتقاء إصؾ ( ) ي٘مقل يم٠مّٟمف:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

  .اًمّٔمٝمر سمدل اجلٛمٕم٦م ٕنّ  , ظمالومف قمغم دًمٞمؾ يدل طمّتك واجلٛمٕم٦م

 ذم ّدُمفىم وًمذًمؽ , أيمثر سمٕمده٤م اًمّّمالة سمحٙمؿ قمٜم٤ميتف ويم٤مٟم٧م:  ىم٤مل

  اه.اًمٌٕمد قمغم اًم٘مٌؾ شم٘مديؿ ذم اًمٕم٤مدة ظمالف قمغم اًمؽّمَج٦م

______________________ 
 (اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م وىمٌٚمٝم٤م ) وم٢مٟمف شمرضمؿ قمغم هذا احلدي٨م سم٘مقًمف  .اًمٌخ٤مري: أي   (6)
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  .اًم٘مٌؾ دون سحي٤مً  اًمٌٕمد ذم اخلؼم ورود اعمذيمقرة اًمٕمٜم٤مي٦م ووضمف

 أضمؾ ُمـ اًمّٔمٝمر سمٕمد اجلٛمٕم٦م ذيمر قمٛمر اسمـ أقم٤مد إّٟمام:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 واحلٙمٛم٦م:  ىم٤مل , اًمّٔمٝمر سمخالف سمٞمتف ذم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦ّم ُيّمكِم  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف

 شمرك ريمٕمتلم قمغم ومٞمٝم٤م واىمتٍم اًمّٔمٝمر سمدل يم٤مٟم٧م عَم٤ّم اجلٛمٕم٦م أنّ  ومٞمف

ـّ  أن ظمِمٞم٦م اعمًجد ذم سمٕمده٤م اًمّتٜمّٗمؾ   .اٟمتٝمك .طمذوم٧م اًمتل أهّن٤م ئم

 اعمًجد ذم هب٤م ُمّتّمٚمتلم ريمٕمتلم ىمٌٚمٝم٤م يتٜمّٗمؾ ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل هذا وقمغم

 .اعمٕمٜمك هلذا

 , احلدي٨م هذا ذم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّّمالة ذيمر ي٘مع ملَ :  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اًمّٔمٝمر قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  إصم٤ٌمهت٤م أراد اًمٌخ٤مرّي  ومٚمٕمؾ

 ذم واًمّٔمٝمر اجلٛمٕم٦م سملم اًمّتًقي٦م ىمّمد سم٠مّٟمف:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىمّقاه

 وذًمؽ , احلٙمؿ ذم واعم٠مُمقم اإلُم٤مم سملم اًمّتًقي٦م ىمّمد يمام اًمّتٜمّٗمؾ طمٙمؿ

 اٟمتٝمك. ؾمقاء هلام اًمٜم٤ّمومٚم٦م أنّ  ي٘متيض

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وىمع ُم٤م إمم أؿم٤مر رّي اًمٌخ٤م أنّ  ئمٝمر واًمذي

٤ٌّمن واسمـ داود أسمق رواه ُم٤م وهق , اًم٤ٌمب  ٟم٤مومعٍ  قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ طم

 ريمٕمتلم سمٕمده٤م وُيّمكِم ,  اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّّمالة يٓمٞمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من : ىم٤مل

  .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  وحيّدث,  سمٞمتف ذم

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦ّم إصم٤ٌمت قمغم اخلالص٦م ذم اًمٜمّقوّي  سمف اطمت٩ّم 

 وُيّمكِم  " ىمقًمف قمغم قم٤مئد " ذًمؽ يٗمٕمؾ ويم٤من " ىمقًمف سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 قمٌد قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م قمٚمٞمف ويدّل  " سمٞمتف ذم ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد

 ىم٤مل صمؿّ ,  سمٞمتف ذم ؾمجدشملم ومًجد اٟمٍمف اجلٛمٕم٦م صغمَّ  إذا يم٤من أّٟمف,  اهلل
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  .ُمًٚمؿ أظمرضمف .ذًمؽ يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :

 سمٕمد اعمراد يم٤من وم٢من " اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّّمالة يٓمٞمؾ يم٤من " ىمقًمف وأُّم٤م

 إذا خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  ُمرومققم٤مً  يٙمقن أن يّمّح  ومال اًمقىم٧م دظمقل

 ىمٌؾ اعمراد يم٤من وإن , اجلٛمٕم٦م سمّمالة صمؿّ  سم٤مخلٓم٦ٌم ومٞمِمتٖمؾ اًمِّمٛمس زاًم٧م

 ًمًٜم٦ّم ومٞمف طمّج٦م ومال راشم٦ٌم صالة ٓ ٟم٤مومٚم٦م ُمٓمٚمؼ ومذًمؽ اًمقىم٧م دظمقل

 ذم يمام ومٞمف اًمؽّمهمٞم٥م ورد وىمد , ُمٓمٚمؼ شمٜمّٗمٌؾ  هق سمؾ ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م

  .ًمف ت٥ميمُ  ُم٤م صغمَّ  صمؿّ  : ومٞمف ىم٤مل قمٜمد اًمٌخ٤مري وهمػمه ؾمٚمامن طمدي٨م

 .وٕمٞمٗم٦مٌ  أظمرى أطم٤مدي٨م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦ّم ذم وورد

 اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ُيّمكِم  يم٤من : سمٚمٗمظ اًمٌّزار رواه هريرة أيب قمـ ُمٜمٝم٤م

 رواه .ُمثٚمف قمكم   وقمـ , وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده ذمو .أرسمٕم٤مً  وسمٕمده٤م ريمٕمتلم

 أرسمٕم٤مً  اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ُيّمكِم  يم٤من : سمٚمٗمظ "إوؾمط" ذم واًمّٓمؼماينّ  إصمرم

  .أرسمٕم٤مً  وسمٕمده٤م

ٝمٛمّل  اًمّرمحـ قمٌد سمـ حمّٛمد وومٞمف ًّ  اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد وٕمٞمٌػ  وهق اًم

 .واهٍ  طمدي٨م إّٟمف:  إصمرم وىم٤مل , وهمػمه

٤ٌّمس اسمـ قمـ وُمٜمٝم٤م   ذم ؾيٗمّم ٓ " وزاد .ُمثٚمف قم
ٍ
ـّ  رء  " ُمٜمٝم

 . واهٍ  سمًٜمدٍ  ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

  .سم٤مـمؾ طمدي٨م إّٟمف:  اخلالص٦م ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 وٕمػ إؾمٜم٤مده وذم .ُمثٚمف أيْم٤مً  اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ وقمـ

 .اًمّّمقاب وهق ُمقىمقوم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ورواه .واٟم٘مٓم٤مع

 أيب طمدي٨م ٟمحق,  ُمقىمقوم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زوج صٗمّٞم٦م قمـ ؾمٕمد اسمـ وروى
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  .هريرة

 وُمـ,  اًمٜمّٝم٤مر ٟمّمػ اًمّتٓمّقع يمراه٦م ذم اعمذاه٥م ٟم٘مؾ شم٘مّدم وىمد

 . ( ) اعمقاىمٞم٧م ذم إّي٤مم سم٘مّٞم٦م دون اجلٛمٕم٦م يقم اؾمتثٜمك

ؽ ُم٤م وأىمقى ًّ  ُم٤م قمٛمقم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ريمٕمتلم ُمنموقمّٞم٦م ذم سمف يتٛم

حف ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  صالةٍ  ُمـ ُم٤م : ُمرومققم٤مً  اًمّزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ طم

 "  ُمٖمّٗمؾ سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وُمثٚمف .ريمٕمت٤من يدهي٤م وسملم إَّٓ  روو٦مٍ ُمٗم

  ( ) " صالة أذاٟملم يمؾ سملم

 ومٕمؾ أنّ  قمغم سمف دلاؾمتُ  ( بٔتف ؾٍل وافًنٚء ادٌرب ؾّٖمٚ: )  ؿقفف

,  اًمٜمّٝم٤مر رواشم٥م سمخالف,  اعمًجد ُمـ أومْمؾ اًمٌٞمقت ذم اًمٚمٞمٚمّٞم٦م اًمٜمّقاومؾ

  .وافّثقريّ  مٚفٍؽ  ظـ ذفؽ ُلوُح 

,  قمٛمدٍ  قمـ ي٘مع ملَ  ذًمؽ أنّ  واًمّٔم٤مهر,  ٟمٔمرٌ  ًمذًمؽ سمف ٓؾمتدٓلا وذم

 سمٞمتف ذم يٙمقن وسم٤مًمٚمٞمؾ,  هم٤مًم٤ٌمً  اًمٜمّٝم٤مر ذم سم٤مًمٜم٤ّمس يتِم٤مهمؾ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وإّٟمام

 سمٕمد ُيّمكِم  ٓ ويم٤من:  سمٚمٗمظ ٟم٤مومعٍ  قمـ ُم٤مًمٍؽ  ـمريؼ ُمـ وشم٘مّدم,  هم٤مًم٤ٌمً 

 .يٜمٍمف طمّتك اجلٛمٕم٦م

 اًم٘م٤مئٚم٦م إمم يٜمٍمف صمؿّ  اجلٛمٕم٦م إمم ي٤ٌمدر يم٤من أّٟمف ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦م

 .ىمٌٚمٝم٤م ي٘مٞمؾ ويم٤من,  هب٤م يؼمد يم٤من وم٢مّٟمف اًمّٔمٝمر سمخالف

 .اعمًجد ذم اعمٖمرب ؾمٜم٦ّم دمزئ ٓ:  وم٘م٤مل,  فٔذ أيب ابـ وأؽرب

 : رومٕمف ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد حلدي٨م روايتف قم٘م٥م قمٜمف أمحد سمـ اهلل قمٌد طمٙم٤مه

______________________ 
 (  23) اعمت٘مدم سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  (6)

 .( 6422) وُمًٚمؿ (  263) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)
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 ًمؽذ طمٙمك إّٟمف:  وىم٤مل ( ) .اًمٌٞمقت صالة ُمـ اعمٖمرب سمٕمد اًمّريمٕمتلم إنّ 

 .وم٤مؾمتحًٜمف .ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ ٕسمٞمف

 هق .ذًمؽ وىم٤مئؾ , قمٛمر سمٜم٧مأظمتف :  أي ( حٍهٜ وحّدثتْل: )  ؿقفف

َـّ  طمٗمّم٦مُ  ويم٤مٟم٧م .قمٛمر سمـ اهلل قمٌد  وًمدت وم٢مهن٤م .اهلل قمٌد أظمٞمٝم٤م ُمـ أؾم

 .أرسمع أو سمثالث اًمٌٕمث٦م سمٕمد ًمدوُ  اهلل وقمٌد,  ؾمٜملم سمخٛمس اًمٌٕمث٦م ىمٌؾ

 صمؿ طمٗمّم٦م ؼـمٚمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمٌل , واحل٤ميمؿ واًمدارُمل ؾمٕمد اسمـ أظمرجو

 وإؾمٜم٤مده .قمٛمر قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمثٚمف ؾمٕمد وٓسمـ .راضمٕمٝم٤م

 إنَّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل " وزاد .ُمثٚمف زيد سمـ ىمٞمس ـمريؼ وُمـ , طمًـ

 وهل , اُم٦مىمقَّ  اُم٦مصقَّ  وم٢مهن٤م طمٗمّم٦م راضمع:  زم وم٘م٤مل أشم٤مين ضمؼميؾ

 .اجلٜم٦م ذم زوضمتؽ

 سمـ حمٛمد رؾمؾُم ُمـ قمٜمده وٟمحقه , صحٌتف ذم خمتٚمػ وىمٞمس

 .ؾمػميـ

 .ختٗمٞمٗمٝمام طمٙمٛم٦م ذم اظمتٚمػ .( خٍٍٔتغ شجدتغ: )ؿقفف 

 .اًم٘مرـمٌّل  ضمزم وسمف اًمقىم٧م أّول ذم اًمّّمٌح صالة إمم ًمٞم٤ٌمدر:  ؾَٔؾ

______________________ 
قمـ حمٛمقد (  2020)  "اعمّمٜمػ"ذم واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (  60263)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (6)

ومّمغّم سمٜم٤م اعمٖمرب ذم ُمًجدٟم٤م   ملسو هيلع هللا ىلصأشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل : سمـ ًمٌٞمد أظمل سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ىم٤مل 

ٌح٦م سمٕمد اعمٖمرب .اريمٕمقا ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ذم سمٞمقشمٙمؿ: ومٚمامَّ ؾمٚمَّؿ ُمٜمٝم٤م ىم٤مل ,  ًُ  .ًمِٚم

حف اسمـ ظمزيٛم٦م   ( 6633)وصحَّ

, وهق وْهؿ , ٛمقد قمـ راومع سمـ ظمدي٩م قمـ حم(  6626)  "اًمًٜمـ"ورواه اسمـ ُم٤مضمف ذم  

  .واًمّمقاب إول

ُمـ طمدي٨م (  6233) واًمٜم٤ًمئل (  233) واؾمتٖمرسمف  .واًمؽمُمذي(  6033) وٕيب داود  

 .ًمٗمظ أيب داود "هذه صالة اًمٌٞمقت  "وومٞمف  .ٟمحقه يمٕم٥م سمـ قُمْجرة 
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 ذم يّمٜمع يم٤من يمام ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم اًمٜمّٝم٤مر صالة ًمٞمًتٗمتح:  وؿٔؾ

 سمٜمِم٤مطٍ  اًمٗمْمؾ ذم ؿم٤مهبف ُم٤م أو اًمٗمرض ذم ًمٞمدظمؾ اًمٚمٞمؾ صالة

 أقمٚمؿ واهلل .مّ شم٤م واؾمتٕمداد

 ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من:  شم٘مقل يم٤مٟم٧م أهّن٤م , قم٤مئِم٦موهلام قمـ 

 . ؟ اًم٘مرآن سم٠ممّ  ومٞمٝمام ىمرأ هؾ:  أىمقل إيّن  طمّتك , ومٞمخّٗمػ اًمٗمجر ريمٕمتل

ؽ وىمد ًّ  وهق .أصالً  اًمٗمجر ريمٕمتل ذم ىمراءة ٓ أّٟمف زقمؿ ُمـ سمف مت

 ظِٜٔ بـ وإبراهٔؿ إصؿ بُر أيب ظـ حمُل ؿقل

  .أشمٞم٦م إطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

,  اًمٗم٤محت٦م ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف ذم ؿمّٙم٧م أهّن٤م هذا ُمٕمٜمك ًمٞمس:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ريمٕمتل ىمراءة ذم ظمّٗمػ ومٚماّم  , اًمٜمّقاومؾ ذم يٓمٞمؾ يم٤من أّٟمف ُمٕمٜم٤مه وإّٟمام

  .اًمّّمٚمقات ُمـ همػمه٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ي٘مرأ ملَ  يم٠مّٟمف ص٤مر اًمٗمجر

 ًم٘مراءهت٤م ُمقافمٌتف ممإ إؿم٤مرة سم٤مًمّذيمر اًم٘مرآن أمّ  ختّمٞمّمٝم٤م وذم:  ىمٚم٧م

  .صالشمف ُمـ همػمه٤م ذم

 قم٤مئِم٦م قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمقّي  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُم٤مضمف اسمـ روى وىمد

:  ي٘مقل ويم٤من,  اًمٗمجر ىمٌؾ ريمٕمتلم ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ىم٤مًم٧م

قرشم٤من ؿَ ٕمْ ٟمِ  ًّ  وىمؾ,  اًمٙم٤مومرون أهّي٤م ي٤م ىمؾ:  اًمٗمجر ريمٕمتل ذم هبام ي٘مرأ اًم

  .أطمد اهلل هق

 ي٘مرأ يم٤من , قم٤مئِم٦م قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ

 .هبام ومٞمٝمام ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ ,  هبام ومٞمٝمام

 ؿمٝمراً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رُم٘م٧ُم  : قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وًمٚمؽّمُمذّي 
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 شم٘مٞمٞمد سمٖمػم ُمثٚمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ وًمٚمؽّمُمذّي  .هبام ومٞمٝمام ي٘مرأ ومٙم٤من

٤ٌّمن وٓسمـ , أٟمس قمـ ًمٚمٌّزار ويمذا ,  اًمؽّمهمٞم٥م قمغم يدّل  ُم٤م ضم٤مسمر قمـ طم

  .ومٞمٝمام ىمراءهتام ذم

  .قم٤مئِم٦م سمحدي٨م واؾمتدل

 ىمقل وهق .اًم٘مرآن أمّ  قمغم ومٞمٝمام يزيد ٓ أّٟمف قمغم:   افَقل إول

 .ُم٤مًمؽ

قرشملم ىمراءة اؾمتح٤ٌمب:  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًمٌقيٓمّل ذم :  افَقل افثٚن ًّ  اًم

 ىم٤مل وسمذًمؽ , اعمذيمقر سم٤محلدي٨م قمٛمالً  اًمٗم٤محت٦م ُمع ومٞمٝمام اعمذيمقرشملم

 .اجلٛمٝمقر

 ُم٘متٍماً :  أي " اًم٘مرآن سم٠ممّ  ومٞمٝمام ىمرأ هؾ " قم٤مئِم٦م ىمقل ُمٕمٜمك:  وىم٤مًمقا

 قم٤مدشمف ُمـ ويم٤من , سم٘مراءهت٤م إلهاقمف وذًمؽ , همػمه٤م إًمٞمٝم٤م وؿّ  أو قمٚمٞمٝم٤م

قرة يرشّمؾ أن ًّ  .ُمٜمٝم٤م أـمقل ُمـ أـمقل شمٙمقن طمّتك اًم

 ىمقل وهق,  ومٞمٝمام اءةاًم٘مر إـم٤مًم٦م إمم سمٕمْمٝمؿ ه٥مذ: افَقل افثٚفٞ 

 ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  ومٞمف اًمٌٞمٝم٘مّل  وأورد , اًمٜمّخٕمّل  قمـ وٟم٘مؾ , احلٜمٗمّٞم٦م أيمثر

  .ًؿّ يُ  ملَ  راوٍ  ؾمٜمده وذم .ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ُمرؾمؾ ُمـ

 ذم ىمراءشمف ُمـ رء وم٤مشمف سمٛمـ .ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ ظمّص : افَقل افرابع 

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ذًمؽ وٟم٘مؾ , اًمٗمجر ريمٕمتل ذم ومٞمًتدريمٝم٤م اًمٚمٞمؾ صالة

 .اًمٌٍمّي  احلًـ قمـ صحٞمح سمًٜمدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ظمرضمفوأ

 ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة يتٕملّم  ٓ أّٟمف قمغم اعمذيمقرة سم٤مٕطم٤مدي٨م دلواؾمتُ 

  .اإلظمالص ؾمقريت ُمع يذيمره٤م ملَ  ّٕٟمف,  اًمّّمالة
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٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وروى  ريمٕمتل ذم ي٘مرأ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  قم

 آل ذم اًمتل إظمرى وذم , اًمٌ٘مرة ذم اًمتل(  سم٤مهلل آُمٜم٤ّم ىمقًمقا)  اًمٗمجر

 ( ).قمٛمران

 ىمقل أنّ  وي١مّيده .ومٞمٝم٤م إُمر ًمقوقح اًمٗم٤محت٦م ذيمر شمرك سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 ُم٘مّرراً  يم٤من اًمٗم٤محت٦م أنّ  قمغم ومدلَّ  .؟ ٓ أم اًمٗم٤محت٦م أىمرأ أدري ٓ " قم٤مئِم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل .ىمراءهت٤م ُمـ سمدّ  ٓ أّٟمف قمٜمدهؿ

 .قمٛمر اسمـ هق ذًمؽ ىم٤مئؾ ( شٚظٜ وـٕٚٝ: )  ؿقفف

 وـمٚمع,  اعم١مّذن أّذن إذا يم٤من أّٟمف طمٗمّم٦م وطمّدصمتٜمل: رواي٦م هلام  وذم

 وىم٧م طمٗمّم٦م قمـ أظمذ إّٟمام أّٟمف قمغم يدّل  وهذا ." ريمٕمتلم صغمَّ  اًمٗمجر

  .ُمنموقمّٞمتٝمام أصؾ ٓ .اًمّّمٌح ىمٌؾ اًمّريمٕمتلم إي٘م٤مع

 شمًتح٥ّم  رواشم٥م ًمٚمٗمرائض أنّ  إمم ذه٥م عمـ طمّج٦مٌ  احلدي٨م وذم 

 .قرالّٓ ؿقل وهق قمٚمٞمٝم٤م اعمقافم٦ٌم

 مح٤مي٦م ذًمؽ ذم شمقىمٞم٧م ٓ أّٟمف إمم .ظْف ادنٓقر دم مٚفؽ هٛوذ

 .ذًمؽ أُمـ إذا ؿم٤مء سمام شمٓمّقعٍ  ُمـ يٛمٜمع ٓ ًمٙمـ , ًمٚمٗمرائض

ّٔقن وذهٛ  .الّٓقر مقاؾَٜ إػ أصحٚبف مـ افًراؿ

 

______________________ 
ٌَُد إِٓ  ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب شَمَٕم٤مًَمْقا إمَِم يَمٚمَِٛم٦مٍ }وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ( 6)  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َأٓ َٟمْٕم

ٍ
ؾَمَقاء

َك سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم  ْقا وَمُ٘مقًُمقا , اهللَ َوٓ ُٟمنْمِ ـْ ُدوِن اهللِ وَم٢مِْن شَمَقًمَّ َوٓ َيتَِّخَذ سَمْٕمُْمٜم٤َم سَمْٕمْم٤ًم َأْرسَم٤مسم٤ًم ُِم

ٚمُِٛمقَن  ًْ ٤م ُُم  (.23)اؿْمَٝمُدوا سم٠َِمٟمَّ
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 الحديث الثامن رذر

 ظذ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  يُـ ملَ :  ؿٚفٝ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 55

 ( ).افٍجر رـًتل ظذ مْف تًٚهداً أصد   افّْقاؾؾ مـ رءٍ 

 ( ).ؾٔٓٚ ومٚ افّدٕٔٚ مـ خرٌ  افٍجر رـًتٚ:  دسِؿٍ  فٍظٍ  ودم

 

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ قم٤مصؿ أيب رواي٦م ذم ( افْقاؾؾ: )  ؿقفف

  ىمٚم٧م
ٍ
:  وم٘م٤مل ؟ اًمّتٓمّقع ُمـ هل أو , اًمٗمجر ريمٕمت٤م أواضم٦ٌم:  ًمٕمٓم٤مء

  .احلدي٨م رومذيم .قمـ قم٤مئِم٦م قمٛمػم سمـ قمٌٞمد طمّدصمٜمل

 ُمًٚمؿ ومٕمٜمد , آظمر وضمف ُمـ شمٓمّققم٤مً  شمًٛمٞمتٝم٤م أيْم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ وضم٤مء

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شمٓمّقع قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مًم٧م , ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ

 ." ريمٕمتلم صغمَّ  اًمٗمجر ـمٚمع إذا ويم٤من " وومٞمف .احلدي٨م ومذيمر

,  ( ) " ُمٕم٤مهدة أؿمدّ  " ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م ذم ( تًٚهداً  أصّد : )  ؿقفف

 اخلػم ُمـ رء إمم رأيتف ُم٤م : ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ طمٗمص ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 " اًمقضمف هذا ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ زاد,  اًمٗمجر ىمٌؾ اًمّريمٕمتلم إمم ُمٜمف أهع

 ." همٜمٞمٛم٦م إمم وٓ

 صغمَّ :  ىم٤مًم٧م , قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦مأظمرج اًمٌخ٤مري قمـ :  تٌُّٔؾ 

______________________ 
طمدصمٜمل : ـمريؼ اسمـ ضمري٩م , ىم٤مل ُمـ (  263) وُمًٚمؿ (  6662) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمٓم٤مء قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمف

 .ُمـ فمريؼ ىمت٤مدة قمـ زرارة سمـ أورم قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم قمـ قم٤مئِم٦م سمف(  266) ُمًٚمؿ  (6)

 .وهل رواي٦م ُمًٚمؿ أيْم٤مً  (0)
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 تلموريمٕم , ضم٤مًم٤ًمً  وريمٕمتلم , ريمٕم٤مت صمامين صغمَّ  صمؿ , اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 .أسمدا يدقمٝمام يٙمـ وملَ ,  اًمٜمداءيـ سملم

 وهق , سم٤مًمقضمقب عمَِـ ىم٤مل سمف اؾمتدل " أسمداً  يدقمٝمام يٙمـ وملَ  " ىمقًمف

 يم٤من : سمٚمٗمظ قمٜمف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف افبكيّ  احلسـ قمـ ُمٜم٘مقل

 صالة هٜم٤م سم٤مًمٗمجر واعمراد .واضمٌتلم اًمٗمجر ىمٌؾ اًمّريمٕمتلم يرى احلًـ

  .اًمّّمٌح

 قمـ " اعمحٌقيبّ  ضم٤مُمع " وذم . حٍْٜٔ أيب ظـ ُمثٚمف اعمرهمٞمٜم٤مينّ  وٟم٘مؾ

 .جيز ملَ  قمذر همػم ُمـ ىم٤مقمداً  مه٤مصالّ  ًمق : حٍْٜٔ أيب ظـ زي٤مد سمـ احلًـ

ّٜٔ بًض سمف واؾمتدل  أومْمؾ اًمٗمجر ريمٕمتل أنّ  ذم ًمٚم٘مديؿ افّنٚؾً

  .اًمّتٓمّققم٤مت

  .اًمقشمر أومْمٚمٝم٤م:  الديد دم افّنٚؾًلّ  وؿٚل

 ُمـ ُمًٚمؿروى  ٤معمَِ  اًمٚمٞمؾ صالة أومْمٚمٝم٤م:  أصحٚبف بًض وؿٚل

 , اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمّّمالة, أومْمؾ :ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمٌل,  هريرة أيب طمدي٨م

 .اًمٚمٞمؾ صالة

 صالة قمـ اًمٜمقم ىمّم٦م ذم ُمًٚمؿ قمٜمد ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم ورد :ؾٚئدة 

 يم٤من يمام اًمّمٌح صغم صمؿ اًمّمٌح ىمٌؾ ريمٕمتلم صغم صمؿ " ومٗمٞمف اًمّمٌح

 سمامء دقم٤م صمؿ " يْم٤مً أ اًم٘مّم٦م هذه ذم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وًمف,  " يّمكم

 ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ - ريمٕمتلم أي - ؾمجدشملم صغم صمؿ ومتقو٠م

  احلدي٨م " اًمٖمداة صالة



  144 الة اجلماعة ووجوهباباب فضل ص  كتاب الصـالة     

   
 اًمّمالة ؾمٜم٦م صغمَّ  أٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٗمظحُي  مل:  ( )ي اهلد ص٤مطم٥م ىم٤مل

  .اًمٗمجر ؾمٜم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م إَّٓ  , اًمًٗمر ذم سمٕمده٤م وٓ ىمٌٚمٝم٤م

 طمدي٨م ُمـ ؽمُمذيواًم داود أسمق رواه ُم٤م إـمالىمف قمغم دويرِ :  ىمٚم٧م

 أره ومٚمؿ ؾمٗمراً  قمنم صمامٟمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ؾم٤مومرت : ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء

 . اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمِمٛمس زاهم٧م إذا ريمٕمتلم شمرك

 اًمٌخ٤مري قمـ وٟم٘مؾ,  اؾمتٖمرسمف اًمؽمُمذي ًمٙمـ , قمٜمده يث٧ٌم مل ويم٠مٟمف

 اًمراشم٦ٌم قمغم ٓ اًمزوال ؾمٜم٦م قمغم اًمٕمٚمامء سمٕمض محٚمف وىمد , طمًٜم٤مً  رآه أٟمف

 أقمٚمؿ واهلل , اًمٔمٝمر ىمٌؾ

  ( )( ؾٔٓٚ ومٚ افّدٕٔٚ مـ خرٌ  افٍجر رـًتٚ:  دسِؿٍ  فٍظٍ  ودم: ) ؿقفف 
______________________ 

 ( زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد ) اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف : أي  (6)

 ( :6/362)٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اإلقمالم ىم  (6)

  .ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُمت٤مقمٝم٤م : أي : ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ  

ظمػم ُمـ ُمت٤مع : ويم٠مٟمف ىم٤مل , اعمراد سم٤مًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مهت٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمت٤مقمٝم٤م ٓ ًمذاهت٤م : وىم٤مل همػمه  

 .اًمدٟمٞم٤م

ا يم٤مٟمت٤م قمٜمده ومٚمٝمذ, ٕٟمف سمنّم أن طم٤ًمب أُمتف ي٘مدر هبام  , إٟمام ىم٤مل ذًمؽ : وىم٤مل همػممه٤م  

 .ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م عم٤َِم يتذيمر هب٤م ُمـ قمٔمؿ رمح٦م اهلل سم٠مُمتف ُمـ ذًمؽ اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ

وم٢مٟمف ىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م , ذم شمٗمًػم اًمٜمقوي اًم٤ًمًمػ ٟمٔمٌر : وىم٤مل سمٕمض ومْمالء اعم٤مًمٙمٞم٦م  

  "اًمدٟمٞم٤م ُمٚمٕمقٟم٦م ُمٚمٕمقن ُم٤مومٞمٝم٤م إَّٓ ذيمر اهلل  احلدي٨م : أظمر 

وٓ , وهق ي٘متيض اعمِم٤مريم٦م ذم إصؾ وزي٤مدة يمام شم٘مرر , ؾ وظمػم هٜم٤م أومٕمؾ شمٗمْمٞم 

ُمِم٤مريم٦م سملم ومْمٞمٚم٦م ريمٕمتل اًمٗمجر وُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م اعمخؼم قمٜمف سم٠مٟمف ُمٚمٕمقن , ويٌٕمد أن حيٛمؾ 

  .اًمٕمًؾ أطمغم ُمـ اخلؾ: يمالم اًمِم٤مرع قمغم ُم٤م ؿمذ ُمـ ىمقهلؿ 

ار أظمرة ظمػم مم٤م إنَّ اعمٕمٜمك ُم٤محيّمؾ ُمـ ٟمٕمٞمؿ صمقاب ريمٕمتل  اًمٗمجر ذم اًمد: إَّٓ أن ي٘م٤مل  

ٓ إمم ٟمٗمس , يتٜمٕمؿ سمف  ذم اًمدٟمٞم٤م ومؽمضمع اعمٗم٤موٚم٦م إمم ذات اًمٜمٕمٞمؿ احل٤مصؾ سملم اًمداريـ 

 اٟمتٝمك .ريمٕمتل اًمٗمجر وُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م
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 ايتـواإلق األراٌ باب   
 .( ورؾمقًمف اهلل ُمـ وأذانٌ )  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل , اإلقمالم ًمٖم٦مً  إذان

  .آؾمتامع وهق سمٗمتحتلم نذَ إَ  ُمـ واؿمت٘م٤مىمف

  .خمّمقص٦م سم٠مًمٗم٤مظٍ  اًمّّمالة سمقىم٧م اإلقمالم وذقم٤مً 

 ُم٤ًمئؾ قمغم ُمِمتٛمؾ أًمٗم٤مفمف ىمٚم٦م قمغم إذان:  وهمػمه اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 صمٜمّك صمؿّ  , ويمامًمف اهلل وضمقد شمتْمّٛمـ وهل .سم٤مٕيمؼمّي٦م سمدأ ّٕٟمف اًمٕم٘مٞمدة

 إمم دقم٤م صمؿّ  , ملسو هيلع هللا ىلص عمحّٛمدٍ  اًمّرؾم٤مًم٦م سم٢مصم٤ٌمت صمؿّ  , اًمنّميؽ وٟمٗمل سم٤مًمّتقطمٞمد

 ُمـ إَّٓ  شمٕمرف ٓ ٕهّن٤م سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م اًمِّمٝم٤مدة ٥م٘مِ قمَ  اعمخّمقص٦م اًمّٓم٤مقم٦م

 إمم اإلؿم٤مرة وومٞمف اًمّدائؿ اًمٌ٘م٤مء وهق اًمٗمالح إمم دقم٤م صمؿّ  , اًمّرؾمقل ضمٝم٦م

  .شمقيمٞمداً  أقم٤مد ُم٤م أقم٤مد صمؿّ  , اعمٕم٤مد

 , اجلامقم٦م إمم واًمّدقم٤مء , اًمقىم٧م سمدظمقل اإلقمالم إذان ُمـ وحيّمؾ

 اًمٗمٕمؾ دون ًمف اًم٘مقل اظمتٞم٤مر ذم واحلٙمٛم٦م .اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر وإفمٝم٤مر

 .وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم أطمدٍ  ًمٙمؾ وشمٞمّنه اًم٘مقل ؾمٝمقًم٦م

  .؟ اإلمٚمٜ أو إذان أؾوؾ أّّيام واختِػ

 وإٓ أومْمؾ ومٝمل اإلُم٤مُم٦م سمح٘مقق اًم٘مٞم٤مم ٟمٗمًف ُمـ قمٚمؿ إن,  ثٚفثٓٚ

  .إًمٞمف يقُمئ ُم٤م افّنٚؾًلّ  يمالم وذم , وم٤مٕذان

 .بْٔٓام الّع دم أيوًٚ  واختِػ

 قمـ اًمٜمّٝمل ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وذم , يٙمره:  ؾَٔؾ

ـّ  .ذًمؽ  ُمع إذان أـمٞمؼ ًمق : قمٛمر قمـ وصّح  , وٕمٞمػ ؾمٜمده ًمٙم

  .وهمػمه ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه .ّٕذٟم٧م اخلالوم٦م
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حفو .يًتح٥ّم :  وؿٔؾ , إومم ظمالف هق:  وؿٔؾ  .اًمٜمّقوّي  صحَّ

 : ـقائـدؾ

قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل  " صحٞمحف "أظمرج اًمٌخ٤مري ذم :  إوػافٍٚئـدة 

 ًمٞمس اًمّمالة ٜمقنومٞمتحٞمَّ  ٕمقنجيتٛم اعمديٜم٦م ىمدُمقا طملم اعمًٚمٛمقن يم٤من: 

 ُمثؾ ٟم٤مىمقؾم٤مً  اختذوا:  سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل , ذًمؽ ذم يقُم٤مً  ٛمقاومتٙمٚمَّ  , هل٤م يٜم٤مدى

 وم٘م٤مل , اًمٞمٝمقد ىمرن ُمثؾ سمقىم٤مً  سمؾ:  سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل , اًمٜمّم٤مرى ٟم٤مىمقس

 ي٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل , سم٤مًمّمالة يٜم٤مدي رضمالً  شمٌٕمثقن أوٓ:  قمٛمر

  . سم٤مًمّمالة ومٜم٤مد ىمؿ سمالل

 اًمٜمّداء ٟمٗمك وم٢مّٟمف , اهلجرة سمٕمد ذع إّٟمام إذان أنّ  ذم فم٤مهروهق 

 سم٤مًمّّمالة ومٜم٤مد ىمؿ:  سمالل ي٤م " آظمره ذم وىمقًمف .ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ ىمٌؾ سم٤مًمّّمالة

 .ذًمؽ قمغم يدّل  طمديثف وؾمٞم٤مق , زيد سمـ اهلل قمٌد رؤي٤م ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من "

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف يمام :  ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ طم

 قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد سمـ حمّٛمد قمـ اًمّتٞمٛمّل  إسمراهٞمؿ سمـ حمّٛمد طمّدصمٜمل

 وذم , قمٛمر اسمـ طمدي٨م ٟمحق ومذيمر , زيد سمـ اهلل قمٌد طمّدصمٜمل:  ىم٤مل رسّمف

 وومٞمٝم٤م .٤ماًمّرؤي ومذيمر .اًمٜمّداء اهلل قمٌد ريأُ ,  ذًمؽ قمغم هؿ ومٌٞمٜمام " آظمره

 اإلىم٤مُم٦م وإومراد اًمّتٙمٌػم شمرسمٞمع وومٞمف , شمرضمٞمع سمٖمػم ًمٙمـ إذان صٗم٦م

 ؿم٤مء إن طمّؼ  ًمرؤي٤م إهّن٤م : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف آظمره وذم , اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد وشمثٜمٞم٦م

 جملء وومٞمف , ُمٜمؽ صقشم٤مً  أٟمدى وم٢مّٟمف قمٚمٞمف وم٠مًم٘مٝم٤م سمالل ُمع وم٘مؿ , شمٕم٤ممم اهلل

 .ؽذًم ُمثؾ رأى إّٟمف:  وىمقًمف,  قمٛمر

 ىمٌؾ سمٛمّٙم٦م ذع إذان أنّ  قمغم شمدّل  أطم٤مدي٨م وردْت :  افٍٚئـدة افثٕٜٚٔ
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 ىم٤مل أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل ريؼـم ُمـ ًمٚمّٓمؼماينّ  ُمٜمٝم٤م,  اهلجرة

  .سمالًٓ  ٛمفومٕمٚمَّ  سمف ومٜمزل,  إذان إًمٞمف اهلل أوطمك,  ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  أهي عَم٤ّم: 

  .ُمؽموك وهق .زيد سمـ ـمٚمح٦م إؾمٜم٤مده وذم

 أُمر ضمؼميؾ أنّ ,  أٟمس طمدي٨م ُمـ " إـمراف " ذم وًمٚمّدارىمٓمٜمّل 

  .أيْم٤مً  وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده .اًمّّمالة ومرو٧م طملم سم٤مٕذان ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ضمؼميؾ أّذن يب هيأُ  عَم٤ّم:  ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمردويف وٓسمـ

  .ٕمرفيُ  ٓ ُمـ وومٞمف .ومّمٚمٞم٧م وم٘مّدُمٜمل هبؿ ُيّمكِم  أّٟمف اعمالئٙم٦م ومٔمٜم٧ّم

 رؾمقًمف يٕمٚمؿ أن اهلل أراد عَم٤ّم:  ىم٤مل,  قمكمّ  طمدي٨م ُمـ وهمػمه وًمٚمٌّزار

:  وومٞمف .احلدي٨م رومذيم .ومريمٌٝم٤م اًمؼماق هل٤م ي٘م٤مل سمداسّم٦مٍ  ضمؼميؾ أشم٤مه إذان

 آظمره وذم , أيمؼم اهلل , أيمؼم اهلل:  وم٘م٤مل احلج٤مب وراء ُمـ ُمٚمٌؽ  ظمرج إذ

امء سم٠مهؾ وم٠ممّ  سمٞمده اعمٚمؽ أظمذ صمؿّ :  ًّ  أسمق اعمٜمذر سمـ زي٤مد إؾمٜم٤مده وذم .اًم

  .أيْم٤مً  ُمؽموكٌ  وهق .اجل٤مرود

 ومٞمٙمقن اإلهاء شمٕمّدد قمغم حيّؾ أن .اًمّّمّح٦م شم٘مدير قمغم ويٛمٙمـ

  .سم٤معمديٜم٦م وىمع ذًمؽ

 يٙمقن أن اإلهاء ًمٞمٚم٦م ؾمٛمٕمف يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ:  اًم٘مرـمٌّل  ىمقل وأُّم٤م

 يٕمٚمؿ أن اهلل أراد عَم٤ّم:  أّوًمف ذم ًم٘مقًمف,  ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف , طمّ٘مف ذم ُمنموقم٤مً 

 .إذان رؾمقًمف

 اعمٕمٜمك قمغم اإلهاء ًمٞمٚم٦م إذان حيّؾ:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  ىمقل ويمذا

  .ومٞمف اعمنموقم٦م سمٙمٞمٗمّٞمتف فًمتٍمحي أيْم٤مً  ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف .اإلقمالم وهق اًمّٚمٖمقّي 

  .إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رءٌ  يّمح   ٓ أّٟمف واحلّؼ 
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 ومرو٧م ُمٜمذ أذان سمٖمػم ُيّمكِم  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف اعمٜمذر اسمـ ضمزم وىمد

 ذًمؽ ذم اًمّتِم٤مور وىمع أن وإمم,  اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر أن إمم سمٛمّٙم٦م اًمّّمالة

  .تٝمكاٟم .زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م صمؿّ  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ُم٤م قمغم

ٝمٞمكمّ  طم٤مول وىمد ًّ ػ ومتٙمٚمػ بْٔٓام الّع اًم ًّ  صّح  سمام وإظمذ , وشمٕم

 ًم٤ًمن قمغم إذان جملء ذم احلٙمٛم٦م صّح٦م قمغم سم٤مٟمٞم٤مً  وم٘م٤مل , أومم

 ُمـ أىمقى وهق ؾمٛمقات ؾمٌع ومقق ؾمٛمٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  نّ إ:  اًمّّمح٤ميبّ 

 إقمالُمٝمؿ وأراد اًمّّمالة ومرض قمـ سم٤مٕذان إُمر شم٠مظّمر ومٚماّم  , اًمقطمل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من ُم٤م ومقاوم٘م٧م,  وم٘مّّمٝم٤م اعمٜم٤مم اًمّّمح٤ميبّ  ومرأى,  سم٤مًمقىم٧م

 ذم أراه سمام اهلل ُمراد أنّ  طمٞمٜمئذٍ  وقمٚمؿ,  " طمّؼ  ًمرؤي٤م إهّن٤م : وم٘م٤مل ؾمٛمٕمف

امء ًّ  ٕنّ ,  قمٛمر سمٛمقاوم٘م٦م ذًمؽ وشم٘مّقى , إرض ذم ؾمٜم٦ّمً  يٙمقن أن اًم

ٙمٞمٜم٦م ًّ   .ًم٤ًمٟمف قمغم شمٜمٓمؼ اًم

١مال يمثر مم٤ّم:   افٍٚئـدة افثٕٜٚٔ ًّ  إذان ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٤مذ هؾ .قمٜمف اًم

 .؟ سمٜمٗمًف

ٝمٞمكمّ  قمٜمد وىمع وىمد ًّ  سم٠مصح٤مسمف وصغمَّ ,  ؾمٗمر ذم أّذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  اًم

امء رواطمٚمٝمؿ قمغم وهؿ ًّ  أظمرضمف .أؾمٗمٚمٝمؿ ُمـ واًمٌٚم٦م ومقىمٝمؿ ُمـ اًم

 .هريرة أيب إمم يرومٕمف اًمّرُّم٤مح سمـ قمٛمر قمغم شمدور ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي 

  ٟمتٝمكا

 ُمّرة سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ هق وإّٟمام , هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق وًمٞمس

ٗمر ذم ُمّرةً  أّذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ  .اًمٜمّقوّي  ضمزم ويمذا , ًّ  وقمزاه,  اًم

 .وىمّقاه ًمٚمؽّمُمذّي 
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,  اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف اًمذي اًمقضمف ُمـ أمحد ُمًٜمد ذم وضمدٟم٤مه وًمٙمـ

,  اظمتّم٤مراً  اًمؽّمُمذّي  رواي٦م ذم أنّ  رفومٕمُ  " وم٠مّذن سمالًٓ  وم٠مُمر " وًمٗمٔمف

 اًمٕم٤ممل اخلٚمٞمٗم٦م أقمٓمك ي٘م٤مل يمام,  سمف سمالًٓ  أُمر " أّذن " ىمقًمف ُمٕمٜمك وأنّ 

  .سمف آُمراً  ًمٙمقٟمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م وٟم٥ًم,  ههمػمُ  اًمٕمٓم٤مءَ  سم٤مذ وإّٟمام , أًمٗم٤مً  اًمٗمالينّ 

 ومٞمف سمًٜمدٍ  اًمِّمٞمخ أسمق رواه ُم٤م,  إذان سمدء ذم وىمع ُم٤م أهمرب وُمـ

)  إسمراهٞمؿ أذان ُمـ إذان أظمذ:  ىم٤مل اًمّزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ جمٝمقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مّذن:  ىم٤مل .أي٦م(  سم٤محل٩ّم  اًمٜم٤ّمس ذم نوأذّ 

 ٟم٤مدى ضمؼميؾ أنّ ,  جم٤مهٞمؾ ومٞمف سمًٜمدٍ  " احلٚمٞم٦م " ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق رواه وُم٤م

 .اجلٜم٦ّم ُمـ أهٌط طملم ٔدم سم٤مٕذان
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 الحديث التادع رذر

,  إذان ينٍع أن بالٌل  رمِ أُ :  ؿٚل,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 55

 ( ) .اإلؿٚمٜ ويقتر

 

 .ًمٚمٛمٗمٕمقل اًمٌٜم٤مء قمغم اًمّرواي٤مت ُمٕمٔمؿ ذم هٙمذا ( بالٌل  مرأُ : )  ففؿق

 اًمّّمٞمٖم٦م هذه اىمتْم٤مء ذم إصقل وأهؾ احلديٞ أهؾ اختِػ وؿد

 .ًمٚمّرومع

ََّل ظْد وادختٚر  اعمراد أنّ  اًمّٔم٤مهر ٕنّ  , شم٘متْمٞمف أهّن٤م افّىٚئٍتغ حم

 , ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل وهق .اشّم٤ٌمقمف يٚمزم اًمذي اًمنّمقمّل  إُمر ًمف ُمـ سم٤مُٕمر

 قمـ ي١مظمذ إّٟمام اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمّت٘مرير أنّ ,  اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ هٜم٤م ذًمؽ وي١مّيد

  .ضمّداً  اًمّرومع ضم٤مٟم٥م ومٞم٘مقى شمقىمٞمػ

قمـ ظم٤مًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ  قمٓم٤مء سمـ روح رواي٦م ذم وىمع وىمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هق أُمر ووم٤مقمؾ,  سم٤مًمٜمّّم٥م " سمالًٓ  رَ ُمَ وم٠مَ  "أٟمس قمٜمد أيب اًمِمٞمخ 

 .ؾمٞم٤مىمف ذم سملّمٌ  وهق ,

 اًمقّه٤مب قمٌد قمـ ىمتٞم٦ٌم قمـ وهمػمه اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح

 . سمالًٓ  أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  : سمٚمٗمظقمـ ظم٤مًمد 

______________________ 
ُمـ (  023) وُمًٚمؿ (  0623,  636,  636,  633,  623) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ذيمروا أن : ىم٤مل , يمثر اًمٜم٤مس  عَم٤َّم:  ـمريؼ أيقب وظم٤مًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أٟمس ىم٤مل 

يٕمٚمٛمقا وىم٧م اًمّمالة سمٌمء يٕمرومقٟمف , ومذيمروا أن يقروا ٟم٤مرًا , أو ييسمقا ٟم٤مىمقؾم٤ًم وم٠مُمر 

 ومذيمره .سمالٌل 
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 .ىمتٞم٦ٌم ُمداومٕم٦م سمال احلدي٨م إُم٤مم سمرومٕمف ّسح:  احل٤ميمؿ ىم٤مل

 ُمروان ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف وم٘مد , سمف يٜمٗمرد وملَ :  ىمٚم٧م

 وـمريؼ , اًمقّه٤مب دقمٌ قمـ يمالمه٤م ُمٕملمٍ  سمـ وحيٞمك ىمتٞم٦ٌم قمـ اعمروزّي 

  .اًمقّه٤مب قمٌد سمف يٜمٗمرد وملَ  , أيْم٤مً  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد حيٞمك

 .ىمالسم٦م أيب قمـ ( ) احلٜم٤ّمط ؿمٝم٤مب أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌالذرّي  رواه وىمد

 فم٤مهر اًمّّمالة إمم اًمٜمّداء أُمر ذم اعمِم٤مورة قم٘م٥م ذًمؽ وىمقع وىمْمّٞم٦م

 واسمـ عمٜمذرا اسمـ سمف اؾمتدل يمام .همػمه ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هق سمذًمؽ أُمر أنّ  ذم

٤ٌّمن   .طم

  .إذان سمقضمقب َُمـ ىم٤مل سمف إُمر سمقرود واؾمتدل

 .سمٜمٗمًف ٓ إذان سمّمٗم٦م ورد إذا إُمر سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ُم٠مُمقراً  إصؾ يٙمقن أن ًمزم سم٤مًمّّمٗم٦م إُمر صم٧ٌم إذا سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

  .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف , سمف

 فم٤مهر وهق , اعمٜمذر واسمـ وداود إوزاقمّل  مىًَِٚ  بقجقبف ؿٚلوممَـ 

 .احلًـ سمـ حمّٛمد قمـ لٙموطُم  .اعمقـّم٠م ذم ُم٤مًمؽ ىمقل

 .وم٘مط اجلٛمٕم٦م ذم واضم٥م:  وؿٔؾ

 .يمٗم٤مي٦م ومرض:  وؿٔؾ

ٜمـ ُمـ أّٟمف قمغم .والّٓقر ًّ  .اعم١ميّمدة اًم

 .أقمٚمؿ واهلل .ذيمرٟم٤مه عم٤َِم بٚإلمجٚع وضمقسمف قمدم قمغم اؾمتدل ُمـ وأظمٓم٠م

______________________ 
 .قمـ ظم٤مًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسم٦م: أي  (6)
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 سم٠مًمٗم٤مفمف ي٠ميت:  أي .اًمٗم٤مء وومتح أّوًمف سمٗمتح(  إذان ينٍع أن: ) ؿقفف 

 داود أسمق أظمرضمف .ُمرومقع قمٛمر ٓسمـ طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد . ؿمٗمٕم٤مً 

 داود أيب قمٜمد وهق,  " ُمثٜمك ُمثٜمك " ومٞمف وم٘م٤مل "ُمًٜمده" ذم اًمّٓمٞم٤مًمّز 

حفو , واًمٜم٤ًّمئّل   " سمٚمٗمظ ًمٙمـ,  اًمقضمف هذا ُمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

  " ُمّرشملم ُمّرشملم

 ُمثٜمك " ىمقًمف يٗمّنه عٌ ؿمٗم سم٠مّٟمف إذان وصػ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل 

 ذم أًمٗم٤مفمف َجٞمع شمًتقي أن ي٘متيض وذًمؽ,  ُمّرشملم ُمّرشملم:  أي " ُمثٜمك

 ومٞمحٛمؾ ُمٗمردةٌ  آظمره ذم اًمتل اًمّتقطمٞمد يمٚمٛم٦م أنّ  ذم خيتٚمػ ملَ  ًمٙمـ , ذًمؽ

 ؾمقاه٤م ُم٤م قمغم " ُمثٜمك " ىمقًمف

٤ٌّمن اسمـ قمٜمدو( وأن يقتر اإلؿٚمٜ : ) ؿقفف   قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم طم

ٜمف اًمّدارىمٓمٜمّل  وروى " واطمدة واإلىم٤مُم٦م كُمثٜم إذان " وًمٗمٔمف ًّ  ذم وطم

 ." واطمدة واطمدة ي٘مٞمؿ أن وأُمره " حمذورة ٕيب طمدي٨م

  .إذان ُمثؾ ُمثٜمك اإلىم٤مُم٦م أنّ :  زقمؿ ُمـ قمغم طمّج٦م احلدي٨م وهذا

ّٜٔ بًض وأضم٤مب  يم٤من اإلىم٤مُم٦م إومراد وأنّ  , اًمٜمًّخ سمدقمقى:  احلٍْ

 أصح٤مب رواه اًمذي:  يٕمٜمل , حمذورة أيب سمحدي٨م ٟمًخ صمؿّ ,  أّوًٓ 

ٜمـ ًّ  ومٞمٙمقن أٟمس طمدي٨م قمـ ُمت٠مظّمر وهق , اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م وومٞمف .اًم

  .ٟم٤مؾمخ٤مً 

 اًمؽّمسمٞمع ٟم٦ماعمحّس ّ حمذورة أيب طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سم٠منّ :  وقمقرض

 .سمف اًم٘مقل يٚمزُمٝمؿ ومٙم٤من واًمؽّمضمٞمع

  .حمذورة أيب سمحدي٨م اًمٜمًّخ اّدقمك ُمـ قمغم أمحد أٟمٙمر وىمد
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 قمغم سمالًٓ  وأىمرّ  .اعمديٜم٦م إمم اًمٗمتح سمٕمد عرضمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ :  واطمت٩ّم 

 اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه يمام .سمٕمده سمف وم٠مّذن اًم٘مرظ اً ؾمٕمد ٛمفوقمٚمَّ ,  اإلىم٤مُم٦م إومراد

 .واحل٤ميمؿ

 أنّ  إمم جرير وابـ وداود وإشحٚق أمحد ذهٛ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 , صمٜم٤ّمه أو , إذان ذم إّول اًمّتٙمٌػم رسّمع وم٢من , اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ ذًمؽ

 أو يمّٚمٝم٤م أومرده٤م أو,  اإلىم٤مُم٦م صمٜمّك أو , يرضّمع ملَ  أو,  اًمّتِمّٝمد ذم رضّمع أو

 .ضم٤مئز وم٤مجلٛمٞمع " اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد " إَّٓ 

َّٓ ,  اإلىم٤مُم٦م صمٜمّك ومٞمف ورضّمع إذان رسّمع إن:  خزيّٜ ابـ وظـ  وإ

 .أقمٚمؿ واهلل .ىمٌٚمف أطمدٌ  اًمّتٗمّمٞمؾ هبذا ي٘مؾ ملَ :  وؿٔؾ , أومرده٤م

 واحلدي٨م " اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد " ىمقًمف سم٢مومراد ٤ملَُمـ ىم سمف اطمت٩ّم وىمد 

 .قمٚمٞمف طمّج٦م

 وُمٕمٝمؿ,  ُمّٙم٦م أهؾ سمٕمٛمؾ قمقرض,  اعمديٜم٦م أهؾ سمٕمٛمؾ اطمت٩ّم  وم٢منّ 

 .اًمّّمحٞمح احلدي٨م

 إذان أنّ  اإلىم٤مُم٦م وإومراد إذان شمثٜمٞم٦م ذم احلٙمٛم٦م:  ىمٞمؾ : دةٌ ـؾٚئ

 وم٢مهّن٤م اإلىم٤مُم٦م سمخالف , إًمٞمٝمؿ أوصؾ ًمٞمٙمقن ومٞمٙمّرر اًمٖم٤مئٌلم إلقمالم

 سمخالف قم٤ملٍ  ُمٙم٤من ذم إذان يٙمقن أن اؾمتح٥ّم  وُمـ صَمؿَّ  , ٚمح٤مرضيـًم

 وأن , اإلىم٤مُم٦م ذم ُمٜمف أرومع إذان ذم اًمّّمقت يٙمقن وأن , اإلىم٤مُم٦م

 " اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد " ويمّرر.  ُمّنقم٦مً  واإلىم٤مُم٦م ُمرشّمالً  إذان يٙمقن

 .سم٤مًمّذات اإلىم٤مُم٦م ُمـ اعم٘مّمقدة ٕهّن٤م

  .فم٤مهر شمقضمٞمٝمف:  ىمٚم٧م



  154 باب األذان واإلقـامة  كتاب الصـالة     

   
 وص٤مر ذًمؽ قمٜمد إُمر ٓؿمتٌف سمٞمٜمٝمام ؾمّقى ًمق:  ّٓم٤ميبّ اخل ىمقل وأُّم٤م

 إذان ٕنّ  , ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف , اجلامقم٦م صالة اًمٜم٤ّمس ُمـ يمثػماً  يٗمقَت  ٕن

 . إؾمامع ًمتِمؽمك قم٤ملٍ  ُمٙم٤من قمغم يٙمقن أن يًتح٥ّم 

 مم٤ّم اًمؽّمضمٞمع طمٙمٛم٦م وشم١مظمذ , اًمّتٙمٌػم شمثٜمٞم٦م قمغم اًمٙمالم شم٘مّدم وىمد

 .أقمٚمؿ واهلل , إذان أًمٗم٤مظ أقمٔمؿ ّٕٟمف سم٤مًمّتِمّٝمد اظمتّص  وإّٟمام , شم٘مّدم

 ."إَّٓ اإلىم٤مُم٦م  "يقشمر اإلىم٤مُم٦م  .زاد اًمِمٞمخ٤من سمٕمد ىمقًمف: تٌُّٔؾ 

 إًمٗم٤مظ َجٞمع سم٤معمث٧ٌم وم٤معمراد , سم٤معمث٧ٌم اعمراد همػم سم٤معمٜمٗمّل  اعمرادو

 .اًمّّمالة إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اعمنموقم٦م

 ذًمؽ يتؾمٞم٠م يمام " اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد " ىمقًمف ظمّمقص سم٤معمٜمٗمّل  واعمراد

 .شم٤مم   ضمٜم٤مٌس  ذًمؽ ُمـ وطمّمؾ .سحي٤مً 

 سم٤مخلؼم ُمّتّمالً  سمًٜمده أّيقب قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق قمٌدوأظمرضمف 

 ىمد ىمقًمف إَّٓ  , اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يثٜمّل سمالل يم٤من : وًمٗمٔمف.  ُمٗمّناً 

اج "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق وأظمرضمف .اًمّّمالة ىم٤مُم٧م  ذم واًمّنّ

 هذا ُمـ وًمإلؾمامقمٞمكمّ  , ًمّرّزاقا قمٌد ُمّمٜمّػ ذم هق ويمذا,  "ُمًٜمده"

  .ُمّرشملم اًمّّمالة ىم٤مُم٧م ىمد:  وي٘مقل .اًمقضمف

 .اإلىم٤مُم٦م ذم اًمّتٙمٌػم اؾمتثٜم٤مء قمدم اؾمتِمٙمؾ وىمد

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اإلىم٤مُم٦م شمٙمٌػمة ذم اًمّتثٜمٞم٦م سم٠منّ :  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض وأضم٤مب

 .إومراد إذان

 سٍ سمٜمٗم شمٙمٌػمشملم يمّؾ  اعم١مّذن ي٘مقل أن يًتح٥ّم  وهلذا:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .واطمدٍ 



  155 باب األذان واإلقـامة  كتاب الصـالة     

   
 .آظمره ذم اًمذي اًمّتٙمٌػم ذم ٓ إذان أّول ذم يت٠مشّمك إّٟمام وهذا:  ىمٚم٧م

 ذم اًمٚمتلم ُمـ شمٙمٌػمة يمؾ يٗمرد أن ًمٚمٛم١مّذن يٜمٌٖمل:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ُم٤م وقمغم

 .سٍ ٗمَ سمٜمَ  آظمره

 قمغم أّوًمف ذم اًمّتٙمٌػم سمؽمسمٞمع َُمـ ىم٤مل ىمقل شمرضمٞمح اًمّت٘مرير هبذا وئمٝمر

 ومٚمٞمس , واًمؽّمسمٞمع اًمّتثٜمٞم٦م يتٜم٤مول " اًمِّمٗمع " ًمٗمظ أنّ  ُمع , سمتثٜمٞمتف َُمـ ىم٤مل

 اسمـ يمالم يقمهف ُم٤م سمخالف ذًمؽ خي٤مًمػ ُم٤م اًم٤ٌمب طمدي٨م ًمٗمظ ذم

  .سمّٓم٤ملٍ 

 يِمٝمد أن صقرشمف ذم وم٤مٕصّح ,  اًمّتِمّٝمديـ ذم عاًمؽمضمٞم وأُّم٤م

 - ومٝمق , يمذًمؽ ومٞمِمٝمد يرضمع صمؿّ ,  صمٜمتلم سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م صمؿّ ,  صمٜمتلم سم٤مًمقطمداٟمّٞم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل .ُمثٜمك اًمّّمقرة ذم ومٝمق - ٤مً ُمرسّمٕم اًمٕمدد ذم يم٤من وإن
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 الحديث الطذرون

 أتٔٝ:  ؿٚل,   قائلّ افس   اهلل ظبد بـ وهٛ جحٍٜٔ أيب ظـ - 55

ٍٜ  دم وهق ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ,  بقضقءٍ  بالٌل  ؾخرج:  ؿٚل,  أدمٍ  مـ محراء فف ؿّب

ٌٜ ُح  ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ؾخرج:  ؿٚل,  وٕٚئؾٍ  ٕٚضٍح  ؾّـ  إٔير ـّٖن ,  محراء ِ

ُٝ :  ؿٚل,  بالٌل  وأّذن ؾتقّضٖ:  ؿٚل,  شٚؿٔف بٔٚض إػ  ؾٚه عأتتب   ؾجًِ

ًٚ  يَقل,  وهْٓٚ هْٓٚ  , افٍالح ظذ حل   ; افّهالة ظذ حل  :  وصامًٓ  ئّْ

 ُيهِع  زلمَل ي ثؿّ ,  رـًتغ افّيٓر وصذ   ؾتَّدم,  ظْزةٌ  فف زْت ـِ رُ  ثؿّ 

 ( ).ادديْٜ إػ رجع حّتك رـًتغ

 سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقر وهق (بـ ظبد اهلل  وهٛ جحٍٜٔ أيب ظـ) : ؿقفف 

  .اخلػم ووه٥م اهلل وه٥م:  أيْم٤م ًمف ي٘م٤مل ويم٤من , اؾمٛمف ُمـ أيمثر

 ه٤مء وآظمره,  واهلٛمز واعمد اًمقاو وختٗمٞمػ اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ ؾمقاءةو

 ( ).صٕمّمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـا شم٠مٟمٞم٨م

ٍٜ : ) ؿقفف   اعمدسمقغ اجلٚمد هق .واعمٝمٛمٚم٦م اهلٛمزة سمٗمتح(  مٍ دَ مـ أَ  محراءَ  ؿب

______________________ 
(  6666,  6334,  0020,  233,  232,  322,  320,  024) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 ُمٓمقًٓ وخمتٍماً  .ـ أيب ضمحٞمٗم٦م قمـ أسمٞمفُمـ ـمرق قمقن سم(  630) وُمًٚمؿ 

ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ (  630) وُمًٚمؿ (  0023,  324,  636) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

 .احلٙمؿ وقمقن قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م سمف ٟمحقه

ذم أواظمر قمٛمره , وطمٗمظ قمٜمف صمؿ صِح٥م قمٚمّٞم٤ًم سمٕمده , ووٓه ذـم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصىمِدم قمغم اًمٜمٌّل ( 6) 

, ويم٤من احلًـ سمـ قمكم  ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م اًمٜمٌّل : حٞمح قمٜمف وذم اًمّّم  .اًمٙمقوم٦م عَم٤َّم وزم اخلالوم٦م

ُيِمٌٝمف , وأُمر ًمٜم٤م سمثالصم٦م قمنم ىمٚمقص٤ًم , ومامت ىمٌؾ أن ٟم٘مٌْمٝم٤م , ويم٤من قمكّم ُيًّٛمٞمف وه٥م 

٤ٌّمن  .ُم٤مت ذم وٓي٦م سمنم قمغم اًمٕمراق: ىم٤مل اًمقاىمدّي  .اخلػم  .23ؾمٜم٦م : وىم٤مل اسمـ طم

 .سمتجقز(  343/  2) آص٤مسم٦م 
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٦ٌّم جيٕمؾ أن ىمٌؾ سمحٛمرةٍ  صٌغ ويم٠مّٟمف ,  .ىم

اعم٤مء اًمذي شمقو٠م : أي , سمٗمتح اًمقاو ( ؾخرج بالل بقضقء : ) ؿقفف 

 .سمف 

 يٌتدرون اًمٜم٤مس رأي٧م "ذم رواي٦م هلام  (ؾّـ ٕٚضح وٕٚئؾ : ) ؿقفف 

 ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يّم٥م ملَ  ـوُمَ  , سمف متًح ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف أص٤مب ـومٛمَ  , اًمقوقء ذاك

 ." ص٤مطمٌف يد سمٚمؾ ُمـ أظمذ

ومجٕمؾ اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ُمـ ومْمؾ ووقئف ومٞمتٛمًحقن  "ًمٚمٌخ٤مري و

 .قمٜمف ومْمؾ اًمذي اعم٤مء اىمتًٛمقا يم٠مهّنؿ "سمف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ووقئف أقمْم٤مء ُمـ ؾم٤مل ُم٤م شمٜم٤موًمقا يٙمقٟمقا أن:  وحيتّؾ

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج .اعمًتٕمٛمؾ اعم٤مء ـمٝم٤مرة قمغم سمّٞمٜم٦م دًٓم٦م وومٞمف

, قمـ ضمرير  زمطم٤م أيب سمـ ىمٞمس ـمريؼ ُمـواًمٌخ٤مري ُمٕمٚمَّ٘م٤ًم  واًمّدارىمٓمٜمّل 

:  ٕهٚمف ي٘مقل صمؿّ ,  اعم٤مء ذم ؾمقايمف رأس ويٖمٛمس,  يًت٤مك يم٤من أٟمف

 .سم٠مؾم٤مً  سمف يرى ٓ , سمٗمْمٚمف شمقّوئقا

 جمّرد ويمذا , اعم٤مء يٖمػّم  ٓ ذًمؽ صٜمٞمٕمف أنّ  ( ) اًمٌخ٤مرّي  أراد وإّٟمام

حف وىمد .سمف اًمّتٓمّٝمر يٛمتٜمع ومال اعم٤مء يٖمػّم  ٓ آؾمتٕمامل  اًمّدارىمٓمٜمّل  صحَّ

 ." ؾمقايمل ومٞمف أدظمؾ اًمذي هذا ُمـ شمقّوئقا:  ٕهٚمف ٘مقلي ن٤ميم " سمٚمٗمظ

 اًمٜمٌّّل  أنّ  , أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف , ُمرومققم٤مً  روي وىمد

 .وٕمٞمػ وؾمٜمده .ؾمقايمف سمٗمْمؾ يتقّو٠م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

______________________ 
ب قمغم احلدي٨م  (6) صمؿ ذيمر أصمَر ضمرير ُمٕمٚمَّ٘م٤ًم ( ٤مب اؾمتٕمامل ومْمؾ ووقء اًمٜم٤مس سم) طمٞم٨م سمقَّ

 .صمؿ أورد طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م , 



  158 باب األذان واإلقـامة  كتاب الصـالة     

   
 هذا ُمٕمٜمك قمـ ؾم٠مًمف أّٟمف,  أمحد ظـ " ُم٤ًمئٚمف " ذم ـم٤مًم٥م أسمق وذيمر

قاك يدظمؾ يم٤من:  وم٘م٤مل,  احلدي٨م ًّ  ومرغ وم٢مذا , ٤مكويًت اإلٟم٤مء ذم اًم

  .اعم٤مء ذًمؽ ُمـ شمقّو٠م

 اعم٤مء ًمٓمٝم٤مرة اعمٕم٘مقد اًم٤ٌمب هذا ذم ًمف اًمٌخ٤مرّي  إيراد اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .اعمًتٕمٛمؾ

قاك أنّ  صم٧ٌم سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م ًّ  صمؿّ ,  اعم٤مء ظم٤مًمط وم٢مذا , ًمٚمٗمؿ ُمٓمّٝمر اًم

 .اًمّٓمٝم٤مرة ذم ًمٚمٛمًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل ومٞمف يم٤من,  اعم٤مء سمذًمؽ اًمقوقء طمّمؾ

ِ ٜ  ملسو هيلع هللا ىلصؾخرج افْبل : ) ؿقفف   سمرود احلٚمؾ:  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل (وظِٔف ُح

 ضمٜمس ُمـ يم٤من إذا:  وزاد , إصمػم سمـا وٟم٘مٚمف .ورداء إزار واحلٚم٦م .اًمٞمٛمـ

 .واطمد

  .همػمه أو سمرد ٚم٦ماحْلُ :  اعمحٙمؿ ذم ؾمٞمده سمـا وىم٤مل

 ضمديديـ يٙمقٟم٤من أهنام طمٚم٦م اًمثقسملم شمًٛمٞم٦م أصؾ أنَّ ,  قمٞم٤مض وطمٙمك

 .ـمٞمٝمام ؾَّ طَم  يمام

 وم٢مذا أظمر ومقق أطمدمه٤م يٚمٌس طمتك طمٚم٦م ثقسم٤مناًم يٙمقن ٓ:  وؿٔؾ

 أؿمٝمر وإول .قمٚمٞمف طمؾَّ  وم٘مد ومقىمف يم٤من

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف ( محراء : ) ؿقفف  سم٤مب اًمّمالة ذم اًمثقب  "سمقَّ

ّٜٔ ُمع ذًمؽ ذم واخلالف , اجلقاز إمم يِمػم "إمحر  :  ىم٤مًمقا وم٢مهّنؿ .احلٍْ

 ظمٓمقطٌ  ومٞمٝم٤م سمرود ُمـ طمٚم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهّن٤م اًم٤ٌمب طمدي٨م وشم٠مّوًمقا .يٙمره

 .محرٌ 

 ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م .أدًمتٝمؿ وُمـ
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  .قمٚمٞمف يردّ  ومٚمؿ قمٚمٞمف ؿومًٚمَّ  , أمحران صمقسم٤من وقمٚمٞمف رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ُمرّ  :

 أّٟمف اًمؽّمُمذّي  ٟمًخ سمٕمض ذم وىمع وإن , اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ طمدي٨ٌم  وهق

 ( ).يمذا ؾمٜمده ذم ٕنّ  5 طمًـ طمدي٨م:  ىم٤مل

 .ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قم٤مروف وم٘مد .سمف حيت٩ّم  مم٤ّم يٙمقن أن يرشم٘مد وقمغم

  .آظمر سم٥ًٌٍم  قمٚمٞمف اًمّردّ  شمرك يٙمقن أن ؾٔحتّؾ , قملم واىمٕم٦م وهق

 ٟم٩ًم صمؿّ  همزًمف ٌغُص  ُم٤م وأُّم٤م .اًمٜم٩ًّم سمٕمد صٌغ ُم٤م قمغم افبَٔٓلّ  ومحِف

  .ومٞمف يمراهٞم٦م ومال, 

 نيم٤م احلٚم٦م ًمتٚمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٌسًمُ  أنّ  .سمٕمْمٝمؿ زقمؿ:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 ًمف يٙمـ وملَ ,  اًمقداع طمّج٦م قم٘م٥م يم٤من ّٕٟمف 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف , اًمٖمزو أضمؾ ُمـ

 ( ) .همزوٌ  ذاك إذ

ظمرج ذم طمٚم٦م  "وًمٚمٌخ٤مري  (ـٖن إٔير إػ بٔٚض شٚؿٔف : ) ؿقفف 

 أؾمٗمؾ رومع:  اعمٞمؿ وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمِّملم هق: واًمتِمٛمر  "ُمِمٛمرًا 

  .اًمّثقب

 يمّػ  قمـ اًمٜمّٝمل أنّ  ُمٜمف ذوي١مظم,  اًمّتِمٛمػم هق وهذا:  اإلؾمامقمٞمكمّ  ىم٤مل

 هذه شمٙمقن أن:  وحيتّؾ , اإلزار ذيؾ همػم ذم حمّٚمف اًمّّمالة ذم اًمّثٞم٤مب

ٗمر طم٤مًم٦م ذم يم٤مٟم٧م وم٢مهّن٤م , اشّمٗم٤مىم٤مً  وىمٕم٧م اًمّّمقرة ًّ  .اًمّتِمٛمػم حمّؾ  وهق,  اًم

______________________ 
يمام ؾمٞم٠ميت ذم  .وذم ؾمٜمده أسمق حيٞمك اًم٘مت٤مت .وًمٕمّؾ ومٞمف ؾم٘مٓم٤مً  .يمذا ذم اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م( 6)

 (  330) قمغم طمدي٨م اًمؼماء  .يمالم اًمِم٤مرح

إمحر ذم ذح طمدي٨م اًمؼماء ذم قمغم ُم٠ًمًم٦م ًمٌس اًمثقب , ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط إن ؿم٤مء اهلل  (6)

 (  330) يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس سمرىمؿ 
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 سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ذم(  وهْٓٚ هْٓٚ ؾٚه أتتّبع ؾجًِٝ: ) ؿقفف 

ٌّع ومجٕمؾ " صحٞمحف ذم قمقاٟم٦م أيب قمٜمدقمـ قمقن  ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٝمدي    يتت

 ." وؿمامًٓ  يٛمٞمٜم٤مً  سمٗمٞمف

 ي١مّذن سمالًٓ  رأي٧م " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد ؾمٗمٞم٤من قمـ ويمٞمع رواي٦م وذم

ٌّع  ." وؿمامًٓ  يٛمٞمٜم٤مً  سمرأؾمف يٛمٞمؾ " ؾمٗمٞم٤من ووصػ " سمٗمٞمف يتت

ٌّع يم٤من سمالًٓ  أنّ  واحل٤مصؾ  يٜمٔمر ضمحٞمٗم٦م أسمق ويم٤من , اًمٜم٤ّمطمٞمتلم سمٗمٞمف يتت

ٌّعُم ُمٜمٝمام ومٙمؾ  ,  إًمٞمف  .سم٤مقمت٤ٌمرٍ  تت

ًٚ  يَقل : )ؿقفف   (حافٍال ظذ حل   ;افّهالة ظذ حل  :  وصامًٓ  ئّْ

 .خمتٍماً  أورده "هٝمٜم٤م وهٝم٤م سم٤مٕذان  "وًمٚمٌخ٤مري 

ٌّع ومجٕمٚم٧م " ىم٤مل طمٞم٨م أشمؿّ  ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٗمٞم٤من قمـ ويمٞمع ورواي٦م  أشمت

 قمغم طمّل  , اًمّّمالة قمغم طمّل :  ي٘مقل , وؿمامًٓ  يٛمٞمٜم٤مً  وه٤مهٜم٤م ه٤مهٜم٤م وم٤مه

 .احلٞمٕمٚمتلم قمٜمد حمٚمف وأنّ  إذان ذم ًمالًمتٗم٤مت شم٘مٞمٞمدٌ  ومٞمف وهذا " الحاًمٗم

 قمغم طمّل  ىمقًمف قمٜمد اعم١مّذن اٟمحراف " ظمزيٛم٦م اسمـ قمٚمٞمف وسمّقب

 يٛمٙمـ وإّٟمام:  ىم٤مل " يمٚمف سمٌدٟمف ٓ سمٗمٛمف اًمٗمالح قمغم طمّل  اًمّّمالة

 أيْم٤مً  ويمٞمع ـمريؼ ُمـ ؾم٤مىمف صمؿّ  , اًمقضمف سم٤مٟمحراف سم٤مًمٗمؿ آٟمحراف

 ." وؿمامًٓ  يٛمٞمٜم٤مً  رأؾمف وحيرف , هٙمذا أذاٟمف ذم لي٘مق ومجٕمؾ " سمٚمٗمظ

  : زيٚدتٚن احلدي٨م هذا ذم اًمّثقرّي  قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م وذم

 .آؾمتدارة:  إحدامهٚ

 رأي٧م " اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وًمٗمٔمف , إذن ذم اإلصٌع ووع:  وإخرى

 ." أذٟمٞمف ذم وإصٌٕم٤مه وه٤مهٜم٤م ه٤مهٜم٤م وم٤مه ويتٌع ويدور ي١مّذن سمالًٓ 



  161 باب األذان واإلقـامة  كتاب الصـالة     

   
 سملّم  , قمقنٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ُمدرٌج  ومٝمق ." ويدور " قففؿ ؾّٖمٚ

 أّذن سمالًٓ  رأي٧م : ىم٤مل أسمٞمف قمـ قمقنٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ آدم سمـ حيٞمك ذًمؽ

 يم٤من:  ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل .وؿمامًٓ  يٛمٞمٜم٤مً  واًمتٗم٧م وه٤مهٜم٤م ه٤مهٜم٤م وم٤مه وم٠مشمٌع, 

 ذم وم٤مؾمتدار : ىم٤مل أّٟمف قمقنٍ  قمـ ًمٜم٤م يذيمر - أرـم٠مة اسمـ يٕمٜمل - طمّج٤مٌج 

 وأسمق اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف , آؾمتدارة ومٞمف يذيمر ملَ  قمقٟم٤مً  ًم٘مٞمٜم٤م ٚماّم وم .أذاٟمف

 .آدم سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمِّمٞمخ

 قمـ اًمٕمدينّ  اًمقًمٞمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف ويمذا

 اسمـ أظمرضمف .طمّج٤مٍج  قمـ ُمِمٝمقر وهق , طمّج٤مضم٤مً  يًؿّ  ملَ  ًمٙمـ , ؾمٗمٞم٤من

 .ـمري٘مف ُمـ وهمػمهؿ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ُم٤مضمف

 , قمقنٍ  قمـ اًمٕمرزُمّل  وحمّٛمد إودّي  إدريس واوم٘مف سمؾ .سمف يٜمٗمرد وملَ 

ـّ   ىمٞمس وهق - أُمثؾ أو ُمثٚمٝمؿ هق ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وىمد , وٕمٗم٤مء اًمّثالصم٦م ًمٙم

 أظمرضمف " يًتدر وملَ  " طمديثف ذم وم٘م٤مل .قمقن قمـ ومرواه .- اًمّرسمٞمع سمـ

 .داود أسمق

 , اًمّرأس اؾمتدارة قمٜمك آؾمتدارة أصم٧ٌم ُمـ سم٠منّ :  الّع ويُّـ

  .يمٚمف اجلًد اؾمتدارة قمٜمك ٟمٗم٤مه٤م وُمـ

 ضمقاز قمغم سمف وم٤مؾمتدل,  فم٤مهره قمغم شمٌٕمف وُمـ سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وُمِمك

 .يمٚمف سم٤مًمٌدن آؾمتدارة

 قمٜمد ًمإلؾمامع اعم١مّذٟملم اؾمتدارة قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

,  وم٘مط سمقضمٝمف أو يمٚمف سمٌدٟمف يًتدير هؾ واختِػ , سم٤محلٞمٕمٚمتلم اًمّتٚمّٗمظ

 ذم يًتدير هؾ .أيوًٚ  واختِػ ؟ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ ىم٤مّرشم٤من وىمدُم٤مه
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 اًمّّمالة قمغم طمّل  ي٘مقل أو ؟ ُمّرةً  اًمّث٤مٟمٞمتلم وذم,  ُمّرةً  إوًمٞملم احلٞمٕمٚمتلم

 .؟ إظمرى ذم ويمذا .ؿمامًمف قمـ اًمّّمالة قمغم طمّل  صمؿّ ,  يٛمٞمٜمف قمـ

:  ىم٤مل , ُمٜمٝمام ٟمّمٞم٥ٌم  ضمٝم٦مٍ  ًمٙمؾ يٙمقن ّٕٟمف,  اًمّث٤مين ورضمح:  ىم٤مل

  .احلدي٨م ًمٗمظ إمم بأىمر وإّول

 إؾمامع ي٘مّمد ُمٜم٤مرةٍ  قمغم يم٤من إن إَّٓ  يدور ٓ:  أمحد ظـ اعمٖمٜمل وذم

 .اجلٝمتلم أهؾ

 .ؾمٗمٞم٤من قمـ أيْم٤مً  ُم١مُّمٌؾ  رواه وم٘مد:  إذٕغ دم اإلصبًغ وضع وأّمٚ

 ." اًمّتٕمٚمٞمؼ شمٕمٚمٞمؼ " ذم ذيمرهت٤م ؿمقاهد وًمف , قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف

٤ٌّمن واسمـ داود أسمق رواه ُم٤م .أصّحٝم٤م ُمـ  ؾمالمٍ  أيب ـمريؼ ُمـ طم

 يم٤مٟم٧م يمٞمػ: ًمٌاللٍ  ىمٚم٧م:  ىم٤مل,  طمّدصمف اهلقزينّ  اهلل قمٌد أنّ ,  اًمّدُمِم٘مّل 

 ذم إصٌٕمل ومجٕمٚم٧م:  سمالل ىم٤مل .وومٞمف .احلدي٨م ومذيمر ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٟمٗم٘م٦م

  .وم٠مّذٟم٧م أذين

 أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , اًم٘مرظ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف وٓسمـ

 .وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم .أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف جيٕمؾ أن سمالًٓ 

 :  ؾٚئدتٚن ذفؽ دم افًِامء ؿٚل

 أظمرضمف .وٕمٞمٌػ  طمدي٨ٌم  وومٞمف , ًمّمقشمف أرومع يٙمقن ىمد أّٟمف:  إحدامهٚ

 .سماللٍ  قمـ اًم٘مرظ ؾمٕمد ـمريؼ ُمـ اًمِّمٞمخ أسمق

 سمف يم٤من أو,  ٕمدٍ سمُ  قمغم رآه ُمـ ًمٞمٕمرف ًمٚمٛم١مّذن قمالُم٦م أّٟمف:  ثٕٚٔٓام

 .طم٥ًم أذٟمف ومقق يده جيٕمؾ:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ  , ي١مّذن أّٟمف صٛمؿٌ 

 ذم إصٌٕمٞمف اعم١مّذن يدظمؾ أن افًِؿ أهؾ اؾمتح٥ّم :  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل
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ٌّف:  ىم٤مل , إذان ذم أذٟمٞمف  .أيْم٤مً  اإلىم٤مُم٦م ذم إوزاظلّ  واؾمتح

 اًمٜمّقوّي  وضمزم , ووٕمٝم٤م يًتح٥ّم  اًمتل اإلصٌع شمٕمٞملم يرد ملَ  : تْبٔفٌ 

ٌّح٦م أهّن٤م  .إٟمٛمٚم٦م قمـ جم٤مزٌ  اإلصٌع وإـمالق , اعمً

 ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ٟم٦ًٌم ًمٚمٛمقوّمؼ " ٖمٜملاعمُ  " ذم وىمع : رآخ تْبٔفٌ 

 اًمٌخ٤مرّي  ختري٩م إمم " أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف وووع أّذن سمالًٓ  أنّ  " سمٚمٗمظ

 .وهؿٌ  وهق , وُمًٚمؿ

 قمٌد ـمريؼ ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م " اعمًتخرج " ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق وؾم٤مق

 همػم ُمـ اًمّرّزاق قمٌد سمٚمٗمظ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمّرّزاق وقمٌد,  ُمٝمدي   سمـ اًمّرمحـ

 .ُمتقاوم٘مت٤من أهّنام إلهي٤مُمف , أضم٤مد ومام ٞم٤منسم

 رواي٦م وؾمالُم٦م , اإلدراج ُمـ اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم ُم٤م قمروم٧َم  وىمد

 .اعمًتٕم٤من واهلل , ذًمؽ ُمـ اًمّرمحـ قمٌد

 ذم اًمّٓمٝم٤مرة ذم وشمٗمًػمه٤م وٌٓمٝم٤م شم٘مّدم (ثؿ ُرـَِزْت فف ظََْزة : ) ؿقفف 

 . ( ) أٟمس طمدي٨م

 ومآذٟمف سمالل ضم٤مء "ًمٌخ٤مري قمـ قمقن قمٜمد ا اًمٕمٛمٞمس أيب رواي٦م وذم

 ." اًمّّمالة وأىم٤مم يديف سملم ريمزه٤م طمّتك سم٤مًمٕمٜمزة ظمرج صمؿّ  , سم٤مًمّّمالة

 :ذم اًمّمحٞمحلم  أسمٞمف قمـ قمقنٍ  قمـ زائدة أيب سمـ قمٛمر رواي٦م وأّول

٦ٌّمٍ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م  ووقء أظمذ سمالًٓ  ورأي٧م , أدمٍ  ُمـ محراء ىم

 أص٤مب ـومٛمَ  اًمقوقء ذًمؽ يٌتدرون اًمٜم٤ّمس ورأي٧م , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

______________________ 
 .( 62) سمرىمـؿ  (6)
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ح ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ًّ  .ص٤مطمٌف يد ؾسمٚمَ  ُمـ أظمذ ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يّم٥م ملَ  وُمـ , سمف مت

 .ُمِمّٛمراً  محراء طمٚم٦مٍ  ذم وظمرج .أيْم٤مً  وومٞمٝم٤م

 إمم أٟمٔمر يم٠ميّن  "قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمقن قمـ ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م وذم

 يم٤من اًمٜم٤ّمس اسمتدره اًمذي اًمقوقء أنّ  أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م وسملّم ,  " ؾم٤مىمٞمف وسمٞمص

 قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ذم هق ويمذا , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمف شمقّو٠م ًمذيا اعم٤مء ومْمؾ

 . احلٙمؿ

 يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  ِمٕمريُ  ُم٤م قمقنٍ  قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم

 إمم رضمع طمّتك ريمٕمتلم ُيّمكِم  يزل ملَ  صمؿّ  " سم٘مقًمف ُمّٙم٦م ُمـ ظمروضمف سمٕمد

 ." اعمديٜم٦م

 "اي٦م هلام زادا ذم رو(  رـًتغوافًك  افّيٓر وصذ  ,  ؾتَّدم: ) ؿقفف 

 اًمٕمٜمزة وسملم سمٞمٜمف ٓ واًم٘مٌٚم٦م اًمٕمٜمزة سملم:  أي "يٛمر سملم يديف اعمرأة واحلامر 

 واًمّدواّب  اًمٜم٤ّمس ورأي٧م "قمـ قمقن  زائدة أيب سمـ قمٛمر رواي٦م ومٗمل ,

  ." اًمٕمٜمزة يدي سملم يٛمّرون

  .اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم

ؽمة وووع ,( ) اًمّّم٤محلقن ُٓمًف مم٤ّم اًمؼميم٦م اًمتامس ًّ  ًمٚمٛمّمكم اًم

 .اًمٕمٜمزة همٚمظ سمٛمثؾ ومٞمٝم٤م وآيمتٗم٤مء,  يديف سملم اعمرور خيِمك طمٞم٨م

______________________ 
واًمّمقاب أنَّ ُمثؾ هذا ظم٤مٌص  .هذا ومٞمف ٟمٔمرٌ ( : 6/222)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

وهمػمه ٓ ُي٘م٤مس قمٚمٞمف عم٤َِم سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٗمرق اًمٕمٔمٞمؿ , عم٤َِم ضمٕمؾ اهلل ومٞمف ُمـ اًمؼميم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٜمٌل 

ٟم٠ًمل اهلل  .هذا اًم٤ٌمب ىمد يٗميض إمم اًمٖمٚمق واًمنمك يمام وىمع ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس وٕنَّ ومتح, 

 .اًمٕم٤مومٞم٦م
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ٗمر ذم اًمّّمالة ىمٍم وأنّ  ًّ  ُمـ اخلؼم سمف يِمٕمر عم٤َِم اإلمت٤مم ُمـ أومْمؾ اًم

 اًمذي اًمٌٚمد ُمٗم٤مرىم٦م طملم ُمـ اًم٘مٍم اسمتداء وأنّ ,  قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمقافم٦ٌم

 .ُمٜمف خيرج

 ٓ ٞم٤مباًمثّ  شمِمٛمػم اؾمتح٤ٌمب وومٞمف , ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  اًمّّمح٤مسم٦م شمٕمٔمٞمؿ وومٞمف

ٗمر ذم ؾمّٞمام ًّ  إذان وُمنموقمّٞم٦م , وٟمحقه٤م اًمٕمٜمزة اؾمتّمح٤مب ويمذا,  اًم

ٗمر ذم ًّ   .اًم

٤مق إمم اًمٜمّٔمر وضمقاز ًّ  .ومتٜم٦م ٓ طمٞم٨م اًمّرضمؾ ذم إمجٚعٌ  وهق.  اًم

 .شم٘مدم ذيمره ظمالٌف  وومٞمف , إمحر اًمّثقب ًمٌس وضمقاز

اؾمتدل اًمٌخ٤مري سم٤محلدي٨م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمًؽمة ذم ُمٙم٦م :  تٌُّٔؾ 

  .وهمػمه٤م

 أنّ  يتقّهؿ ُمـ ًمتقّهؿ دومٕم٤مً  سم٤مًمّذيمر ُمّٙم٦م ظمّص  إّٟمام:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

ؽمة ًّ  ومٞمٝم٤م حيت٤مج ومال , اًمٙمٕم٦ٌم إَّٓ  ىمٌٚم٦مٌ  عمّٙم٦م يٙمقن أن يٜمٌٖمل وٓ , ىمٌٚم٦مٌ  اًم

  .اٟمتٝمك .ؾمؽمة إمم

 طمٞم٨م .اًمّرّزاق قمٌد سمف شمرضمؿ ُم٤م قمغم يٜمٙم٧م أن أراد أّٟمف أفمٜمّف واًمذي

 ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ أظمرج صمؿّ  " رء ٛمّٙم٦مسم اًمّّمالة ي٘مٓمع ٓ سم٤مب " ذم ىم٤مل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م : ىم٤مل ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ اعمّٓمٚم٥م سمـ يمثػم سمـ يمثػم قمـ

 .ؾمؽمة - اًمٜم٤ّمس أي - وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف ًمٞمس احلرام اعمًجد ذم ُيّمكِم 

ٜمـ أصح٤مب أيْم٤مً  اًمقضمف هذا ُمـ وأظمرضمف ًّ  .اًم

 قمـ دأمح قمـ داود أسمق رواه وم٘مد , ُمٕمٚمقل أّٟمف إَّٓ  ُمقصّم٘مقن ورضم٤مًمف

:  وم٘م٤مل,  يمثػماً  ومٚم٘مٞم٧ُم  , هٙمذا سمف أظمؼمٟم٤م ضمري٩ٍم  اسمـ يم٤من:  ىم٤مل قمٞمٞمٜم٦م اسمـ
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  .ضمّدي قمـ أهكم سمٕمض قمـ وًمٙمـ,  فؾمٛمٕمتُ  يِب أَ  ـُمِ  ًمٞمس

 سملم ومرق ٓ وأن,  احلدي٨م هذا ػوٕمْ  قمغم اًمّتٜمٌٞمف اًمٌخ٤مرّي  وم٠مراد

ؽمة ُمنموقمّٞم٦م ذم وهمػمه٤م ُمّٙم٦م ًّ  أيب سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واؾمتدل , اًم

ّٜٔ ظْد اعمٕمروف هق وهذا .ُمٜمف اًمّدًٓم٦م وضمف ىمّدُمٜم٤م وىمد,  ضمحٞمٗم٦م  افّنٚؾً

 .وهمػمه٤م ُمّٙم٦م سملم اعُمّمكِم  يدي سملم اعمرور ُمٜمع ذم ومرق ٓ وأن, 

 .ًمٚمّيورة همػمهؿ دون ًمٚمّٓم٤مئٗملم ذًمؽ افٍَٓٚء بًض واهمتٗمر

 .ُمّٙم٦م َجٞمع ذم ذًمؽ ضمقاز .احلْٚبِٜ بًض وظـ

 يديف ي٠مظمذون اومجٕمٚمق اًمٜم٤مس وىم٤مم "زاد اًمٌخ٤مري : تٌُّٔؾ آخر 

 .وضمٝمل قمغم ومقوٕمتٝم٤م سمٞمده وم٠مظمذت:  ىم٤مل , وضمقهٝمؿ هب٤م ومٞمٛمًحقن

 ذم ُمثٚمف وىمع " اعمًؽ ُمـ رائح٦م وأـمٞم٥م اًمثٚم٩م ُمـ أسمرد هل وم٢مذا

 .ىمقّي  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد .أسمٞمف قمـ إؾمقد سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م

 ومٛمًح:  ىم٤مل طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وذم

  .قمّٓم٤مر ضمقٟم٦م ُمـ أظمرضمٝم٤م يم٠مّٟمام رحي٤مً  أو سمرداً  ًمٞمده ضمدتومق صدري

 يمٜم٧م ًم٘مد : واًمٌٞمٝم٘مّل  اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد طمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م وذم

,  يدي ذم سمٕمدُ  وم٠مشمٕمّرومف,  ضمٚمده ضمٚمدي يٛمّس  أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أص٤مومح

  .اعمًؽ ُمـ رائح٦م ٕـمٞم٥م وإّٟمف

 ُمٜمف بومنم , ُم٤مء ُمـ سمدًمقٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أشمك " أمحد قمٜمد طمديثف وذم

 ." اعمًؽ ريح ُمثؾ ُمٜمف ومٗم٤مح , اًمٌئر ذم صمؿّ  اًمّدًمق ذم ُم٩ّم  صمؿّ 

 إّي٤مه وضمٕمٚمٝم٤م,  ملسو هيلع هللا ىلص فىمَ قمرَ  ؾمٚمٞمؿ أمّ  َجع ذم .أٟمس طمدي٨م ُمًٚمؿ وروى

 ." اًمّٓمٞم٥م أـمٞم٥م وهق " ـمرىمف سمٕمض وذم , اًمّٓمٞم٥م ذم
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 اًمذي ىمّّم٦م ذم .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  يٕمغم أسمق وأظمرج

 وم٤مؾمتدقمك , رء قمٜمده يٙمـ ومٚمؿ , فاسمٜمت دمٝمٞمز قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمف اؾمتٕم٤من

 ومٙم٤مٟم٧م , سمف ومٚمتّٓمّٞم٥م ُمره٤م:  ًمف وىم٤مل,  قمرىمف ُمـ ومٞمٝم٤م ًمف ٧َم ومًٚمَ  سم٘م٤مرورةٍ 

 سمٞم٧م ومًّٛمقا اًمّٓمٞم٥م ذًمؽ رائح٦م اعمديٜم٦م أهؾ ؿمؿّ  سمف شمٓمّٞم٧ٌم إذا

 ( ).ٓمّٞمٌلماعمُْ 

 اهلل رؾمقل يم٤من : أٟمس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  واًمٌّزار يٕمغم أسمق وروى

 : ومٞم٘م٤مل , اعمًؽ رائح٦م ُمٜمف وضمد اعمديٜم٦م قـمر ُمـ ـمريؼ ذم ُمرّ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمرّ 

 

______________________ 
وىمد أظمرضم٤مه ُمـ ـمريؼ طمٚمٌس سمـ هم٤مًم٥م قمـ اًمثقري  .ؾمٙم٧م قمٜمف اًمِم٤مرح رمحف اهلل(6)

  .قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة 

, ٨م سمٍمي ُمٜمٙمر احلدي: وىم٤مل اسمـ قمدي  .ُمؽموك احلدي٨م: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  .وطمٚمٌس

 .وهذا ُمٜمٙمر ضمداً ( :  632/  6)  "اعمٞمزان"وأورد اًمذهٌل  احلدي٨َم ذم 

ـُ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت   .واًمِمقيم٤مين  ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م سمقوٕمف, وىمد ضمزم اسم
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 الحديث الواحد والطذرون

ّٕف,   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ   ظّر بـ اهلل ظبد ظـ -55  إنّ :  ؿٚل أ

ـِ  أذانَ  تسًّقا حّتك واذبقا ؾُِقا,  بِٔؾٍ  يّٗذن بالًٓ   ( ).مُتقمٍ  أمّ  اب

 

,  ُمٝمٛمٚم٦م وآظمره واعمقطمدة اءاًمر سمٗمتح .سمـ رسم٤محا(  بالًٓ  إنّ : )  ؿقفف

 .اًمناة ديُمقًمّ  ُمـ يم٤من أٟمف,  ؾمٕمد سمـ وذيمر

 قمٜمد أٟمس قمـ وضم٤مء . حَُجَ  سمٜمل ًمٌٕمض ويم٤مٟم٧م,  ٤مُم٦ممَحَ  أُمف واؾمؿ

  .ٟمقيب:  وؿٔؾ .اعمِمٝمقر وهق .طمٌٌم أٟمف,  وهمػمه اًمٓمؼماين

 طم٤مزم أيب سمـ ىمٞمس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أسمق روىو

 .سم٤محلج٤مرة ُمدومقن وهق أواق سمخٛمس ًٓ سمال سمٙمر أسمق اؿمؽمى : ىم٤مل

 , اعمًتٛمّرة قم٤مدشمف ُمـ يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  إؿمٕم٤مرٌ  ومٞمف ( بِٔؾٍ  يّٗذن) : ؿقفف 

 وم٘مد صّحتف شم٘مدير وقمغم , ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مدٍ  ذًمؽ اسمتداء أنّ  سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 .سمف اعم٠مُمقر طمٙمؿ ذم ومّم٤مر ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أىمّره

آظمر  اًمٚمٞمؾ ُمـ ومٞمف ني١مذّ  يم٤من اًمذي اًمقىم٧م شمٕمٞملم قمغم اًمٙمالم وؾمٞم٠ميت

 .اًمٙمالم قمغم احلدي٨م

 قمغم قمٜمدهؿ قمالُم٦م يم٤من إذان سم٠منّ  إؿمٕم٤مرٌ  ومٞمف(  ؾُِقا: )  ؿقفف

______________________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ ( 6346)وُمًٚمؿ ( 6660,  646)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .أسمٞمف سمف

,  646)واًمٌخ٤مري  .ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع(  6346) وُمًٚمؿ (  642) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

  .ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر يمالمه٤م قمـ اسمـ قمٛمر( 2366
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 .ذًمؽ سمخالف سمالل أذان أنّ  هلؿ ومٌلّم ,  اًمقىم٧م دظمقل

ويم٤من رضماًل أقمٛمك ٓ يٜم٤مدي  "وًمٚمٌخ٤مري ( حتك يّٗذن : ) ؿقفف 

 اهذ , اًمّّم٤ٌمح ذم دظمٚم٧م:  أي "أصٌح٧م أصٌح٧م : طمتك ي٘م٤مل ًمف 

 طمّتك ي١مّذن ملَ  ومٚمق , ًمأليمؾ هم٤مي٦مً  أذاٟمف ضمٕمؾ ّٕٟمف واؾمتِمٙمؾ , فم٤مهره

 واإلمجٚع , اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد إيمؾ ضمقاز ُمٜمف ًمٚمزم اًمّّم٤ٌمح ذم يدظمؾ

  ( ) .ـٕٚظّش صّذ  مـ إٓ   خالؾف ظذ

اح ُمـ وَج٤مقم٦م وإصٞمكمّ  اًمؼمّ  قمٌد واسمـ طمٌٞم٥م اسمـ وأضم٤مب :  اًمنّمّ

 .اًمّّم٤ٌمح ىم٤مرسم٧َم  اعمراد سم٠منّ 

 طمّتك ي١مّذن يٙمـ وملَ  " اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم أنّ  .اجلقاب هذا قمغم يٕمّٙمرو

 ." نأذِ :  اًمٗمجر سمزوغ إمم يٜمٔمرون طملم اًمٜم٤ّمس ًمف ي٘مقل

 ي١مّذن طمّتك " اًمّّمٞم٤مم ذم اًمتل ٌخ٤مرياًم رواي٦م ًمٗمظ أنّ  ذًمؽ ُمـ وأسمٚمغ

 ." اًمٗمجر يٓمٚمع طمّتك ي١مّذن ٓ وم٢مّٟمف , ُمٙمتقم أمّ  اسمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم ُمـ َجٞمٕمف ًمٙمقن أسمٚمغ إّٟمف ىمٚم٧م وإّٟمام

 سمخالومف ُمٙمتقم أمّ  اسمـ أنّ  يِمٕمر .سمٚمٞمؾٍ  ي١مّذن سمالًٓ  إنّ  : وم٘مقًمف وأيْم٤مً 

 يمالً ً أنّ  ًمّمدق ومرٌق  سمالل وسملم سمٞمٜمف يٙمـ ملَ  اًمّّمٌح ىمٌؾ يم٤من ًمق وّٕٟمف ,

 .اًمقىم٧م ىمٌؾ أّذن ُمٜمٝمام

  .اإلؿمٙم٤مل هم٤مي٦م ذم قمٜمدي اعمقوع وهذا

 واًمنّمب إيمؾ ًمتحريؿ قمالُم٦مً  ضمٕمؾ أذاٟمف إنّ ,  ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م وأىمرب

______________________ 
, صمؿ اؾمتدرك ذم يمت٤مب اًمّمقم  .هٙمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم سم٤مب إذان ُمقاوم٘م٦ًم ٓسمـ ىمداُم٦م (6)

 .يمام ؾم٠مٟم٘مٚمف هٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل .وٟم٘مؾ قمـ َج٤مقم٦ٍم اًم٘مقل سمف يم٤مٕقمٛمش
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 ٓسمتداء ُم٘م٤مرٟم٤مً  أذاٟمف يٙمقن سمحٞم٨م اًمقىم٧م يراقمل ُمـ ًمف يم٤من ويم٠مّٟمف ,

 يٕمؽمض إذان ذم أظمذه وقمٜمد , سم٤مًمٌزوغ اعمراد وهق .اًمٗمجر ـمٚمقع

 .إومؼ ذم اًمٗمجر

:  أي " أصٌح٧م " سم٘مقهلؿ اعمراد يمقن ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف زم فمٝمر صمؿّ 

 ذًمؽ ىمقهلؿ يٙمقن أن ٓطمتامل اًمٗمجر ؾىمٌ أذاٟمف وىمقع,  اًمّّم٤ٌمح ىم٤مرسم٧َم 

  آظمر ذم ي٘مع
ٍ
 , اًمٗمجر ـمٚمقع ُمـ ضمزء أّول ذم ي٘مع وأذاٟمف اًمٚمٞمؾ ُمـ ضمزء

 اًمٜمٌّّل  ُم١مّذن ُمـ سمٛمًتٌٕمدٍ  ومٚمٞمس - اًمٕم٤مدة ذم ُمًتٌٕمداً  يم٤من وإن - وهذا

 .اًمّّمٗم٦م سمتٚمؽ يٙمـ ملَ  ُمـ ومٞمف يِم٤مريمف ومال , سم٤معمالئٙم٦م اعم١مّيد ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمـ ويم٤من " ومٞمف طمديث٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ىمّرة أسمق روى وىمد

  ." خيٓمئف ومال اًمٗمجر يتقظّمك ُمٙمتقم أمّ 

 سمالل أذانُ  حقريمؿؾَم  ُمـ ٙمؿيٖمرٟمَّ  ٓ " ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمرة طمدي٨م وذم

:  يٕمٜمل " هٙمذا يًتٓمػم طمتك هٙمذا اعمًتٓمٞمؾ إومؼ سمٞم٤مُض  وٓ

  ." يًتٓمػم طمتك اًمٌٞم٤مض هذا وٓ " رواي٦م وذم .ُمٕمؽمو٤مً 

 اًمٗمجر وٓ سماللٍ  أذان ؾمحقريمؿ ُمـ ٙمؿيٛمٜمٕمٜمّ  ٓ:  اًمؽمُمذي وًمٗمظ

 ." إومؼ ذم اعمًتٓمػم اًمٗمجر وًمٙمـ , اعمًتٓمٞمؾ

ـٌ  طمدي٨ٌم  هق:  اًمؽمُمذي وىم٤مل  " قمكم سمـ ـمٚمؼ طمدي٨م ُمـ وًمف , طمً

 طمتك واذسمقا ويمٚمقا , اعمّمٕمد اًم٤ًمـمع هيٞمدٟمٙمؿ وٓ واذسمقا يمٚمقا

 ."إمحر ًمٙمؿ يٕمؽمض

 قمـ سمف ومتٛمتٜمٕمقا يزقمجٜمٙمؿ : أي .اهل٤مء سمٙمن " ٞمدٟمٙمؿهيِ  " وىمقًمف

 وأصؾ , أزقمجتف إذا أهٞمده هدشمف ي٘م٤مل , اًمٙم٤مذب اًمٗمجر وم٢مٟمف اًمًحقر
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 .احلريم٦م سم٤مًمٙمن اهلٞمد

 يم٠مٟمف اًمذي وم٠مُم٤م:  ومجران اًمٗمجر " ُمرومققم٤مً  صمقسم٤من قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ

 هق:  أي " اعمًتٓمػم وًمٙمـ , حيرُمف وٓ ؿمٞمئ٤م حيؾ   ٓ وم٢مٟمف اًمنطم٤من ذٟم٥م

 واذسمقا ويمٚمقا)  ًممي٦م ُمقاومؼ وهذا , ةاًمّمال وحيؾ   اًمٓمٕم٤مم حيرم اًمذي

 (. اًمٗمجر ُمـ إؾمقد اخلٞمط ُمـ إسمٞمض اخلٞمط ًمٙمؿ يتٌلم طمتك

ٌٜ  وذهٛ  وصٚحبف افتٚبًغ مـ إظّش بف وؿٚل .افهحٚبٜ مـ مجٚظ

 .اًمٗمجر يتْمح أن إمم اًمًحقر ضمقاز إمم:  ظٔٚش بـ بُر أبق

 قمـ زر قمـ قم٤مصؿ قمـ إطمقص أيب قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومروى

 أنَّ  همػم اًمٜمٝم٤مر واهلل هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع رٟم٤مشمًحَّ :  ىم٤مل ٗم٦مطمذي

 , ٟمحقه قم٤مصؿ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٓمح٤موي وأظمرضمف .شمٓمٚمع مل اًمِمٛمس

 .صحٞمح٦م ـمرق ُمـ طمذيٗم٦م قمـ ذًمؽ اًمرزاق وقمٌد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 أيب قمـ ـمرق ُمـ اعمٜمذر واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

 .اًمٗمجر يرى ٓ تكطم اًم٤ٌمب سمٖمٚمؼ أُمر أٟمف,  سمٙمر

 ىم٤مل صمؿ,  اًمّمٌح صغمَّ  أٟمف,  قمكم قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اعمٜمذر اسمـ وروى

  .إؾمقد اخلٞمط ُمـ إسمٞمض اخلٞمط شمٌلم طملم أن: 

 ُمـ اًمٜمٝم٤مر سمٞم٤مض سمتٌلم اعمراد أنَّ  إمم بًوٓؿ وذهٛ:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 طمٙمك صمؿ , واًمٌٞمقت واًمًٙمؽ اًمٓمرق ذم اًمٌٞم٤مض يٜمتنم أن اًمٚمٞمؾ ؾمقاد

  .وهمػمه سمٙمر أيب قمـ دمشم٘م ُم٤م

 - صح٦ٌم وًمف - إؿمجٕمل قمٌٞمد سمـ ؾم٤ممل قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ىورو

 صمؿ ومٜمٔمرت:  ىم٤مل ؟ اًمٗمجر ـمٚمع هؾ وم٤مٟمٔمر اظمرج : ًمف ىم٤مل سمٙمر أسم٤م أنَّ 
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 ؟ ـمٚمع هؾ وم٤مٟمٔمر اظمرج:  ىم٤مل صمؿ , عَ وؾمٓمَ  اسمٞمضَّ  ىمد:  وم٘مٚم٧م أشمٞمتف

 .ذايب أسمٚمٖمٜمل أن:  ىم٤مل .اقمؽمض ىمد:  وم٘مٚم٧م ومٜمٔمرت

 اًمِمٝمقة ًمقٓ : ىم٤مل أٟمف إقمٛمش قمـ ويمٞمع ـمريؼ ُمـ ( )ى ورو

 إيمؾ ضمقاز رأوا ه١مٓء:  إؾمح٤مق ىم٤مل .رتشمًحَّ  صمؿ اًمٖمداة ًمّمٚمٞم٧م

 ؾمقاد ُمـ اًمٜمٝم٤مر سمٞم٤مض يتٌلم طمتك اعمٕمؽمض اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد واًمّمالة

  .اًمٚمٞمؾ

 شم٠مول ُمـ قمغم أـمٕمـ ٓ ًمٙمـ , أىمقل إول وسم٤مًم٘مقل:  إشحٚق ؿٚل

  .يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مء ًمف أرى وٓ,  اًمث٤مين يم٤مًم٘مقل اًمرظمّم٦م

 قمغم اإلمجٚع ٟم٘مٚمقا طمٞم٨م وهمػمه اعمقومؼ قمغم ٥مشمٕم٘م   هذا وذم:  ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل , إقمٛمش إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ظمالف

 ُمنموقمّٞمتف وإمم .اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ إذان ضمقاز احلدي٨م هذا وذم

د حٍْٜٔ وأبق افّثقريّ  وظم٤مًمػ .الّٓقر ذهٛ ُمٓمٚم٘م٤مً  ّّ  .وحم

 .وأصحٚهبؿ وأمحد وافّنٚؾًلّ  مٚفٌؽ  ذه٥م .ُمٓمٚم٘م٤مً  آيمتٗم٤مء وإمم

 سمف وىم٤مل,  احلديٞ أهؾ مـ وضٚئٍٜ ادْذر وابـ خزيّٜ ابـ وخٚفػ

 .اإلطمٞم٤مء ذم اًمٖمزازمّ 

 قمغم يدّل  ُم٤م احلدي٨م ُمـ رء ذم يرد ملَ  أّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ واّدقمك

 .آيمتٗم٤مء

 .اًم٤ٌمب سمحدي٨م : وشمٕمّ٘م٥م

______________________ 
 .محف اهللاحل٤مومظ اسمـ اعمٜمذر ر: أي  (6)
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 ملَ  إذا ومٞمام حّٚمفومٛم اًمّتٜمّزل قمغم يدّل  ومال قمٜمف ُمًٙمقت سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 يِمٕمر سمام ( ) وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ورد ىمد وهٜم٤م , سمخالومف ٟمٓمٌؼ  يرد

 .آيمتٗم٤مء سمٕمدم

 , آيمتٗم٤مء قمغم يدّل ,  داود أيب قمٜمد احل٤مرث سمـ زي٤مد طمدي٨م .ٟمٕمؿ

 اإلىم٤مُم٦م ذم اؾمت٠مذٟمف وأّٟمف , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠مُمر اًمٗمجر ىمٌؾ أّذن أّٟمف ومٞمف وم٢منّ 

  .وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ , وم٠مىم٤مم هوم٠مُمر اًمٗمجر ـمٚمع أن إمم , ومٛمٜمٕمف

:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ  , ؾمٗمرٍ  ذم ويم٤مٟم٧م,  قملمٍ  واىمٕم٦م ومٝمل وأيْم٤مً 

  اٟمتٝمك .ظمالومف قمغم سم٤معمديٜم٦م اعمٜم٘مقل اًمٕمٛمؾ أنّ  همػم , واوٌح  ُمذه٥ٌم  إّٟمف

  .اعم٤مًمٙمّٞم٦م ىم٤مقمدة قمغم سم٤مًمٕمٛمؾ إَّٓ  هيردّ  ومٚمؿ

ّٜٔ بًض واّدظك  ىمٌؾ اًمٜمّداء أنّ  - ُمٜمٝمؿ اًمّنوضمّل  طمٙم٤مه يمام - احلٍْ

 ي٘مع يمام شمًحػماً  أو شمذيمػماً  يم٤من وإّٟمام , إذان سم٠مًمٗم٤مظ يٙمـ ملَ  اًمٗمجر

 .اًمٞمقم ًمٚمٜم٤ّمس

ـّ  , ُمردودٌ  وهذا  وىمد , ىمٓمٕم٤مً  حمدٌث  اًمٞمقم اًمٜم٤ّمس يّمٜمٕمف اًمذي ًمٙم

 اًمنّمقمّل  ُمٕمٜم٤مه قمغم ومحٛمٚمف , إذان سمٚمٗمظ اًمّتٕمٌػم قمغم اًمّٓمرق شمْم٤مومرت

 قمغم اًمتٌس ٤معمََ  خمّمقص٦مٍ  سم٠مًمٗم٤مظٍ  يم٤من قًم إّول إذان وٕنّ  , ُم٘مّدمٌ 

٤مُمٕملم ًّ   .آًمت٤ٌمس قمٚمٞمٝمؿ ظمٌم أّٟمف ي٘متيض اخلؼم وؾمٞم٤مق .اًم

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف,  ظم٤مّص٦مً  رُمْم٤من ذم يم٤من ذًمؽ أنّ  : افَّىٚن ابـ واّدظك

 اصمٜملم أذان وأُّم٤م .واطمد سمٕمد واطمد أذان اؾمتح٤ٌمبوذم احلدي٨م أيْم٤ًم 

______________________ 
 .طمدي٨م قم٤مئِم٦م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من سمٛمثؾ ًمٗمظ طمدي٨م اسمـ قمٛمر طمدي٨م اًم٤ٌمب (6)
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 .ُأُمٞم٦َّم سمٜمق أطمدصمف ـُم أّول إنّ :  وي٘م٤مل , ىمقمٌ  ُمٜمف ومٛمٜمع ُمٕم٤مً 

ّٜٔ وؿٚل  .( ) هتقيٌش  ذًمؽ ُمـ طمّمؾ إن إَّٓ  يٙمره ٓ:  افّنٚؾً

 اسمـ ىم٤مل , اًمقاطمد اعمًجد ذم ُم١مّذٟملم اخّت٤مذ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .ًمف شمٕمّرٌض  احلدي٨م ذم ومٚمٞمس آصمٜملم قمغم اًمّزي٤مدة وأُّم٤م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ

  .اٟمتٝمك

 أيمثر أّذن إن ملسو هيلع هللا ىلص ؼيتْمٞمّ  وٓ:  وًمٗمٔمف .ضمقازه قمغم افّنٚؾًلّ  وّٕص 

 وؾٔف اًمقىم٧م دظمقل ذم ًمٚمٌّمػم إقمٛمك شم٘مٚمٞمد ضمقاز وقمغم , اصمٜملم ُمـ

 ًمألقمٛمك أنّ  يمتٌف ذم افّْقويّ  وصّحح , اًمؽّمضمٞمح ومٞمف واظمتٚمػ , أوجفٌ 

 .اًمّث٘م٦م اعم١مّذن اقمتامدَ  واًمٌّمػم

  وذم احلدي٨م

 واًمٚمٞم٨م ُم٤مًمٍؽ  ىمقل وهق , إقمٛمك ؿمٝم٤مدة ضمقاز:  وهق افَقل إول

  .سمٕمده أو اًمٕمٛمك ىمٌؾ ذًمؽ قمٚمؿ ؾمقاءٌ , 

 سمٕمده ٓ اًمٕمٛمك ىمٌؾ حتّٛمٚمف ُم٤م وم٠مضم٤مزوا .اجلٛمٝمقر ومّّمؾ:  افَقل افثٚن

  ؿمخٌص  يِمٝمد يم٠من,  اعمٌٍم ُمٜمزًم٦م ومٞمف يتٜمّزل ُم٤م ويمذا, 
ٍ
 ويتٕمٚمؼ,  سمٌمء

  .قمٚمٞمف سمف يِمٝمد أن إمم سمف هق

 .اًمٙمثػم دون اًمٞمًػم اًمٌّمء ذم جيقز ؿِ ٙمَ احلَ  قمـ:  افَقل افثٚفٞ

______________________ 
 .اظمتالط إصقات وشمداظمٚمٝم٤م: أي  (6)

٦م شم٘مقل : ىم٤مل احلريري واسمـ اجلقزي   ٌش : اًمٕم٤مُمَّ ؿْم٧ُم اًمٌمء , إذا ظمٚمٓمتف , ومٝمق ُُمَِمقَّ  .ؿَمقَّ

ٌش : واًمّمقاب  ؿْمُتُف وهق ُُمَٝمقَّ ُش ,  اًمتِّْمقيُش : وذم اًم٘م٤مُمقس  .َهقَّ ُش واًمتَِّمق  واعُمَِمقَّ

ـٌ , ووهؿ اجلقهري ش : واًمّمقاب  .يُمٚم ٝمـ حَلْ ُش واًمّتَٝمق  اٟمتٝمك ُمـ  ."اًمتّْٝمقيُش واعمَُٝمقَّ

 .ًمٕمكم سمـ ٓزم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل(  03ص )  "ظمػم اًمٙمالم ذم اًمت٘ميص قمـ أهمالط اًمٕمقام"
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 ومٞمام إَّٓ  سمح٤ملٍ  ؿمٝم٤مدشمف دمقز ٓ:  وحمّٛمد طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل:  افَقل افرابع

  .آؾمتٗم٤مو٦م ـمري٘مف

 اًمٗمجر سمٕمد ُم٤م أنّ  وقمغم , اًمقاطمد سمخؼم اًمٕمٛمؾ ضمقاز قمغمواؾمتدل سمف 

 ٕنّ ,  اًمٗمجر ـمٚمقع ذم اًمِّمّؽ  ُمع إيمؾ ضمقاز وقمغم. اًمٜمّٝم٤مر طمٙمؿ ُمـ

  .اًم٘مْم٤مء جي٥م:  وم٘م٤مل .مٚفؽ ذفؽ دم وخٚفػ , اًمٚمٞمؾ سم٘م٤مء إصؾ

 ملَ  وإن سمف قم٤مروم٤مً  يم٤من إذا اًمّرواي٦م ذم اًمّّمقت قمغم آقمتامد ضمقاز وقمغم

  .آؿمت٤ٌمه ٓطمتامل ًبُٜص  ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ , اًمّراوي يِم٤مهد

 اًمّتٕمريػ ي٘مّمد يم٤من إذا اًمٕم٤مه٦م ُمـ ومٞمف سمام اًمّرضمؾ ذيمر ضمقاز وقمغم

 .إًمٞمف واطمتٞم٩م سمذًمؽ اؿمتٝمر إذا أُّمف إمم اًمّرضمؾ ٟم٦ًٌم وضمقاز , وٟمحقه

 احلّملم اؾمٛمف يم٤من:  وؿٔؾ , قمٛمرو اؾمٛمف ( مُتقم أمّ  ابـ : ) ؿقفف

 ىمرر   وهق , اؾمامن ًمف يم٤من أّٟمف يٛمتٜمع وٓ , اهلل قمٌدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومًاّمه

  .زائدة سمـ ىمٞمس أسمٞمف اؾمؿ ذم وإؿمٝمر , ىمديامً  أؾمٚمؿ , قم٤مُمري  

 ذم اًم٘م٤مدؾمّٞم٦م وؿمٝمد , اعمديٜم٦م قمغم ويًتخٚمٗمف يٙمرُمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ويم٤من

 .ومامت اعمديٜم٦م إمم رضمع:  وؿٔؾ , هب٤م تِمٝمدوم٤مؾم قمٛمر ظمالوم٦م

 قمٌد سمٜم٧م قم٤مشمٙم٦م أُّمف واؾمؿ , قمٌس ؾمقرة ذم اعمذيمقر إقمٛمك وهق

 ُمٙمتقمٍ  أمّ  أُّمف ومٙمٜمّٞم٧م أقمٛمك وًمد أّٟمف .سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ .اعمخزوُمّٞم٦م اهلل

 .( ) سمًٜمتلم سمدر سمٕمد قمٛمل أّٟمف واعمٕمروف , سمٍمه ٟمقر ٟٓمٙمت٤مم

______________________ 
هر اًم٘مرآن يدل  قمغم أٟمف ٕنَّ فم٤م, هذا ومٞمف ٟمٔمٌر ( : 6/606)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

 .وىمد وصٗمف اهلل ومٞمٝم٤م سم٠مٟمف أقمٛمك, ٕنَّ ؾمقرة قمٌس اًمٜم٤مزًم٦م ومٞمف ُمٙمٞم٦م , قَمِٛمل ىمٌؾ اهلجرة 

 ومتٜمٌف
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 اًمقىم٧م ٕنّ , خيؼمه سم٤مًمقىم٧م وومٞمف ضمقاز أذان إقمٛمك إذا يم٤من ًمف ُمـ 

 أيب اسمـ روى ُم٤م ٛمؾحُي  اًم٘مٞمد هذا وقمغم , اعمِم٤مهدة قمغم ُمٌٜمل   إصؾ ذم

 أن يمرهقا أهّنؿ,  وؽرمهٚ افّزبر وابـ مسًقد ابـ ظـ اعمٜمذر واسمـ ؿمٞم٦ٌم

 .أقمٛمك اعم١مّذن يٙمقن

 ٓ إقمٛمك أذان أنّ :  وداود حٍْٜٔ أيب ظـ اًمٜمّقوّي  ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُّم٤م

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمغم همٚمط سم٠مّٟمف:  اًمّنوضمّل  ّ٘مٌفشمٕم وم٘مد,  يّمّح 

 .يٙمره أّٟمف:  ًمٚمحٜمٗمّٞم٦م اعمحٞمط ذم .ٟمٕمؿ

 جمٛمعٌ قمـ اسمـ قمٛمر  ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م:  هُمٜمد اسمـ ىم٤مل: تْبٔف 

 وم٤مظمتٚمػ ؿمٕم٦ٌم قمٜمف ورواه , قمٜمف أصح٤مسمف ُمـ َج٤مقم٦م رواه , صّحتف قمغم

 هق يمام ًٓ سمال أنّ ,  اًمِّمّؽ  قمغم قمٜمف ه٤مرون سمـ يزيد رواه:  ومٞمف قمٚمٞمف

 ي١مّذن طمّتك واذسمقا ومٙمٚمقا سمٚمٞمؾٍ  يٜم٤مدي ُمٙمتقم أمّ  اسمـ أنّ  أو , اعمِمٝمقر

  .سمالٌل 

 قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ أيْم٤مً  رواه وم٢مّٟمف , آظمر إؾمٜم٤مدٌ  ومٞمف وًمِمٕم٦ٌم:  ىم٤مل

 قمـ أمحد أظمرضمف , أيْم٤مً  اًمِّمّؽ  قمغم ومذيمره أٟمٞم٦ًم قمّٛمتف قمـ اًمّرمحـ

 أسمق ورواه , سم٤مّٕول زُم٤مً ضم٤م قمٜمف اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أسمق ورواه , قمٜمف همٜمدرٍ 

 واسمـ اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ويمذا , سم٤مًمّث٤مين ضم٤مزُم٤مً  قمٜمف اًمقًمٞمد

٤ٌّمن  ُمـ واًمّٓمؼماينّ  اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف ويمذًمؽ , ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمرق ُمـ طم

  .اًمّرمحـ قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر ـمريؼ

 وأنّ ,  ُم٘مٚمقب سم٠مّٟمف:  إئّٛم٦م ُمـ وَج٤مقم٦م اًمؼمّ  قمٌد اسمـ واّدقمك

 .اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمّّمقاب
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 اسمـ صحٞمح ذم احلدي٨م رأي٧م أن إمم ذًمؽ إمم أُمٞمؾ يمٜم٧م وىمد

 يٌٕمد ُم٤م أًمٗم٤مفمف سمٕمض وذم , قم٤مئِم٦م قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ ظمزيٛم٦م

 ومال - اًمٌٍم رضير وم٢مّٟمف - قمٛمرو أّذن إذا " ىمقًمف وهق .ومٞمف اًمقهؿ وىمقع

ـّ  ومال سمالٌل  أّذن وإذا , يٖمّرّٟمٙمؿ  .أمحد وأظمرضمف " أطمدٌ  يٓمٕمٛم

:  وشم٘مقل,  قمٛمر اسمـ طمدي٨م شمٜمٙمر يم٤مٟم٧م أهّن٤م,  أيْم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ ءوضم٤م

 قمـ هِم٤ممٍ  قمـ اًمّدراوردّي  ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ذًمؽ أظمرج , همٚمطٌ  إّٟمف

 يٌٍم سمالل ويم٤من:  قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م " وزاد .احلدي٨م ومذيمر .قمٜمٝم٤م أسمٞمف

  .اٟمتٝمك .قمٛمر اسمـ همٚمط:  شم٘مقل قم٤مئِم٦م ويم٤مٟم٧م:  ىم٤مل .اًمٗمجر

 :  حٚصِف بام احلديثغ بغ ًلّ وافّوب خزيّٜابـ  مجع وؿد

ّٕف  , ُمٙمتقم أمّ  واسمـ سمالل سملم ٟمقسم٤مً  يم٤من إذان يٙمقن أن:  حيتّؾ أ

 اًمّّم٤مئؿ قمغم حيّرم ٓ ُمٜمٝمام إّول أذان أنّ  اًمٜم٤ّمس يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٙم٤من

 اسمـ وضمزم .اًمّث٤مين سمخالف اًمّّمالة وىم٧م دظمقل قمغم يدّل  وٓ,  ؿمٞمئ٤مً 

٤ٌّمن   .وهمػمه اًمّْمٞم٤مء قمٚمٞمف ذًمؽ وأٟمٙمر , اطمتامًٓ  يٌده وملَ ,  سمذًمؽ طم

 سمالًٓ  وم٢منّ :  خمتٚمٗمت٤من طم٤مًمت٤من هلام يم٤مٟم٧م وإّٟمام , ٟمقسم٤مً  يٙمـ ملَ :  وؿٔؾ

 يٓمٚمع طمّتك ًمٚمّّمٌح ي١مّذن وٓ,  وطمده ي١مّذن إذان ذع ُم٤م أّول ذم يم٤من

 ىم٤مًم٧م .اًمٜمّّج٤مر سمٜمل ُمـ اُمرأة قمـ قمروة رواي٦م حتٛمؾ ذًمؽ وقمغم , اًمٗمجر

 رأى وم٢مذا - اعمديٜم٦م ذم سمٞم٧ٍم  أقمغم وهق - ٞمتلسم قمغم جيٚمس سمالل يم٤من :

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده داود أسمق أظمرضمف .أّذن صمؿّ  متّٓم٠م اًمٗمجر

 وم٠مُمر , اًمّّمالة وىم٧م قمـ ؾم٠مل ؾم٤مئالً  أنّ  , أٟمس قمـ محٞمدٍ  ورواي٦م

 اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .احلدي٨م .اًمٗمجر ـمٚمع طملم وم٠مّذن سمالًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 طم٤مًمتف قمغم سمالل واؾمتٛمرّ  سمٚمٞمؾٍ  ي١مّذن يم٤منو,  ُمٙمتقم أمّ  سم٤مسمـ أردف صمؿّ 

 أظّمر إُمر آظمر ذم صمؿّ  , وهمػمه٤م أٟمٞم٦ًم رواي٦م شمٜمزل ذًمؽ وقمغم , إومم

 أذان واؾمت٘مرّ  , اًمٗمجر ًمف يراقمل ُمـ سمف وويّمؾ .ًمْمٕمٗمف ُمٙمتقم أمّ  اسمـ

 .سمٚمٞمؾٍ  سمالل

 ىمٌؾ وم٠مّذن اًمٗمجر أظمٓم٠م يم٤من رسّمام أّٟمف روي ُم٤م .ذًمؽ ؾم٥ٌم ويم٤من

 اًمٕمٌد إنّ  أٓ : ومٞم٘مقل يرضمع أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مُمره ُمّرةً  أظمٓم٠م وأّٟمف , ـمٚمققمف

 وهق , اًمٗمجر شمٌلّم  ُمـ ُمٜمٕمتف قمٞمٜمٞمف قمغم اًمٜمّقم همٚم٦ٌم أنّ :  يٕمٜمل .ٟم٤مم

 أّيقب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ وهمػمه داود أسمق أظمرضمف طمدي٨م

  .ُمرومققم٤مً  ُمقصقًٓ  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ

ٜ اّتٍؼ ًمٙمـ , طمّٗم٤مظ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ّّ  اعمديٜمّل  سمـ قمكم  .  احلديٞ أئ

 واًمؽّمُمذّي  داود وأسمق طم٤مشمؿ وأسمق واًمّذهكمّ  واًمٌخ٤مرّي  طمٜمٌؾ سمـ وأمحد

 وىمٗمف اًمّّمقاب وأنّ  , رومٕمف ذم أظمٓم٠م مّح٤مداً  أنّ  قمغم واًمّدارىمٓمٜمّل  وإصمرم

 وأنّ  , ُم١مّذٟمف ُمع ذًمؽ ًمف وىمع اًمذي هق وأّٟمف , اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم

 .سمرومٕمف اٟمٗمرد مّح٤مداً 

 سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف , ُمت٤مسمعٌ  ًمف وضمد وم٘مد ذًمؽ وُمع

 يمٞم٤مء ي٤مءٌ  صمؿّ  ُمقطّمدةٌ  سمٕمده٤م اًمّراء وؾمٙمقن اًمّزاي سمٗمتح وهق - زريب  

ـْ ,  ُمقصقًٓ  أّيقب قمـ ومرواه - اًمٜم٥ًّم  قمٌد ورواه .وٕمٞمٌػ  ؾمٕمٞمدٌ  ًمٙم

 وٓ ٟم٤مومٕم٤مً  يذيمر ومٚمؿ أقمْمٚمف ًمٙمٜمّف , أيْم٤مً  أّيقب قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق

  .قمٛمر اسمـ
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 رومٕمٝم٤م ذم اظمتٚمػ وهمػمه اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ٟم٤مومع قمـ رىأظم ـمريؼ وًمف

 قمـ وهمػمه قمٌٞمدٍ  سمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ ُمرؾمٚم٦م وأظمرى , أيْم٤مً  ووىمٗمٝم٤م

 ووصٚمٝم٤م .ُمرؾمٚم٦م ىمت٤مدة قمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ وأظمرى,  هاللٍ  سمـ محٞمد

 .أٟمسٍ  سمذيمر ؾمٕمٞمد قمـ يقٟمس

 - أقمٚمؿ واهلل - ومٚمٝمذا , فم٤مهرةً  ىمّقةً  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م ي٘مّقي ـمرق وهذه

 .إّول إذان ي١مّذن سمالًٓ  أنّ  اؾمت٘مرّ 

 ملَ : ىم٤مل  ( )زاد اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ : تٌُّٔؾ 

  .ذا ويٜمزل ذا يرىمك أن إَّٓ  أذاٟمٞمٝمام سملم يٙمـ

 سمالًٓ  إنّ  " ىمقًمف ُمـ إظمرى اًمّرواي٤مت ذم أـمٚمؼ عم٤َِم شم٘مٞمٞمدٌ  هذا وذم

 اًم٘مّّم٦م يدرك ومٚمؿ ٕمل  شم٤مسم اًم٘م٤مؾمؿ ٕنّ  ُمرؾمٌؾ  إّٟمف ي٘م٤مل وٓ , " سمٚمٞمؾٍ  ي١مّذن

 .همٞم٤مٍث  سمـ طمٗمص رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد صم٧ٌم ّٕٟمف , اعمذيمقرة

 سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ يمالمه٤م اًم٘مّٓم٤من حيٞمك رواي٦م ُمـ اًمّٓمح٤موّي  وقمٜمد

 سمٞمٜمٝمام يٙمـ وملَ  : ىم٤مًم٧م,  احلدي٨م ومذيمر.  قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٛمر

  .هذا ويّمٕمد,  هذا يٜمزل أن إَّٓ 

 ذم:  أي " اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل " اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ذم ىمقًمف ومٛمٕمٜمك هذا وقمغم

 اهلل قمٌٞمد قمـ ٟمٛمػمٍ  اسمـ رواي٦م ذم ُمًٚمؿٍ  قمٜمد وىمع وىمد .قم٤مئِم٦م قمـ روايتف

 أووحتف ٟمٔمرٌ  وومٞمٝم٤م , اًمّزي٤مدة هذه ُمثؾ قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ

 اًمذي ٟمٞم٦ًمأُ  طمدي٨م ذم أيْم٤مً  اًمّزي٤مدة وصمٌت٧م ." اعمدرج " يمت٤مب ذم

______________________ 
م ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر  (6) وقمـ , احلدي٨م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من يمام شم٘مدَّ

 .قمٌٞمد اهلل أيْم٤ًم قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قم٤مئِم٦م
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 .( ) إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مّدُم٧م

 اًمٗمجر ىمٌؾ إذان ومٞمف ي٘مع اًمذي اًمقىم٧م أنّ  إمم ذه٥م عمـ طمّج٦مٌ  ٞمفووم

حقر وىم٧م هق ًّ ٌٙمّل  واظمت٤مره,  ادذهٛ دم إوجف أحد وهق , اًم ًّ  اًم

 .واعمتقزم طمًلم اًم٘م٤ميض قمـ شمّمحٞمحف وطمٙمك,  " اعمٜمٝم٤مج ذح " ذم

 .اًمٌٖمقّي  سمف وىمٓمع

 هذا حيرضّم :  طمٙم٤مه أن سمٕمد ىم٤مل وم٢مّٟمف , سمف يِمٕمر اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ويمالم

٤مُمٕملم وم٤مئدة سمف يتٕمٚمؼ ظمؼم " سمٚمٞمؾٍ  يٜم٤مدي سمالًٓ  إنّ  " ىمقًمف سم٠منّ  ًّ  , ىمٓمٕم٤مً  ًمٚم

 ـمٚمقع قمٜمد يٙمقن ٕن حمتٛمالً  ُمِمتٌٝم٤مً  إذان وىم٧م يم٤من إذا وذًمؽ

 يٛمٜمٕمف اًمذي سمؾ واًمنّمب إيمؾ يٛمٜمع ٓ ذًمؽ أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص ومٌلّم ,  اًمٗمجر

 لسمال أذان وىم٧م شم٘م٤مرب قمغم يدّل  وهذا:  ىم٤مل , اًمّّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع

  .اٟمتٝمك .اًمٗمجر ُمـ

 إلدراك اًمّت٠مّه٥م ُمنموقمّٞمتف ذم احلٙمٛم٦م أنّ  ُمـ شم٘مّدم ُم٤م أيْم٤مً  وي٘مّقيف

 ُمـ ُمٌدأه أنّ  يمتٌف أيمثر ذم اًمٜمّقوّي  وصّحح , وىمتٝم٤م أّول ذم اًمّّمٌح

 .اًمّث٤مين اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 ُمٕمٜم٤مه:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل:  وم٘م٤مل " ُمًٚمؿٍ  ذح " ذم احلدي٨م قمـ وأضم٤مب

 ىم٤مرب وم٢مذا , وٟمحقه ًمٚمّدقم٤مء أذاٟمف سمٕمد صويؽمسمّ  ي١مّذن يم٤من سمالًٓ  أنّ 

 صمؿّ ,  وهمػمه٤م سم٤مًمّٓمٝم٤مرة ومٞمت٠مّه٥م ُمٙمتقم أمّ  اسمـ وم٠مظمؼم ٟمزل اًمٗمجر ـمٚمقع

  .اًمٗمجر ـمٚمقع أّول ُمع إذان ذم وينمع يرىمك

______________________ 
 .ام شم٘مدم ذم اًمتٜمٌٞمفأظمرضمف أمحد يم .طمدي٨م أٟمٞم٦ًم (6)
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 ظم٤مص   دًمٞمؾٍ  إمم حيت٤مج - احلدي٨م ًمًٞم٤مق خم٤مًمٗمتف ووقح ُمع - وهذا

حف عم٤َِم  ُمٕمرووم٦مٌ  أظمرى اٌل أىمق ذًمؽ ووراء .اًمّت٠مويؾ ًمف يًقغ طمّتك صحَّ

  .اًمٗم٘مٝمّٞم٤مت ذم

 يم٤من عَم٤ّم:  سم٘مقًمف اًمٗمجر ىمٌؾ إذان ُمنموقمّٞم٦م ًمٕمدم اًمّٓمح٤موي   واطمت٩ّم 

 يم٤مٟم٤م أهّنام صم٧ٌم,  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ذيمر ُم٤م اًم٘مرب ُمـ أذاٟمٞمٝمام سملم

 أمّ  اسمـ ويّمٞمٌف سمالل ومٞمخٓمئف اًمٗمجر ـمٚمقع وهق,  واطمداً  وىمت٤مً  ي٘مّمدان

  .ُمٙمتقم

 , قمٚمٞمف واقمتٛمد ُم١مّذٟم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أىمّره ٤معمََ  ًمؽيمذ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م وفم٤مهر .ٟم٤مدراً  ُمٜمف ذًمؽ وىمقع ًمٙم٤من اّدقمك يمام يم٤من وًمق

 .وقم٤مدشمف ؿم٠مٟمف يم٤من ذًمؽ أنّ  قمغم يدّل 

 .هم٤مي٦م إيمؾ واًمنمب ـمٚمقع اًمٗمجر وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أنَّ 

 .وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمًتقذم ذم اًمّمٞم٤مم إن ؿم٤مء اهلل
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 الثاني والطذرون الحديث

 إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل,   اخلدريّ  شًٔدٍ  أيب ظـ - 55

 ( ).يَقل مٚ مثؾ ؾَقفقا ادّٗذن شًّتؿ

 

 ًمق طمّتك يًٛمع سمٛمـ اإلضم٤مسم٦م اظمتّم٤مص فم٤مهره ( شًّتؿ إذا: )  ؿقفف

 يًٛمع ملَ  ًمٙمـ ي١مّذن أّٟمف ؿٚمِ وقمَ ,  اًمقىم٧م ذم ُمثالً  اعمٜم٤مرة قمغم اعم١مّذن رأى

 ذح ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مًمف , اعمت٤مسمٕم٦م ًمف شمنمع ٓ .ؿٍ صٛمَ  أو ٕمدٍ ًمٌُ  أذاٟمف

 .اعمٝمّذب

 ."ُم٤م ي٘مقل اعم١مذن  "وًمٚمِمٞمخلم  ( يَقل مٚ مثؾ ؾَقفقا: )  ؿقفف

 اٟمتٝمك احلدي٨م وأنّ  , ُمدرٌج  " اعم١مّذن " ىمقل أنّ  وّو٤مٍح  اسمـ اّدقمك

  ." ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ " ىمقًمف قمٜمد

 اشّمٗم٘م٧م وىمد , اًمّدقمقى سمٛمجّرد يث٧ٌم ٓ اإلدراج سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ص٤مطم٥م يّم٥م وملَ  , إصم٤ٌمهت٤م قمغم واعمقـّم٠م اًمّّمحٞمحلم ذم اًمّرواي٤مت

 .طمذومٝم٤م ذم اًمٕمٛمدة

 ُم٤م ُمثؾ ي٘مؾ وملَ  " ي٘مقل ُم٤م " ىم٤مل:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل ( يَقل مٚ: )  ؿقفف

 .يمٚمٛمتٝم٤م ُمثؾ يمٚمٛم٦مٍ  يمؾ سمٕمد جيٞمٌف سم٠مّٟمف ًمٞمِمٕمر .ىم٤مل

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ قمٓم٤مء (  030) وُمًٚمؿ (  632) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 ..إذا ؾمٛمٕمتؿ اًمٜمداء) سمـ يزيد قمـ أيب ؾمٕمٞمد سمف سمٚمٗمظ 

(  6232) واسمـ طم٤ٌمن (  6632) واًمدارُمل  (  43/  0) وىمد رواه اإلُم٤مم أمحد  

 .ومه٤م سمٛمٕمٜمك واطمد( اعم١مذن ) وهمػمهؿ سمٚمٗمظ 
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 أّٟمف , طمٌٞم٦ٌم أمّ  طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه ُم٤م ذًمؽ ذم واًمٍّميح:  ىمٚم٧م

 .يًٙم٧م طمّتك اعم١مّذن ي٘مقل يمام ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م ُمثؾ ي٘مقل أّٟمف احلدي٨م فم٤مهر:  وم٘م٤مل اًمٞمٕمٛمرّي  اًمٗمتح أسمق وأُّم٤م

ـّ  , اعم١مّذن ومراغ قم٘م٥م ي٘مقل  يمؾ إضم٤مسم٦م شمْمّٛمٜم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٙم

 سمـ قمٛمر طمدي٨م إمم يِمػم , اعم٤ًموىم٦م اعمراد أنّ  قمغم ٧ْم دًمَّ  قم٘مٌٝم٤م يمٚمٛم٦مٍ 

 اؾمتح٥ّم  ومرغ طمّتك جي٤موسمف ملَ  ومٚمق , وهمػمه ( ) ُمًٚمؿ قمٜمد اًمذي اخلّٓم٤مب

  .سمحث٤مً  اعمٝمّذب ذح ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مًمف .اًمٗمّمؾ يٓمؾ ملَ  إن اًمّتدارك ًمف

 أّٟمف " ُمثؾ " ىمقًمف وفم٤مهر , يم٤مًمّّمالة قمذرٌ  ًمف يم٤من إذا ومٞمام ىم٤مًمقه وىمد

ـّ  , اًمٙمٚمامت َجٞمع ذم ىمقًمف ُمثؾ ي٘مقل وطمدي٨م ,  أيْم٤مً  قمٛمر طمدي٨م ًمٙم

 وطمّل  اًمّّمالة قمغم طمّل  " ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك أّٟمف قمغمن يدٓ ( )ُمٕم٤موي٦م 

______________________ 
اهلل أيمؼم : ل اعم١مذن إذا ىم٤م ":  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٛمر ىم٤مل رؾمقل اهلل ( 036)حٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ ص (6)

: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل , ىم٤مل : اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم , صمؿ ىم٤مل : , وم٘م٤مل أطمديمؿ اهلل أيمؼم 

أؿمٝمد أن حمٛمدا : ىم٤مل , أؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل : أؿمٝمد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل , صمؿ ىم٤مل 

طمل : ٓ طمقل وٓ ىمقة إَّٓ سم٤مهلل, صمؿ ىم٤مل : طمل قمغم اًمّمالة , ىم٤مل : , صمؿ ىم٤مل  رؾمقل اهلل

اهلل : اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم , ىم٤مل : ٓ طمقل وٓ ىمقة إَّٓ سم٤مهلل , صمؿ ىم٤مل : قمغم اًمٗمالح , ىم٤مل 

 .ٓ إًمف إَّٓ اهلل ُمـ ىمٚمٌف دظمؾ اجلٜم٦م: ٓ إًمف إَّٓ اهلل , ىم٤مل : أيمؼم اهلل أيمؼم , صمؿ ىم٤مل 

 ٟمحق طمدي٨م قمٛمر اعم٤ميض(  260,  266) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م  (6)

أظمرج ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ( :  663/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

ٟمحق طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م , وإٟمام مَل خيّرضمف اًمٌخ٤مري ٓظمتالف وىمع ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف يمام 

( احلقىمٚم٦م ) ٕن اًمزي٤مدة , ي٦م أؿم٤مر إًمٞمف اًمدارىمٓمٜمل , ومَل خيّرج ُمًٚمٌؿ طمدي٨م ُمٕم٤مو

اعم٘مّمقدة ُمٜمف ًمٞم٧ًم قمغم ذط اًمّمحٞمح ًمٚمٛمٌٝمؿ اًمذي ومٞمٝم٤م , ًمٙمـ إذا اٟمْمؿَّ أطمُد 

وذم اًم٤ٌمب أيْم٤ًم قمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ اهل٤مؿمٛمل وأيب  .احلديثلم إمم أظمر ىمقي ضمداً 

 ٝمكاٟمت .وقمـ أٟمس ذم اًمٌزار وهمػمه , واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ -ومه٤م ذم اًمٓمؼماين وهمػمه  -راومع 
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 اؾمتدل يمذًمؽ " سم٤مهلل إَّٓ  ىمّقة وٓ طمقل ٓ " سمدهلام ومٞم٘مقل " اًمٗمالح قمغم

 الّٓقر ظْد ادنٓقر وهق .ظمزيٛم٦م اسمـ سمف

,  اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن حيتّؾ:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .يمذا وشم٤مرةً  يمذا شم٤مرةً  ومٞم٘مقل

 اخل٤مّص  أنّ :  إصقل أهؾ سمٕمض قمـ ريـاعمت٠مظّم  سمٕمض وطمٙمك

 ي٘م٤مل ٓ ؿَ ومٚمِ :  ىم٤مل , إقمامهلام وضم٥م سمٞمٜمٝمام اجلٛمع أُمٙمـ إذا واًمٕم٤ممّ 

٤مُمع يًتح٥ّم  ًّ  ظْد وجفٌ  وهق , واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚم٦م سملم جيٛمع أن ًمٚم

  .احلْٚبِٜ

 قمغم اًمّزائدة إذيم٤مر سم٠منّ :  اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ اعمِمٝمقر قمـ أضمٞم٥م

٤مُمع يِمؽمك احلٞمٕمٚم٦م ًّ  ومٛم٘مّمقده٤م احلٞمٕمٚم٦م وأُّم٤م , صمقاهب٤م ذم ّذنواعم١م اًم

٤مُمع ومٕمّقض , اعم١مّذن ُمـ حيّمؾ وذًمؽ , اًمّّمالة إمم اًمّدقم٤مء ًّ  قماّم  اًم

 .احلقىمٚم٦م سمثقاب احلٞمٕمٚم٦م صمقاب ُمـ يٗمقشمف

 ويٛمٙمـ , إُمر ُٓمتث٤مًمف اًمّثقاب ًمٚمٛمجٞم٥م حيّمؾ:  ي٘مقل أن وًم٘م٤مئؾٍ 

 ؾمٛمٕمف قمغم شمٙمّرر إذا اًمّّمالة إمم اًم٘مٞم٤مم إمم وإهاقم٤مً  اؾمتٞم٘م٤مفم٤مً  يزداد أن

 ىمقل ذم اخلالف ذًمؽ ُمـ وي٘مرب,  ٟمٗمًف وُمـ اعم١مّذن ُمـ إًمٞمٝم٤م اًمّدقم٤مء

 . ( ) ُمقوٕمف ذم ؾمٞم٠ميت يمام " محده عمـ اهلل ؾمٛمع " اعم٠مُمقم

 اهلدى إمم وهيرشمؽ سمقضمٝمؽ هٚمؿّ  .احلٞمٕمٚمتلم ُمٕمٜمك:  اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل

 ٓ قمٔمٞمؿٌ  أُمرٌ  هذا:  ي٘مقل أن ومٜم٤مؾم٥م , آضمالً  سم٤مًمٜمّٕمٞمؿ واًمٗمقز قم٤مضمالً 

______________________ 
 ( 43) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة أيت سمرىمؿ  (6)
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  .وىمّقشمف سمحقًمف اهلل ووّم٘مٜمل إذا إَّٓ  سمف اًم٘مٞم٤مم وٕمٗمل ُمع أؾمتٓمٞمع

:  ىم٤مل ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ٟم٘مؾ ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٞمف ًمقطمٔم٧م ومم٤ّم

 ي٘مقل ومال,  ًمٚم٘مراءة إٟمّم٤مهتؿ ًمٚمٛم١مّذن يٜمّمتقن يم٤مٟمقا اًمٜم٤ّمس أنّ  ّدصم٧مطُم 

 طمقل ٓ : ىم٤مًمقا , اًمّّمالة قمغم طمّل :  ىم٤مل إذا طمّتك ُمثٚمف ىم٤مًمقا إَّٓ  ؿمٞمئ٤مً 

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م : ىم٤مًمقا , اًمٗمالح قمغم طمّل  : ىم٤مل وإذا,  سم٤مهلل إَّٓ  ىمّقة وٓ

  .اٟمتٝمك

ّٜٔ بًض صٚر هذا وإػ  .ظثامن ظـ ُمثٚمف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى,  احلٍْ

 ؾمٛمٕمٜم٤م:  احلٞمٕمٚم٦م ضمقاب ذم ي٘مقل:  ىم٤مل جبرٍ  بـ شًٔد ظـ وروى

 . وأـمٕمٜم٤م

 .أخرى آختالف مـ وجقه ذفؽ ووراء

 .واًمّتٙمٌػم مه٤م:  وؿٔؾ , وم٘مط اًمّتِمّٝمديـ ذم إَّٓ  جيٞمٌف ٓ:  ؿٔؾ

 .آظمره ذم ُم٤م دون احلقىمٚم٦م ذًمؽ إمم يْمٞمػ:  وؿٔؾ

 وهق .يمٗم٤مه واإلظمالص اًمّتقطمٞمد قمغم يدّل  مم٤ّم سمف أشمك ُمٝمام:  وؿٔؾ

 .اًمّٓمح٤موّي  اظمتٞم٤مر

ًٚ  أيوًٚ  وحُقا  أّذن إذا وومٞمام ,؟  ٓ أو اًمؽّمضمٞمع ذم جيٞم٥م هؾ:  خالؾ

 .؟  ٓ أو ًمألّول إضم٤مسمتف سمٕمد جيٞمٌف هؾ,  آظمر ُم١مّذن

  .ٕصح٤مسمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف أرَ  ملَ :  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

الم قمٌد اسمـ وىم٤مل ًّ ٥ٌم ًمتٕمّدد سم٢مضم٤مسم٦مٍ  واطمدٍ  يمؾ جيٞم٥م:  اًم ًّ  , اًم

 ٕهّنام ؾمقاء وم٢مهّنام واجلٛمٕم٦م اًمّّمٌح ذم إَّٓ  , أومْمؾ إّول وإضم٤مسم٦م

  .ُمنموقم٤من
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 ضمٝم٦م يمّؾ  ُمـ اعم٤ًمواة ي٘متيض ٓ اعمثؾ ًمٗمظ أنّ  قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 .اعم١مّذن ُمـ اعمٓمٚمقب اًمّّمقت رومع سمف ي٘مّمد ٓ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ىمقًمف ٕنّ  ,

 , صٗمتف ذم ٓ اًم٘مقل ذم وىمٕم٧م اعمامصمٚم٦م ٕنّ  , سمح٨ٌم  وومٞمف .ىمٞمؾ يمذا

 اإلقمالم ُم٘مّمقده اعم١مّذن أنّ  ذًمؽ ذم واعمجٞم٥م اعم١مّذن سملم واًمٗمرق

٤مُمع , اًمّّمقت رومع إمم وم٤مطمت٤مج ًّ  أو سم٤مًمّنّ  ومٞمٙمتٗمل اهلل ذيمر ُم٘مّمقده واًم

 شمٚمّٗمظٍ  همػم ُمـ ظم٤مـمره قمغم جيريف أن يٙمٗمٞمف ٓ:  ٟمٕمؿ .اًمّرومع ُمع ٓ اجلٝمر

  .سم٤مًم٘مقل إُمر ًمٔم٤مهر

 اعم١مّذن قمـ يّمدر ُم٤م َجٞمع إذان طم٘مٞم٘م٦م:  وم٘م٤مل اعمٜمػم اسمـ وأهمرب

  .وهٞمئ٦م وومٕمؾٍ  ىمقل ُمـ

 ٗم٤مظٍ سم٠مًم اًمنّمع وظمّّمف , ًمٖم٦مً  اإلقمالم ُمٕمٜم٤مه إذان سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ذًمؽ قمغم زاد وُم٤م , إذان وضمدت وم٢مذا خمّمقص٦م أوىم٤مٍت  ذم خمّمقص٦مٍ 

 ُمـ إذان ويقضمد,  ملسو هيلع هللا ىلص ُمٙمّٛمالشمف ُمـ يٙمقن هٞمئ٦م أو ومٕمؾٍ  أو ىمقل ُمـ

 اًمّّمٌح ىمٌؾ اًمّتًٌٞمح ُمـ أطمدث ُم٤م ًمٙم٤من أـمٚمؼ ُم٤م قمغم يم٤من وًمق .دوهن٤م

 وًمٞمس , إذان َجٚم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة وُمـ اجلٛمٕم٦م وىمٌؾ

  .ذقم٤مً  وٓ ًمٖم٦مً  ٓ يمذًمؽ

 , إُمر سمٔم٤مهر قمٛمالً  اًمّّمالة ذم اعم١مّذن إضم٤مسم٦م ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .اعمخ٤مـم٦ٌم ي٘مّمد ٓ اعمجٞم٥م وٕنّ 

 .ؿمٖمالً  اًمّّمالة ذم ٕنّ  يٗمرغ طمّتك اإلضم٤مسم٦م ي١مظّمر:  وؿٔؾ

 واًم٤ٌمىمل ًممدُمّٞملم يم٤مخلٓم٤مب ٕهّنام,  احلٞمٕمٚمتلم ذم إَّٓ  جيٞم٥م:  وؿٔؾ

 ٓ سم٤محلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚم٦م يٌّدل ُمـ:  ي٘م٤مل ىمد ٙمـًم .يٛمٜمع ومال اهلل ذيمر ُمـ
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 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف , اهلل ذيمر ُمـ ٕهّن٤م , يٛمٜمع

الم قمٌد اسمـ وومّرق ًّ  ومال اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ يم٤من إذا ُم٤م سملم:  ومت٤مويف ذم اًم

 ذم أضم٤مب إن هذا وقمغم , ومٞمجٞم٥م وإٓ ُمقآهت٤م وضمقب قمغم سمٜم٤مءً  جيٞم٥م

 .اؾمت٠مٟمػ اًمٗم٤محت٦م

 سمؾ اًمّّمالة ذم اإلضم٤مسم٦م يمراه٦م ادذهٛ دم نٓقرواد , سمحث٤مً  ىم٤مًمف وهذا

 أضم٤مب إن ًمٙمـ , واخلالء اجلامع طم٤مل ذم ويمذا , يٗمرغ طمّتك ي١مظّمره٤م

 قمغم " إمّ  " ذم افّنٚؾًلّ  وّٕص  , ُمٜمٝمؿ يمثػمٌ  أـمٚم٘مف يمذا سمٓمٚم٧م سم٤محلٞمٕمٚم٦م

 .سمذًمؽ اًمّّمالة وم٤ًمد قمدم

 ذم َّٓ إ:  ىم٤مًمقا , اإلىم٤مُم٦م ذم اعم١مّذن إضم٤مسم٦م ُمنموقمّٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 احلٞمٕمٚم٦م إسمدال وىمٞم٤مس .( ) " وأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م " ومٞم٘مقل اإلىم٤مُم٦م لتَ يمٚمٛمَ 

 قم٤مم   إقمالم إذان سم٠منّ  يٗمّرق ىمد ًمٙمـ , هٜم٤م جيلء أن إذان ذم سم٤محلقىمٚم٦م

 ظم٤مص   إقمالم واإلىم٤مُم٦م , اًمّّمالة إمم دقم٤مة يٙمقٟمقا أن اجلٛمٞمع قمغم ومٞمٕمن

 .سمٕمْم٤مً  ْمٝمؿسمٕم يدقمق أن يٕمن ومال حمّمقر يًٛمٕمٝم٤م ُمـ وقمدد

 مـ ؿقم ظـ افّىحٚويّ  حُٚه , اعم١مّذن إضم٤مسم٦م وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

ّٜٔ ؿٚل وبف,  افّسِػ ٍٛ  وابـ افّيٚهر وأهؾ احلٍْ  .وه

______________________ 
ُمـ (  236/ ا ) واًمٌٞمٝم٘مل (  346)  "اًمدقم٤مء"واًمٓمؼماين ذم (  663) أظمرج أسمق داود  (6)

صمٜمل رضمٌؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م قمـ أيب أُم٤مُم٦م  ـمريؼ حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م طمدَّ

ىمد ىم٤مُم٧م :  أْن ىم٤مل , أنَّ سمالًٓ أظمذ ذم اإلىم٤مُم٦م , ومٚمامَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأو قمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل 

يمٜمحق طمدي٨م : وىم٤مل ذم ؾم٤مئر اإلىم٤مُم٦م  .أىم٤مُمٝم٤م اهلل وأداُمٝم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمالة , ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .ذم إذان قمٛمر 

 .واًمزي٤مدة ومٞمف ٓ أصؾ هل٤م .وهق وٕمٞمػ( :  023/  6)  "اًمتٚمخٞمص"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  
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 ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص ّٟمفأ , وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف سمحدي٨ٍم :  فِجّٓقر واؾمتدل

  .اًمٜم٤ّمر ُمـ ظمرج:  ىم٤مل,  شمِمّٝمد ومٚماّم  , اًمٗمٓمرة قمغم:  ىم٤مل,  يمؼّم  ومٚماّم  ُم١مّذٟم٤مً 

 سمذًمؽ إُمر أنّ  ٜم٤مٛمْ قمٚمِ ,  اعم١مّذن ىم٤مل ُم٤م همػم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ومٚماّم  : ىم٤مل

  .ًمالؾمتح٤ٌمب

 أن ومٞمجقز , ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ي٘مؾ ملَ  أّٟمف احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .اًمّزائد اًم٘مقل وٟم٘مؾ,  سم٤مًمٕم٤مدة ايمتٗم٤مءً  اًمّراوي يٜم٘مٚمف وملَ ,  ىم٤مًمف يٙمقن

 .إُمر صدور ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 قمٛمقم ذم ٟمٗمًف يدظمؾ أن يرد ملَ ,  ُمرأُ  عَم٤ّم اًمّرضمؾ ٙمقني أن:  وحيتّؾ

 .سمذًمؽ ظمقـم٥م ُمـ

 .إذان ي٘مّمد ملَ  اًمّرضمؾ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 ."ة اًمّّمال طميشمف أّٟمف " ـمرىمف سمٕمض ذم أنّ  إظمػم هذا يردّ  ًمٙمـ

 قمٛمقم ذم ٟمٗمًف يدظمؾ أن يرد ملَ ,  ُمرأُ  عَم٤ّم اًمّرضمؾ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .سمذًمؽ ظمقـم٥م ُمـ

 .إذان ي٘مّمد ملَ  اًمّرضمؾ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 ."ة اًمّّمال طميشمف أّٟمف " ـمرىمف سمٕمض ذم أنّ  إظمػم هذا يردّ  ًمٙمـ
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 انقبهت استقبال باب   
 الحديث الثالث والطذرون

 طٓر ظذ سّبحيُ  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ :   ظّر ابـ ظـ - 55

  ( ).يًٍِف ظّر ابـ وـٚن,  برأشف قمئيُ ,  وجٓف ـٚن حٔٞ,  راحِتف

ٍٜ  ودم  ( ).بًره ظذ يقتر ـٚن : رواي

ّٕف ؽر:  ودسِؿٍ    ( ).ادُتقبٜ ظِٔٓٚ ُيهِع  ٓ أ

 ( ).افٍرائض إٓ  :  وفِبخٚريّ 

 

 قمغم اًمًٗمر ذم ُيّمكِم يم٤من  "وًمٚمٌخ٤مري  (ـٚن يسبح : ) ؿقفف 

 طمدي٨م ذمو , يمثػماً  احلدي٨م ذم شمٙمّرر وىمد , اًمٜم٤ّمومٚم٦م ُيّمكِم :  أي "فراطمٚمت

 .( )"ًمّْمحكا ؾمٌح٦م" قم٤مئِم٦م

 ومٝمق اًمّّمالة قمغم أـمٚمؼ وم٢مذا , اهلل ؾمٌح٤من ىمقل ذم طم٘مٞم٘م٦م واًمّتًٌٞمح

______________________ 
واًمٚمٗمظ . ُمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف(  233) وُمًٚمؿ (  6463) أظمرضمف اًمٌخ٤مري (6)

 .وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى ذم اًمّمحٞمحلم ؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح سمٕمْمٝم٤م .ًمٚمٌخ٤مري

ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمرمحـ (  233) وُمًٚمؿ (  463) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

يم٤من يقشمر ) وومٞمف  .سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر قمـ اسمـ قمٛمر سمف

 (قمغم اًمٌٕمػم 

ُمـ ـمريؼ يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب (  6332) خ٤مري ُمٕمّٚم٘م٤ًم واًمٌ(  233) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (0)

  .قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل قمـ أسمٞمف

 .ُمـ ـمريؼ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف(  466) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

 ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م رأي٧م رؾمقل اهلل : قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م (  263) وُمًٚمؿ (  6322) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .حٝم٤موإين ٕؾُمٌّ , يّمكم ؾُمٌح٦م اًمْمحك ىمط  
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 هلل هٜمزِ ُمُ  اعُمّمكِم  ٕنّ  أو , اًمٙمّؾ  قمغم اًمٌٕمض اؾمؿ إـمالق سم٤مب ُمـ

 سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن اًمّتٜمزيف واًمّتًٌٞمح , اًمٕم٤ٌمدة سم٢مظمالص وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 .اعمالزُم٦م

 ( ).أقمٚمؿ هللوا .ذقمّل  رفقمُ  ومٝمق سم٤مًمٜم٤ّمومٚم٦م ذًمؽ اظمتّم٤مص وأُّم٤م

اًمقشمر قمغم  "اًمٌخ٤مري سم٤مب  شمرضمؿ(  راحِتف طٓر ظذ: ) ؿقفف 

 ."اًمداسم٦م

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرق ٓ أن قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  سم٤مًمّداسّم٦م شمرضمؿ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

 واطمدة قمغم جيزئ ٓ اًمٗمرض أنّ  .سمٞمٜمٝمام واجل٤مُمع , احلٙمؿ ذم ( ) اًمٌٕمػم

 اٟمتٝمك. ُمٜمٝمام

  .ـمرىمف سمٕمض ذم دور ُم٤م إمم أؿم٤مر اًمٌخ٤مرّي  وًمٕمؾَّ 

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ُيّمكِم  يم٤من أّٟمف , أسمٞمف قمـ ؾم٤ممل ـمريؼ ُمـ وم٠مظمرج اًمٌخ٤مري

,  ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ ٟمٍم سمـ حمّٛمد وروى,  ُم٤ًمومر وهق داسّمتف قمغم

 .داسّمتف قمغم يقشمر يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ ,  ٟم٤مومع طمّدصمٜم٤م:  ىم٤مل

 قمٛمر اسمـ أنّ ,  ٟم٤مومع قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك وأظمؼمين : ضمري٩ٍم  اسمـ ىم٤مل

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  خيؼم يم٤من

ـّ  ٓ إّٟمف:  َُمـ ىم٤مل قمغم اًمّردّ  وذم احلدي٨م ٗمر ذم يً ًّ  مَْقل وهق , اًم

  .افّوّحٚك ظـ

______________________ 
ٕنَّ اًمتًٌٞمح اًمذي ذم , وظُمّّم٧م اًمٜم٤مومٚم٦م سمذًمؽ : ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٗمتح ( 6)

 .ٕهن٤م يم٤مًمتًٌٞمح ذم اًمٗمريْم٦م, وم٘مٞمؾ ًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ؾُمٌح٦م , اًمٗمريْم٦م ٟم٤مومٚم٦م 

 ( يقشمر قمغم اًمٌٕمػم ) طمٞم٨م أورد اًمٌخ٤مري رواي٦م ؾم٤ممل اعمت٘مّدُم٦م سمٚمٗمظ  (6)
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ٌّح٤مً  يمٜم٧م ًمق : قمٛمر اسمـ ىمقل وأُّم٤م ٗمر ذم ُمً ًّ  أظمرضمف يمام .ٕمتٛم٧م اًم

 راشم٦ٌم سمف أراد وم٢مّٟمام,  قمٜمف قم٤مصؿ سمـ طمٗمص ـمريؼ ُمـ داود وأسمق ُمًٚمؿ

 .يم٤مًمقشمر اعم٘مّمقدة ٤مومٚم٦ماًمٜمّ ٓ اعمٙمتقسم٦م

 وضمف ُمـ اًمؽّمُمذّي  رواه وم٘مد , اعمذيمقر احلدي٨م ؾمٞم٤مق ُمـ سملّمٌ  وذًمؽ

 ومٙم٤مٟمقا,  وقمثامن وقمٛمر سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع ؾم٤مومرت : سمٚمٗمظ آظمر

 , سمٕمده٤م وٓ ىمٌٚمٝم٤م يّمّٚمقن ٓ,  ريمٕمتلم ريمٕمتلم واًمٕمٍم اًمّٔمٝمر يّمّٚمقن

 .ٕمتٛم٧م سمٕمده٤م أو ىمٌٚمٝم٤م ُمّمٚمٞم٤مً  يمٜم٧م ومٚمق

 اسمـ وم٢منّ  , اًمٚمٞمؾ وٟمقاومؾ اًمٜمّٝم٤مر ٟمقاومؾ سملم اًمّتٗمرىم٦م شمٙمقن أن : وحيتّؾ

 وىمد , ُم٤ًمومر وهق اًمٚمٞمؾ ذم داسّمتف وقمغم,  راطمٚمتف قمغم يتٜمّٗمؾ يم٤من قمٛمر

 .ىم٤مل ُم٤م ذًمؽ ُمع ىم٤مل

  : دةٌ ـؾٚئ

ّٔغ ظـ ـرذُ :  اًمّٓمح٤موّي  ىم٤مل  , اًمّراطمٚم٦م قمغم ّمغمَّ يُ  ٓ اًمقشمر أنّ  افُقؾ

ٜم٦ّم ظمالف وهق ًّ  رأى أّٟمف,  جم٤مهد سمرواي٦م سمٕمْمٝمؿ تدلواؾم , اًمّث٤مسمت٦م اًم

,  اًمّراطمٚم٦م قمغم أوشمر ًمٙمقٟمف سمٛمٕم٤مرضٍ  ذًمؽ وًمٞمس .وم٠موشمر ٟمزل قمٛمر اسمـ

ّٕف  .أومْمؾ إرض قمغم صالشمف أنّ  ٕزاع ٓ ٕ

 قمغم يقشمر يم٤من أّٟمف,  قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 .سم٤مٕرض وم٠موشمر ٟمزل ورسّمام , راطمٚمتف

,  "طمٞم٨م شمقضمٝم٧م سمف  "رواي٦م هلام  ذم(  وجٓف ـٚن حٔٞ: ) ؿقفف 

 ." اًم٘مٌٚم٦م همػم ذم "ذم اًمٌخ٤مري  ضم٤مسمر ىمقل ُمـ أقمؿّ  هقو

 قمٚمٞمٝم٤م جيٚمس أّٟمف ُمٗمٝمقُمف " سمف شمقضّمٝم٧م طمٞم٨م " ىمقًمف:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل
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 , اًمّراطمٚم٦م اؾمت٘مٌٚمتف ُم٤م سمقضمٝمف ويًت٘مٌؾ,  قمٚمٞمٝم٤م يريمٌٝم٤م اًمتل هٞمئتف قمغم

 يتٕمٚمؼ هذا ومٕمغم , سمف ٧مشمقضّمٝم طمٞم٨م ًمف اًمتل راطمٚمتف قمغم ُيّمكِم  ومت٘مديره

 ." ُيّمكِم  " سم٘مقًمف " سمف شمقضّمٝم٧م " ىمقًمف

 رواي٦م إّول ي١مّيد ًمٙمـ , " راطمٚمتف قمغم " سم٘مقًمف يتٕمٚمؼ أن:  وحيتّؾ

ٌّح اًمّراطمٚم٦م قمغم وهق " سمٚمٗمظقمٜمد اًمٌخ٤مري  ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ قم٘مٞمؾ  يً

  ." شمقضّمٝم٧م وضمفٍ  أِي  ؾٌَ ىمِ 

جقد ًمٚمّريمقع:  أي(  برأشف يقمئ: ) ؿقفف  ًّ  ُمـ يتٛمّٙمـ ملَ  ـعم واًم

 .الّٓقر ؿٚل وهبذا , ذًمؽ

 سمؾ يًجد ٓ اًمّداسّم٦م قمغم ُيّمكِم  اًمذي أنّ ,  مٚفؽ ظـ أؿمٝم٥م وروى

 يقُمئ " قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ضمقيري٦م رواي٦ماًمٌخ٤مري ُمـ  وزاد .يقُمئ

  ." اًمٗمرائض إَّٓ  إيامء

 اًمّريمقع ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اإليامء قمغم يدّل  احلدي٨م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

ج ًّ جقد ذم اإليامء يٙمقن:  ىم٤مًمقا واًمٗم٘مٝم٤مء , ُمٕم٤مً  قدواًم ًّ  ُمـ أظمٗمض اًم

 ُم٤م احلدي٨م ًمٗمظ ذم وًمٞمس , إصؾ وومؼ قمغم اًمٌدل ًمٞمٙمقن اًمّريمقع

  .يٜمٗمٞمف وٓ يثٌتف

 سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  إَّٓ أٟمف وىمع قمٜمد : ىمٚم٧م

جقد,  اعمنمق ٟمحق راطمٚمتف قمغم ُيّمكِم  وهق ومجئ٧م " ًّ  ُمـ ضأظمٗم اًم

 ." اًمّريمقع

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أمحد رواه ُم٤م يٕم٤مرض ٓ( وـٚن ابـ ظّر يًٍِف : ) ؿقفف 

 اًمّراطمٚم٦م قمغم ُيّمكِم  يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ  , ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح
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 أّٟمف قمغم حمٛمقل ّٕٟمف .إرض قمغم وم٠موشمر ٟمزل يقشمر أن أراد وم٢مذا , شمٓمّققم٤مً 

 .إُمريـ ُمـ الً يمُ  ومٕمؾ

 ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمغم أٟمٙمر أّٟمف,  ًمٌخ٤مريُم٤م رواه ا اًم٤ٌمب رواي٦م وي١مّيد

 ّٕٟمف - يٗمٕمٚمف يم٤من يمقٟمف ُمع - قمٚمٞمف أٟمٙمر وإّٟمام , ًمٞمقشمر إرض ٟمزوًمف

 .سمحتؿٍ ًمٞمس  اًمٜمّزول أنّ  ًمف يٌلّم  أن أراد

  : حٚفغ ظذ قمٛمر اسمـ ومٕمؾ يتٜمّزل أن:  وحيتّؾ

ػم ذم جمّداً  يم٤من اًمّراطمٚم٦م قمغم أوشمر طمٞم٨م:  إوػ ًّ  .اًم

 .ذًمؽ سمخالف يم٤من إرض قمغم وم٠موشمر ٟمزل طمٞم٨م:  افثٕٜٚٔ

 ٓ ومٙم٤من , ذًمؽ سمخالف اًمٗمرائض ًمٙمـ:  أي ( افٍرائض إٓ  : )  ؿقفف

  .اًمّراطمٚم٦م قمغم ُيّمِٚمٞمٝم٤م

 ٕطمدٍ  جيقز ٓ وأّٟمف , ذًمؽ اؿمؽماط قمغم افًِامء أمجع:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 اًمقشمر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل , قمذر همػم ُمـ اًمّداسّم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م ُيّمكِم  أن

 اًمقشمر وضمقب,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمّم٤مئص ُمـ ًمٞمس أّٟمف وقمغم , سمٗمرضٍ  ًمٞمس

 .اًمّراطمٚم٦م قمغم أوىمٕمف ًمٙمقٟمف قمٚمٞمف

 قمغم يقىمٕمف أن أيْم٤مً  ظمّم٤مئّمف ُمـ يم٤من إّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ ىمقل وأُّم٤م

 ملَ  ّٕٟمف,  قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى ومٝمل,  قمٚمٞمف واضم٤ٌمً  يمقٟمف ُمع اًمّراطمٚم٦م

 .ٛمعاجل هذا شمٙمّٚمػ إمم حيت٤مج طمّتك قمٚمٞمف وضمقسمف دًمٞمؾ يث٧ٌم

 .اًمّراطمٚم٦م قمغم ّمغّم شمُ  ٓ اًمٗمريْم٦م أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 قمغم يدّل  ٓ اًمؽّمك ٕنّ  , سم٘مقي   ذًمؽ وًمٞمس:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ومؽمك اعم٤ًمومر قمغم يٙمثر مم٤ّم اًمٗمريْم٦م وىم٧م دظمقل إنّ  ي٘م٤مل أن إَّٓ ,  اعمٜمع
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 جلقازا ذم اًمٜم٤ّمومٚم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمرق يِمٕمر دائامً  اًمّراطمٚم٦م قمغم هل٤م اًمّّمالة

  .وقمدُمف

ّٜٔ ُمـ اًمقشمر وضمقب اّدقمك ُمـ وأضم٤مب  :  احلٍْ

 ٟمٗمل اًمٗمرض ٟمٗمل ُمـ يٚمزم ومال , اًمقاضم٥م همػم قمٜمدهؿ اًمٗمرض سم٠منّ 

 .اًمقاضم٥م

 .واًمقاضم٥م اًمٗمرض سملم يٗمّرق يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ  قمغم يتقىّمػ وهذا

 سمقضمقب اٟمٗمرد أبٚحٍْٜٔ أنّ  وم٤مّدقمك .طم٤مُمد أسمق اًمِّمٞمخ سم٤مًمغ وىمد

 بـ شًٔد ظـ أظمرج ؿمٞم٦ٌمأيب  اسمـ أنّ  ُمع , بٚهصٚح يقاوم٘مف وملَ  .اًمقشمر

ّٛٔ  قمغم يدّل  ُم٤م وافّوّحٚك مسًقد بـ اهلل ظبد بـ ظبٔدة وأيب ادس

 .يث٧ٌم وملَ  .واضم٥م اًمقشمر:  جمٚهد ظـ وظْده , قمٜمدهؿ وضمقسمف

ّٜٔ مـ أصبغ ظـ اًمٕمريبّ  اسمـ وٟم٘مٚمف  ويم٠مّٟمف , شحْقن وواؾَف ادٚفُ

 .ؿمٝم٤مدشمف ذم ضمرطم٦م ٤منويم , ّدبأُ  شمريمف ُمـ:  ُم٤مًمؽ ىمقل ُمـ أظمذه

 يمٜمتؿ وطمٞمثام)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ختّص  ( ) إطم٤مدي٨م هذه:  اعُمٝمٚم٥َّم ىم٤مل

 وضمف ومثؿّ  شمقًّمقا وم٠ميٜمام)  شمٕم٤ممم ىمقًمف أنّ  وشمٌلّم (  ؿمٓمره وضمقهٙمؿ ومقًّمقا

 , إمهٚر ؾَٓٚء إطم٤مدي٨م هذه سمٛمْمٛمقن أظمذ وىمد , اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم(  اهلل

٤ٌّمن يم٤مٟم٤م ثقر وأبٚ أمحد أنّ  إٓ    طم٤مل سم٤مًمّتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يًتح

 .اًمّّمالة اسمتداء

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , أٟمس قمـ ؾمؼمة أيب سمـ اجل٤مرود طمدي٨م ًمذًمؽ واحلّج٦م

______________________ 
طمٞم٨م أظمرضمٝم٤م  .وطمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م , ضم٤مسمر وطمدي٨م , طمدي٨م اسمـ قمٛمر : أي  (6)

 .اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
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ػم ذم يتٓمّقع أن أراد إذا يم٤من ًّ  طمٞم٨م صغمَّ  صمؿّ ,  اًم٘مٌٚم٦م سمٜم٤مىمتف اؾمت٘مٌؾ,  اًم

 .واًمّدراىمٓمٜمّل  وأمحد داود أسمق أظمرضمف .ريم٤مسمف وضّمٝم٧م

 ؾٔف تَك ٓ افذي افّسٍر دم افّدواّب  ظذ افّهالة دم واختٍِقا

 .افّهالة

 ومخّّمف مٚفؽ ؽر , ؾمٗمر يمّؾ  ذم ذًمؽ ضمقاز إمم:  الّٓقر ؾذهٛ

ٗمر ًّ  .اًمّّمالة ومٞمف شم٘مٍم اًمذي سم٤مًم

  .ذًمؽ قمغم واوم٘مف أطمداً  أقمٚمؿ ٓ:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

 إّٟمام إطم٤مدي٨م هذه أنّ  وطمّجتف , قمٜمف ذًمؽ قمغم يّتٗمؼ وملَ :  ىمٚم٧م

 ومّمٜمع ىمّمػماً  ؾمٗمراً  ؾم٤مومر أّٟمف قمٜمف ٜم٘مؾي وملَ  , ملسو هيلع هللا ىلص أؾمٗم٤مره ذم وردت

 .ذًمؽ

 .ذًمؽ ذم إظم٤ٌمر ُمٓمٚمؼ اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

 ضمٕمؾ شمٕم٤ممم اهلل أنّ :  اًمٜمّٔمر ـمريؼ ُمـ ًمٚمجٛمٝمقر اًمّٓمؼمّي  واطمت٩ّم 

 ظم٤مرج يم٤من ُمـ أنّ  قمغم أمجًقا وؿد , واعم٤ًمومر ًمٚمٛمريض رظمّم٦م اًمّتٞمّٛمؿ

 جيد وملَ ,  ظمرآ ؾمٗمر إمم ٓ ُمٜمزًمف إمم اًمٕمقد وٟمّٞمتف أىمّؾ  أو ُمٞمؾ قمغم اعمٍم

 .اًمّتٞمّٛمؿ ًمف جيقز أّٟمف ُم٤مء

 اًمّداسّم٦م قمغم اًمٜمّٗمؾ ًمف ضم٤مز,  اًم٘مدر هذا ذم اًمّتٞمّٛمؿ ًمف ضم٤مز ومٙمام:  وىم٤مل

 .ٟمتٝمكا .اًمّرظمّم٦م ذم ٓؿمؽمايمٝمام

 وشمٙمثػمه٤م,  اًمٕم٤ٌمد قمغم اًمٜمّقاومؾ حتّمٞمؾ شمٞمًػم,  ذيمر ومٞمام اًمّنّ  ويم٠منّ 

  .هبؿ اهلل ُمـ رمح٦م ٕضمقرهؿ شمٕمٔمٞمامً 

 ذم ومجّقزه .ذًمؽ ذم اًمّتقؾمٕم٦م واوم٘مف وُمـ قشػي أبق ـمرد وىمد
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ّٜٔ مـ بف وؿٚل , أيْم٤مً  احلي  .اإلصىخريّ  شًٔد أبق افّنٚؾً

 شمٙمقن اًمّٓمريؼ ضمٝم٦م أنّ  قمغم " وضمٝمف يم٤من طمٞم٨م " سم٘مقًمف واؾمتدل

 طم٤مضم٦م ًمٖمػم ىم٤مصداً  قم٤مُمداً  قمٜمٝم٤م آٟمحراف جيقز ٓ طمّتك اًم٘مٌٚم٦م قمـ سمدًٓ 

,  اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م إمم وم٤مٟمحرف اًم٘مٌٚم٦م ٝم٦مضم همػم ذم ؾم٤مئراً  يم٤من إن إَّٓ ,  اعمًػم

 .اًمّّمحٞمح قمغم يّيه ٓ ذًمؽ وم٢منّ 

 قمغم إّي٤مه إلي٘م٤مقمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف واضم٥م همػم اًمقشمر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 . اًمّراطمٚم٦م

 وُمٜمٕمف , ًمٚمامر اًمّتٜمّٗمؾ ضمقاز ًمٚمّرايم٥م اًمّتٜمّٗمؾ دًمٞمؾ ُمـ ٜمٌطواؾمتُ 

ٗمٞمٜم٦م ًمرايم٥م أضم٤مزه أّٟمف عُم مٚفؽ ًّ  .اًم
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 ( )الحديث الرابع والطذرون

 افّنٚم مـ ؿدم حغ إٔسًٚ  ِْْٚ اشتَبَ :  ؿٚل,  شريـ بـ إٔس ظـ - 55

 - الٕٚٛ ذا مـ ووجٓف,  محٚرٍ  ظذ ُيهِع  ؾرأيتف,  افّتّر بًغ ؾَِْٔٚه, 

 فقٓ:  ؾَٚل ؟ افَبِٜ فٌر تهع رأيتؽ:  ؾَِٝ - افَبِٜ يسٚر ظـ يًْل

 .( ) مل أؾًِف يًٍِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأيٝ أّن 

 

ِْ )  : ؿقفف ـَ  إَٔس  ْٚاشتَب  .اًمالم سمًٙمقن ( مٚفؽ ب

 إُم٤مرة ذم اًمِّم٤مم إمم شمقضّمف ىمد أٟمس يم٤من ( افّنٚم مـ ؿدم حغ: )  ؿقفف

 إذ وهق , ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ٤مجـاحلجّ  ُمـ ؿم٤ميمٞم٤مً  ىمدُمٝم٤م , اًمٕمراق قمغم احلّج٤مج

  .( ) اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ذاك

 سمـ أٟمس ٕنّ ,  ٓمقهوهمٚمَّ ,  " اًمِّم٤مم ىمدم طملم " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ووىمع

 اًمٌٍمة ُمـ ؾمػميـ اسمـ ومخرج اًمِّم٤مم ُمـ رضمع عَم٤ّم شمٚمّ٘م٤مه إّٟمام ؾمػميـ

 .ًمٞمتٚمّ٘م٤مه

 جمّرد,  " اًمِّم٤مم ىمدم طملم " سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن سم٠من شمقضمٞمٝمف ويٛمٙمـ

 عم٤َّم يمذا ومٕمٚم٧م:  شم٘مقل يمام,  ذًمؽ ومٞمف ًمف وىمع اًمذي اًمقىم٧م ذيمر

 .طمجج٧م

______________________ 
, ذيمره اعمّمٜمػ سمٕمد طمدي٨م اسمـ قمٛمر أيت سمٕمده ذم ىمّم٦م ىم٤ٌمء  .طمدي٨م أٟمس هذا: شمٜمٌٞمف  (6)

ُمتف ٓرشم٤ٌمـمف سم٤محلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف  .وإٟمام ىمدَّ

   .ُمـ ـمريؼ مه٤مم قمـ أٟمس سمـ ؾمػميـ سمف(  236) وُمًٚمؿ (  6334) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

سم٤مب شمْمٞمٞمع  "ّمالة يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًم(  6/60) اٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح  (0)

 ."وىمتٝم٤م اًمّمالة قمـ  
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 رضمققمف ذم هشمٚمّ٘مٞمٜم٤م وُمٕمٜم٤مه,  صحٞمح٦م ُمًٚمؿ رواي٦م:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 اًمِّم٤مم ىمدم طملم

 اًمِّم٤مم يكم مم٤ّم اًمٕمراق سمٓمريؼ ُمقوع هق ( افّتّر بًغ ؾَِْٔٚه: )  ؿقفف

 اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد سملم,  سمٙمر أيب ظمالوم٦م آظمر ذم ؿمٝمػمة وىمٕم٦م سمف ويم٤مٟم٧م, 

 .يمنى يد حت٧م رهٜم٤مً  يم٤مٟمقا اًمٕمرب ُمـ همٚمامٟم٤مً  هب٤م ووضمد , وإقم٤مضمؿ

 (1).أٟمس ُمقمم وؾمػميـ,  قمثامن ممُمق ومحران,  اعمٗمّن  اًمٙمٚمٌّل  ضمدّ  ُمٜمٝمؿ

 اًمّّمالة يٜمٙمر ملَ  سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مر ومٞمف ( افَبِٜ فٌر تهع رأيتؽ: )  ؿقفف

 قمدم أٟمٙمر وإّٟمام , ذًمؽ ذم أٟمس هٞمئ٦م ُمـ ذًمؽ همػم وٓ احلامر قمغم

 .وم٘مط اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 اؾمت٘م٤ٌمل شمرك يٕمٜمل .يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م أيّن  ًمقٓ : أٟمس ىمقل وذم

 .اًمّداسّم٦م قمغم ًمٚمٛمتٜمّٗمؾ اًم٘مٌٚم٦م

 .اطمتامل ومٞمف ؟ مح٤مر قمغم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ُمٜمف ي١مظمذ وهؾ

______________________ 
  "سم٤مب اعمٙم٤مشم٥م وٟمجقُمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م  "اعمٙم٤مشم٥م  "روى اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم ذم يمت٤مب ( 6)

 -اعمٙم٤مشم٦ٌم  , أن ؾمػميـ ؾم٠مل أٟم٤ًمً  ف إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض قمـ ُمقؾمك سمـ أٟمس أظمؼمهٚمووص

يم٤مشمٌف وم٠مسمك, وميسمف : وم٠مسمك, وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل - ويم٤من يمثػم اعم٤مل

 "ومٙم٤مشمٌف [ 00: اًمٜمقر] {ومٙم٤مشمٌقهؿ إن قمٚمٛمتؿ ومٞمٝمؿ ظمػما}: ويتٚمق قمٛمر "سم٤مًمدرة, 

وؾمػميـ اعمذيمقر يٙمٜمك أسم٤م قمٛمرة وهق واًمد حمٛمد سمـ ؾمػميـ : ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح 

, اؿمؽماه أٟمس ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر  .ويم٤من ُمـ ؾمٌل قملم اًمتٛمر , اًمٗم٘مٞمف اعمِمٝمقر وإظمقشمف 

 اٟمتٝمك. وذيمره سمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم, وروى هق قمـ قمٛمر وهمػمه 
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 صالة ذم هق إّٟمام أٟمس ظمؼم:  وم٘م٤مل .اإلؾمامقمٞمكمّ  ذًمؽ ذم ٟم٤مزع وىمد

 ذم ( ) اًمؽّمَج٦ماًمٌخ٤مري  وم٢مومراد , اًم٘مٌٚم٦م ًمٖمػم شمٓمّققم٤مً  رايم٤ٌمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

ٜم٦ّم ضمٝم٦م ُمـ احلامر ًّ   .ٟمتٝمكا .قمٜمدي ًمف وضمف ٓ اًم

اج روى وىمد  رأى أّٟمف,  أٟمس قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 .طمًـ إؾمٜم٤مده .ظمٞمؼم إمم ذاه٥م وهق,  مح٤مر قمغم ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اعم٤مزينّ  حيٞمك سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد ؿم٤مهد وًمف

 إمم ُمتقضّمف وهق,  مح٤مر قمغم ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م : قمٛمر اسمـ قمـ ي٤ًمر

  .ظمٞمؼم

 .اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي تاملآطم يرضّمح ومٝمذا

 اعمقـّم٠م ذم وذيمره , أٟمس صالة يمٞمٗمّٞم٦م اًمّرواي٦م هذه ذم يٌلّم  ملَ  :ؾٚئـدٌة 

 وهق,  مح٤مر قمغم ُيّمكِم  وهق أٟم٤ًمً  رأي٧م : ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ

 قمغم ضمٌٝمتف يْمع أن همػم ُمـ إيامء ويًجد يريمع,  اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم ُمتقضّمف

 ." رء

 احلّج٤مج قمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ اجاًمّنّ  قمٜمد وىمع:  تٌُّٔؾ 

 ُيّمكِم  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  : سمٚمٗمظقمـ أٟمس سمـ ؾمػميـ  احلّج٤مج سمـ

  .سمف شمقضّمٝم٧م طمٞم٨م ٟم٤مىمتف قمغم

 .احلامر قمغم سم٤مًمّّمالة اًمّراطمٚم٦م قمغم اًمّّمالة ىم٤مس أٟم٤ًمً  يم٠منّ  هذا ومٕمغم

 .ُم٣م ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

______________________ 
 (سم٤مب صالة اًمتٓمقع قمغم احلامر ) شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري  (6)
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  ي٤ٌمذه٤م ٓ ؾم٦مٟمج٤م ومٞمف ُمقوع قمغم صغمَّ  ُمـ أنّ 

ٍ
 صالشمف أنّ  ُمٜمف سمٌمء

 .ُمٜمٗمذه٤م قمغم وًمق ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ختٚمق ٓ اًمّداسّم٦م ٕنّ  , صحٞمح٦م

 قمرو٦م همػم ُمـ أىمقاًمف إمم يم٤مًمّرضمقع أومٕم٤مًمف إمم اًمّرضمقع وومٞمف

 قمـ ؿمٞمخف اًمّتٚمٛمٞمذ وؾم١مال , اعم٤ًمومر شمٚمّ٘مل وومٞمف .قمٚمٞمف ًمالقمؽماض

 .سم٤مًمّدًمٞمؾ واجلقاب ومٕمٚمف ُمًتٜمد

١ما ذم اًمّتٚمّٓمػ وومٞمف ًّ  ذا ُمـ" ًم٘مقًمف سم٤مإلؿم٤مرة واًمٕمٛمؾ , لاًم

 ."اجل٤مٟم٥م

 , احلامر قمرق ـمٝم٤مرة احلدي٨م هذا ُمـ ي١مظمذ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ريمقسمف ذم اًمّزُم٤من ـم٤مل إذا ؾمّٞمام ٓ ُمتٕمّذر ُمٜمف اًمّتحّرز ُمع ُمالسمًتف ٕنّ 

 .اًمٕمرق واطمتٛمؾ

 ذم يِمؽمط ٓ أّٟمف ّمقد اًمٌخ٤مري سم٤مًمؽمَج٦مُم٘م:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤ملو

 ذم اًم٤ٌمب سمؾ , اًمٗمْمالت ـم٤مهرة اًمّداسّم٦م شمٙمقن أن ّداسّم٦ماًم قمغم اًمّتٓمّقع

  .اًمٜمّج٤مؾم٦م يامّس  ٓ أن سمنمط واطمد اعمريمقسم٤مت
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 الحديث الخامس والطذرون

 صالة دم بَبٚء افّْٚس بْٔٚ:  ؿٚل ,  ظّر بـ اهلل ظبد ظـ - 55

,  ؿرآنٌ  افِِٜٔ ظِٔف ٕزلأُ  ؿد ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  إنّ :  ؾَٚل,  آٍت  جٚءهؿ إذ افّهبح

َْ ,  افَبِٜ يستَبؾ أن مرأُ  وؿد ,  افّنٚم إػ وجقهٓؿ وـٕٚٝ .ِقهٚبِ ؾٚشت

 ( ).افًُبٜ إػ ؾٚشتداروا

 

 إؿم٤ٌمع سمال شمٌ٘مك وىمد , اًمٗمتح٦م وأؿمٌٕم٧م " سملم " أصٚمف(  بْٔٚ) :  ؿقفف

 ُمٕمٜمك ومٞمف زُم٤من فمرف وهل ,( ) " سمٞمٜمام " ومتّمػم " ُم٤م " ومٞمٝم٤م ويزاد

 .اعمٗم٤مضم٠مة

 ومٞمف وجيقز , إؿمٝمر وهق واًمٍّمف سم٤معمدّ  ( بَبٚءٍ  افّْٚس: ) ؿقفف 

 فم٤مهر ُمٕمروٌف  ُمقوعٌ :  وي١مّٟم٨م يذيّمر وهق .اًمٍّمف وقمدم اًم٘مٍم

 .اعمديٜم٦م

 اًمٜم٤ّمس ذم واًمالم , احلذف جم٤مز ومٗمٞمف ىم٤ٌمء أهؾ ُمًجد هٜم٤م واعمراد

 .ُمٕمٝمؿ طمي وُمـ ىم٤ٌمء أهؾ واعمراد .اًمّذهٜمّل  ًمٚمٕمٝمد

 أطمد وهق " اًمٖمداة صالة ذم " وعمًٚمؿٍ  ( افّهبح صالة دم: )  ؿقفف

  .سمذًمؽ شمًٛمٞمتٝم٤م يمراهٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مؾ وىمد , أؾمامئٝم٤م

 يم٤مٟمقا أهّنؿ ومٞمف وم٢منّ ,  ذم اًمّمحٞمحلم اًمؼماء حلدي٨م ُمٖم٤ميرةٌ  ومٞمف وهذا

______________________ 
(  2363,  3663,  3660,  3666,  3663, ,  3663,  046) أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (6)

 .٤مر قمـ اسمـ قمٛمر سمفُمـ ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم(  626) وُمًٚمؿ 

 ( سمٞمٜمام ) وهل رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم أيْم٤ًم أي  (6)



  212 باب استقبال القبلة  كتاب الصـالة     

   
  ( ).اًمٕمٍم صالة ذم

 اًمٕمٍم وىم٧م وصؾ اخلؼم ٕنّ  5 اخلؼميـ سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ أن:  واجلقاب

 .ؼماءاًم طمدي٨م ذم وذًمؽ,  طم٤مرصم٦م سمٜمق وهؿ اعمديٜم٦م داظمؾ هق ُمـ إمم

٤ٌّمد سمذًمؽ إًمٞمٝمؿ وأيت  ُمـ ُمٜمده اسمـ رواه يمام .ىمٞمٔمّل  سمـ سمنم سمـ قم

٤ٌّمد هق:  وؿٔؾ .أؾمٚمؿ سمٜم٧م ـمقيٚم٦م طمدي٨م  ويمن اًمٜمّقن سمٗمتح هنٞمؽ سمـ قم

 .اهل٤مء

  .هبؿ ُمرّ  اًمذيـ اعمًجد وأهؾ

 هق ُمـ إمم اًمّّمٌح وىم٧م اخلؼم ووصؾ , ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ هؿ:  ؿٔؾ

 اسمـ طمدي٨م ذم وذًمؽ .ىم٤ٌمء أهؾ قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق وهؿ اعمديٜم٦م ظم٤مرج

 .إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ أيت يًؿّ  وملَ  , قمٛمر

٤ٌّمد أّٟمف ٟم٘مٚمقا وهمػمه ـم٤مهر اسمـ يم٤من وإن  ٕنّ  5 ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف .سمنم سمـ قم

 .اًمٕمٍم صالة ذم طم٤مرصم٦م سمٜمل طمّؼ  ذم ورد إّٟمام ذًمؽ

______________________ 
قمـ (  666) وُمًٚمؿ (  2366,  3666,  3662,  043,  33) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

, صغم ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس ؾمت٦م قمنم أو ؾمٌٕم٦م قمنم ؿمٝمرًا   ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : اًمؼماء 

ىمد ٟمرى شم٘مٚم٥م وضمٝمؽ ذم  }حي٥م أن يقضمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم وم٠مٟمزل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من رؾمقل اهلل 

ُم٤م وٓهؿ قمـ  }وىم٤مل اًمًٗمٝم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس وهؿ اًمٞمٝمقد  .ومتقضمف ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم .{اًمًامء 

 .{ىمٌٚمتٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمؾ هلل اعمنمق واعمٖمرب هيدي ُمـ يِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ 

رضمٌؾ صمؿ ظمرج سمٕمدُم٤م صغمَّ ومٛمرَّ قمغم ىمقٍم ُمـ إٟمّم٤مر ذم صالة  ملسو هيلع هللا ىلصومّمغمَّ ُمع اًمٜمٌل 

وأٟمف شمقضمف ,  ملسو هيلع هللا ىلصوهق يِمٝمد أٟمف صغمَّ ُمع رؾمقل اهلل : حق سمٞم٧م اعم٘مدس وم٘م٤مل اًمٕمٍم ٟم

ف اًم٘مقم طمتك شمقضمٝمقا ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم, ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم  : وًمف أيْم٤ًم , ًمٗمظ اًمٌخ٤مري  .ومتحرَّ

  .وصغمَّ ُمٕمف ىمقم, وأٟمف صغمَّ أول صالة صاّله٤م صالة اًمٕمٍم 

 .وم٤مٟمحرومقا وهؿ ريمقع ذم صالة اًمٕمٍم: وًمف أيْم٤ًم  
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٤ٌّمد يٙمقن أن ؾٔحتّؾ .حمٗمقفم٤مً  ٟم٘مٚمقا ُم٤م يم٤من وم٢من  طم٤مرصم٦م سمٜمل أشمك قم

 وىم٧م ذم سمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ىم٤ٌمء أهؾ إمم شمقضّمف صمؿّ ,  اًمٕمٍم وىم٧م ذم أّوًٓ 

  .اًمّّمٌح

 رضمالً  أنّ  , أٟمس طمدي٨م ُمـ روى ُمًٚمامً  أنّ ,  شمٕمّددمه٤م قمغم يدّل  ومم٤ّم

 اسمـ ًمرواي٦م ُمقاومؼ ومٝمذا .اًمٗمجر صالة ذم ريمقع وهؿ ُمرّ  ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ

 .طم٤مرصم٦م سمٜمل همػم ؾمٚمٛم٦م وسمٜمق , اًمّّمالة شمٕمٞملم ذم قمٛمر

 سمٕمض قمغم اًمٚمٞمٚم٦م إـمالق ومٞمف ( نٌ ؿرآ افِِٜٔ ظِٔف ٕزلأُ  ؿد: )  ؿقفف

 . جم٤مزاً  شمٚمٞمف اًمتل واًمٚمٞمٚم٦م اعم٤ميض اًمٞمقم

 ٟمرى ىمد: )  ىمقًمف واعمراد , اًمٌٕمْمّٞم٦م إلرادة " ىمرآن " ىمقًمف ذم واًمّتٜمٙمػم

امء ذم وضمٝمؽ شم٘مّٚم٥م ًّ  ؿمٓمر وضمٝمؽ ومقل,  شمرو٤مه٤م ىمٌٚم٦مً  ؽومٚمٜمقًمٞمٜمَّ  اًم

 .أي٤مت(  .احلرام اعمًجد

 وأنّ  , أُّمتف يٚمزم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمف ي١مُمر ُمـ أنّ  ومٞمف ( مرأُ  وؿد: )  ؿقفف

 .اخلّمقص دًمٞمؾ ي٘مقم طمّتك يم٠مىمقاًمف هب٤م يت٠مؾّمك أومٕم٤مًمف

 قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ رضم٥م ؿمٝمر ٟمّمػ ذم اًمتحقيؾ يم٤من: ؾٚئدة 

 سمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد احل٤ميمؿ ورواه,  اجلٛمٝمقر ضمزم وسمف .اًمّمحٞمح

 قم٤ٌمس

 ضمٝم٦م إمم ًمقاومتحقّ :  أي .ًمأليمثر اعمقطّمدة سمٗمتح ( ِقهٚؾٚشتَبَ : )  ؿقفف

 .ىم٤ٌمء أهؾ وهؿ,  سمذًمؽ اعمخ٤مـمٌقن " ٚمقه٤ماؾمت٘مٌَ  " ووم٤مقمؾ , اًمٙمٕم٦ٌم

 ( .افًُبٜ إػ ؾٚشتداروا,  افّنٚم إػ وجقهٓؿ وـٕٚٝ: )  وؿقفف

 .اعمذيمقر ًمٚمّتحّقل اًمّراوي ُمـ شمٗمًػم
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 " ووٛمػم , ُمٕمف وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اؾمت٘مٌٚمقه٤م وم٤مقمؾ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

  .آطمتامًملم قمغم ىم٤ٌمء ٕهؾ أو هلؿ,  وضمقهٝمؿ

 , إُمر سمّمٞمٖم٦م اعمقطّمدة سمٙمن " ٚمقه٤موم٤مؾمت٘مٌِ  " إصٞمكمّ  رواي٦م وذم

 .اعمذيمقران آطمتامٓن وضمقهٝمؿ وٛمػم ذم وي٠ميت

 .أفمٝمر ىم٤ٌمء أهؾ إمم هوقمقدُ 

 رواي٦م ُمـ " اًمّتٗمًػم " ذم ٌخ٤مرياًم قمٜمد أّٟمف اًمٙمن رواي٦م ويرضّمح

 احلدي٨م هذا ذمقمـ اسمـ قمٛمر  ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن

 طمرف ومدظمقل " قه٤موم٤مؾمت٘مٌٚمِ  أٓ , اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ أن أُمر وىمد " سمٚمٗمظ

 واهلل , ىمٌٚمف اًمذي اخلؼم سم٘مّٞم٦م أّٟمف ٓ أُمرٌ  سمٕمده اًمذي سم٠منّ  يِمٕمر آؾمتٗمت٤مح

  .أقمٚمؿ

 أيب اسمـ قمٜمد أؾمٚمؿ سمٜم٧م صمقيٚم٦م طمدي٨م ذم اًمّتحّقل يمٞمٗمّٞم٦م سمٞم٤من ووىمع

 ُمٙم٤من واًمّرضم٤مل ًمّرضم٤ملا ُمٙم٤من اًمٜم٤ًّمء ومتحّقل : ومٞمف وىم٤مًم٧م,  طم٤مشمؿ

جدشملم ومّمٚمٞمٜم٤م , اًمٜم٤ًّمء ًّ   .احلرام اًمٌٞم٧م إمم اًم٤ٌمىمٞمتلم اًم

 إمم اعمًجد ُم٘مّدم ذم ُمٙم٤مٟمف ُمـ حتّقل اإلُم٤مم أنّ  وشمّمقيره:  ىمٚم٧م

 ًمق وهق , اعم٘مدس سمٞم٧م اؾمتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘مٌؾ ُمـ ٕنّ  5 اعمًجد ُم١مظّمر

 حتّقل ٤مو عمَّ  , اًمّّمٗمقف يًع ُمٙم٤من ظمٚمٗمف يٙمـ ملَ  ُمٙم٤مٟمف ذم هق يمام دار

 طمّتك اًمٜم٤ًّمء وحتّقًم٧م,  ظمٚمٗمف ص٤مروا طمّتك اًمّرضم٤مل حتّقًم٧م اإلُم٤مم

 .اًمّّمالة ذم يمثػماً  قمٛمالً  يًتدقمل وهذا , اًمّرضم٤مل ظمٚمػ سن

 ىمٌؾ يم٤من يمام اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ حتريؿ ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

 .اًمٙمالم حتريؿ
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 اعمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ اعمذيمقر اًمٕمٛمؾ اهمتٗمر يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 واهلل .ُمٗمّرىم٦م وىمٕم٧م سمؾ اًمّتحقيؾ قمٜمد اخلٓم٤م شمتقال ملَ  أو , ذيمقرةاعم

  .أقمٚمؿ

 طمّتك اعمٙمٚمػ طمّؼ  ذم يث٧ٌم ٓ اًمٜم٤ّمؾمخ طمٙمؿ أنّ  .احلدي٨م هذا وذم

 سم٤مؾمت٘م٤ٌمل إُمر يمقن ُمع سم٤مإلقم٤مدة ي١مُمروا ملَ  ىم٤ٌمء أهؾ ٕنّ  5 يٌٚمٖمف

  .سمّمٚمقاٍت  شمٚمؽ صالهتؿ ىمٌؾ وىمع اًمٙمٕم٦ٌم

 اؾمتٕمالم يٛمٙمٜمف وملَ  اًمّدقمقة شمٌٚمٖمف ملَ  ُمـ أنّ ,  اًمّٓمح٤موّي  ُمٜمف واؾمتٜمٌط

  .ًمف ٓزم همػم وم٤مًمٗمرض ذًمؽ

 اًمّّمالة ذم مت٤مدوا عَم٤ّم ٕهّنؿ 5 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ ذم آضمتٝم٤مد ضمقاز وومٞمف

 اًم٘مٓمع قمغم واًمّتحّقل اًمّتامدي قمٜمدهؿ رضمح أّٟمف قمغم دلَّ  ي٘مٓمٕمقه٤م وملَ 

 .اضمتٝم٤مد قمـ إَّٓ  ذًمؽ يٙمقن وٓ , وآؾمتئٜم٤مف

 5 ؾم٤مسمؼ ٟمص   ذًمؽ ذم قمٜمدهؿ يٙمقن أن ٓطمتامل ٟمٔمرٌ  فوومٞم , ىمٞمؾ يمذا

 صٜمٕمقا ُم٤م يٕمٚمٛمٝمؿ أن ُم٤مٟمع ومال .اعمذيمقر اًمّتحّقل ُمؽمىّم٤ٌمً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف

 .واًمّتحّقل اًمّتامدي ُمـ

 سمٓمريؼ شم٘مّرر ُم٤م وٟمًخ,  سمف اًمٕمٛمؾ ووضمقب اًمقاطمد ظمؼم ىمٌقل وومٞمف

 اًم٘مٓمع سمٓمريؼ قمٜمدهؿ يم٤مٟم٧م اعم٘مدس سمٞم٧م إمم صالهتؿ ٕنّ  5 سمف اًمٕمٚمؿ

 ضمٝم٦م إمم قمٜمٝم٤م حتّقهلؿ ووىمع , ضمٝمتف إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  صالة عمِم٤مهدهتؿ

 .اًمقاطمد هذا سمخؼم اًمٙمٕم٦ٌم

 أوم٤مدت وُم٘مّدُم٤مت ىمرائـ سمف اطمتّٗم٧م اعمذيمقر اخلؼم سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 إَّٓ  اًمٕمٚمؿ يٗمٞمد ُم٤م قمٜمدهؿ يٜمًخ ومٚمؿ اعمخؼم ذًمؽ سمّمدق قمٜمدهؿ اًم٘مٓمع
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 .اًمٕمٚمؿ يٗمٞمد سمام

 ُمٜمع وإّٟمام ُمٓمٚم٘م٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم ئزاً ضم٤م اًمقاطمد سمخؼم اًمٜمًّخ يم٤من:  وؿٔؾ

  .دًمٞمؾ إمم وحيت٤مج , سمٕمده

 اؾمتامع وأنّ  , ومٞمٝم٤م هق ـُمَ  اًمّّمالة ذم ًمٞمس ـُمَ  شمٕمٚمٞمؿ ضمقاز وومٞمف

 .صالشمف يٗمًد ٓ اًمّّمالة ذم ًمٞمس ُمـ ًمٙمالم اعُمّمكِم 

 اجلزء قمغم دًٓمتف أنّ  ( ) اًم٤ٌمب سمؽمَج٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م شمٕمّٚمؼ ووضمف

 ُمـ اًمّث٤مين اجلزء وقمغم,  " اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ أن أُمر " ىمقًمف ُمـ ُمٜمٝم٤م إّول

 ضم٤مهٚملم اعمٜمًقظم٦م اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمّّمالة شمٚمؽ أّول ذم صٚمقا إهّنؿ طمٞم٨م

,  سم٤مإلقم٤مدة ي١مُمروا وملَ  ذًمؽ ُمع قمٜمٝمؿ وأضمزأت,  قمٜمٝم٤م اًمّتحّقل سمقضمقب

٤مهل طمٙمؿ ومٞمٙمقن ًّ  .يمذًمؽ اًم

 إّول ًمٚمحٙمؿ ُمًتّمح٥ٌم  اجل٤مهؾ سم٠منّ  سمٞمٜمٝمام يٗمّرق أن يٛمٙمـ ًمٙمـ

٤مهل طمّؼ  ذم يٖمتٗمر ٓ ُم٤م طمّ٘مف ذم ُمٖمتٗمرٌ  ًّ  طمٙمؿ قمـ يٙمقن إّٟمام ّٕٟمف 5 اًم

  .وقمرومف قمٜمده اؾمت٘مرّ 

______________________ 
 .وَُمـ ٓ يرى اإلقم٤مدة قمغم ُمـ ؾمٝم٤م, سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٌٚم٦م  "ٚمٞمف اًمٌخ٤مري شمرضمؿ قم (6)

  "ومّمغّم إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م 

وأصؾ هذه اعم٠ًمًم٦م ذم اعمجتٝمد ذم اًم٘مٌٚم٦م إذا شمٌلّم ( :  663/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

أهّنؿ , ومروى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ّم وقمٓم٤مء واًمِّمٕمٌّل وهمػمهؿ  .ظمٓم١مه

  .ٓ دم٥م اإلقم٤مدة , وهق ىمقل اًمٙمقومّٞملم:  ىم٤مًمقا

  .دم٥م ذم اًمقىم٧م ٓ سمٕمده: وقمـ اًمّزهرّي وُم٤مًمؽ وهمػممه٤م  

  .يٕمٞمد إذا شمٞمّ٘مـ اخلٓم٠م ُمٓمٚم٘م٤مً : وقمـ اًمِّم٤مومٕمّل  

ًمٞمس : وذم اًمؽّمُمذّي ُمـ طمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ُم٤م يقاومؼ ىمقل إّوًملم , ًمٙمـ ىم٤مل  

 اهـ .إؾمٜم٤مده سمذاك
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 .ظْدهٚ افَبِٜ حتّقفٝ افتل افّهالة دم افّروايٜ اختٍِٝ: ؾٚئـدة 

 .اًمّٔمٝمر أهّن٤مذم اًمّمحٞمحلم  اًمؼماء طمدي٨م ومٔم٤مهر

 ريمٕمتلم صغمَّ  إّٟمف ي٘م٤مل:  ىم٤مل " اًمّٓمٌ٘م٤مت " ذم ؾمٕمد سمـ حمّٛمد وذيمر

 , احلرام اعمًجد إمم يتقضّمف أن أُمر صمؿّ  , سم٤معمًٚمٛملم ُمًجده ذم ًمّٔمٝمرا ُمـ

  .اعمًٚمٛمقن ُمٕمف ودار إًمٞمف وم٤مؾمتدار

,  ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ذم ُمٕمرور سمـ اًمؼماء سمـ سمنم أمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زار وي٘م٤مل

 سم٠مصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغمَّ  ُٔمٝمراًم وطم٤مٟم٧ِم  ـمٕم٤مُم٤مً  ًمف ومّمٜمٕم٧م

 ُمًجد ومًّٛمل اعمٞمزاب اؾمت٘مٌؾو,  اًمٙمٕم٦ٌم إمم وم٤مؾمتدار أُمر صمؿّ  , ريمٕمتلم

  .اًم٘مٌٚمتلم

  .قمٜمدٟم٤م أصم٧ٌم هذا:  اًمقاىمدّي  ىم٤مل:  ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل

 ُمع يمٜم٤ّم : ىم٤مل روي٦ٌم سمـ قمامرة قمـ وٕمٞمٍػ  سمًٜمدٍ  داود أيب اسمـ وأظمرج

 ودرٟم٤م ومدار , اًم٘مٌٚم٦م سوم٧م طملم اًمٕمٌّم  صاليت إطمدى ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

  .ريمٕمتلم ذم ُمٕمف

 سمٞم٧م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اٟمٍمف : أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمٌّزار وأظمرج

 ُمـ ٟمحقه وًمٚمّٓمؼماينّ  , اًمٙمٕم٦ٌم إمم سمقضمٝمف اًمّٔمٝمر ُيّمكِم  وهق اعم٘مدس

 .أٟمس قمـ آظمر وضمف

  .وٕمٌػ  ُمٜمٝمام يمؾ   وذم

 اًمؼماء سمـ سمنم ُم٤مت ٤معَمَّ  ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ذم ه٤مصالَّ  صالة أول أنَّ  واًمتح٘مٞمؼ

 .اًمٕمٍم اًمٜمٌقي سم٤معمًجد ه٤مصالَّ  صالة وأول , اًمٔمٝمر ُمٕمرور سمـ

 ذم ذًمؽ يم٤من وهؾ , ىم٤ٌمء سم٠مهؾ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ومٝمق حاًمّمٌ وأُم٤م
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 .أىمقال ؟ ؿمٕم٤ٌمن أو رضم٥م أو أظمرة َج٤مدى

 ًمٚمّمالة إًمٞمٝم٤م يتقضمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل اجلٝم٦م ذم اظمتٚمٗمقا :ؾٚئدة 

 .سمٛمٙم٦م وهق

 5 اعم٘مدس سمٞم٧م إمم يّمكم يم٤من:  وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل:  افَقل إول

  .اعم٘مدس سمٞم٧م وسملم سمٞمٜمف جيٕمٚمٝم٤م سمؾ اًمٙمٕم٦ٌم يًتدسمر ٓ ًمٙمٜمف

 .اعم٘مدس سمٞم٧م إمم ّمكميُ  يم٤من أٟمف آظمرون أـمٚمؼ:  افَقل افثٚن

 إمم حتقل ومٚمامَّ  , اًمٙمٕم٦ٌم إمم ّمكميُ  يم٤من:  آظمرون ىم٤مل:  افَقل افثٚفٞ

 اًمٜمًخ دقمقى ُمٜمف ويٚمزم .وٕمٞمػ وهذا , اعم٘مدس سمٞم٧م اؾمت٘مٌؾ اعمديٜم٦م

 .ُمرشملم

حف وىمد , اًم٘مقًملم سملم جيٛمع ٕٟمف أصح   وإول  وهمػمه حل٤ميمؿا صحَّ

 .قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ
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فىف باب   
ّ
 انص

 الحديث الدادس والطذرون
 شّقوا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل  مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 50

َٜ  ؾ٘نّ ,  صٍقؾُؿ  ( ).افّهالة متٚم مـ ٍقِف افه   تسقي

 

أىمٞمٛم٧م : وًمٚمٌخ٤مري قمـ محٞمد قمـ أٟمس (  صٍقؾُؿ شّقوا: ) ؿقفف 

أىمٞمٛمقا صٗمقومٙمؿ : وم٘م٤مل  .سمقضمٝمف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل , اًمّمالة 

  .وم٢مين أرايمؿ ُمـ وراء فمٝمري, وشمراّصقا 

قا  "وىمقًمف   سمٖمػم شمالص٘مقا:  أي .اعمٝمٛمٚم٦م اًمّّم٤مد سمتِمديد "شمراص 

 .ظمٚمؾٍ 

 " سم٠مىمٞمٛمقا " واعمراد " أىمٞمٛمقا " ًم٘مقًمف شم٠ميمٞمداً  يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 أىمٞمٛمقا دلسم .اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد محٞمدٍ  قمـ ُمٕمٛمرٍ  رواي٦م ذم وىمع يمام ؾمّقوا

 .واقمتدًمقا

 ُمراقم٤مة وومٞمف , اًمّّمالة ذم واًمّدظمقل اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٙمالم ضمقاز وومٞمف

  .اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ وحتذيرهؿ قمٚمٞمٝمؿ واًمِّمٗم٘م٦م ًمرقمّٞمتف اإلُم٤مم

 " اًمّّمّػ  " إصٞمكمّ  رواي٦م ذم ( افّهٍقف تسقيٜ ؾ٘نّ  : )ؿقفف 

 .اجلٜمس سمف واعمراد , سم٤مإلومراد

 هٙمذا "اًمّمالة  ٦مُمـ إىم٤مُم "ري وًمٚمٌخ٤م( مـ متٚم افهالة : ) ؿقفف 

______________________ 
 .ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة أٟمس سمف(  300) وُمًٚمؿ (  243) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ
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 .قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس اًمقًمٞمد أيب قمـ اًمٌخ٤مرّي  ذيمره

 أظمرضمف يمذًمؽ " اًمّّمالة مت٤مم ُمـ " سمٚمٗمظ قمٜمف همػمه وذيمره

 اًمّدارُمّل  قمثامن ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل ,  طمذيٗم٦م اسمـ قمـ اإلؾمامقمٞمكمّ 

 ويمذا , وهمػمه اًمقًمٞمد أيب قمـ داود أسمق أظمرضمف ويمذًمؽ,  قمٜمف يمالمه٤م

 .ؿمٕم٦ٌم قمـ َج٤مقم٦مٍ  ـمريؼ ُمـ وهمػمه ٚمؿُمً

 ؿمٕم٦ٌم ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أيب ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  وزاد

 ٓ أم أٟمس ُمـ أؾمٛمٕمتف .ىمت٤مدة أؾم٠مل ملَ ,  احلدي٨م هذا ذم داهٜم٧ُم :  ي٘مقل

  .اٟمتٝمك ؟

 اًمٌخ٤مرّي  إيراد ذم اًمّنّ  هق هذا وًمٕمؾ , ُمٕمٜمٕمٜم٤مً  إَّٓ  ىمت٤مدة قمـ أره وملَ 

  .ًمف شم٘مقي٦مً  اًم٤ٌمب ذم ُمٕمف ( ) هريرة أيب حلدي٨م

 شمًقي٦م وضمقب قمغم " اًمّّمالة إىم٤مُم٦م " سم٘مقًمف طمزمٍ  اسمـ واؾمتدل

  ويمّؾ  .واضم٦ٌم اًمّّمالة إىم٤مُم٦م ٕنّ :  ىم٤مل اًمّّمٗمقف
ٍ
 اًمقاضم٥م ُمـ رء

 .واضم٥م

 هذه قمغم يّتٗم٘مقا ملَ  اًمّرواة أنّ  سمّٞمٜم٤ّم وىمد ؾمّٞمام وٓ ومٞمف, ُم٤م خيٗمك وٓ

 . ( ) اًمٕم٤ٌمرة

ؽ ًّ  ذم اًمّمػ أىمٞمٛمقا:  هريرة أيب طمدي٨م ًمٗمظ رسمٔم٤مه سمّٓم٤مل اسمـ ومت

 أنّ  قمغم سمف وم٤مؾمتدل .اًمّمالة طمًـ ُمـ اًمّمػ إىم٤مُم٦م وم٢منَّ  , اًمّمالة

______________________ 
 .وؾمٞم٠ميت ًمٗمٔمف ذم اًمنمح .طمدي٨م أيب هريرة أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من (6)

ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم اًمذي سمٕمده اًمٙمالم قمغم وضمقب اًمتًقي٦م  (6)

 .ُمـ قمدُمٝم٤م
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 قمٚمٞمف وردوأُ  , مت٤مُمف قمغم زي٤مدة اًمٌّمء طمًـ ٕنّ :  ىم٤مل , ؾمٜم٦ّمٌ  اًمّتًقي٦م

  "اًمّّمالة مت٤مم ُمـ" رواي٦م

 " اًمّّمالة مت٤مم " ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ ىمد:  وم٘م٤مل,  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وأضم٤مب

 ٓ اًمتل طم٘مٞم٘متف قمغم زائد أُمر اًمٕمرف ذم اًمٌّمء مت٤مم ٕنّ  5 ؾمتح٤ٌمبآ

 شمتؿّ  ٓ ُم٤م سمٕمض قمغم اًمقوع سمح٥ًم يٓمٚمؼ يم٤من وإن , هب٤م إَّٓ  يتحّ٘مؼ

 .سمف إَّٓ  احل٘مٞم٘م٦م

 ُم٤م قمغم إَّٓ  ٛمؾحُي  ٓ اًمِّم٤مرع ًمٗمظ ٕنّ  5 سمٕمٞمد إظمذ وهذا , ىم٤مل يمذا

 أّٟمف صم٧ٌم إذا اًمٕمرف قمغم ٛمؾحُي  وإّٟمام , اًمٕمريبّ  اًمٚم٤ًمن ذم اًمقوع قمٚمٞمف دلَّ 

 .احل٤مدث اًمٕمرف ٓ اًمِّم٤مرع قمرف

وم٢مين أرايمؿ ُمـ وراء  :زاد اًمِمٞمخ٤من ُمـ وضمف آظمر قمـ أٟمس : تٌُّٔؾ 

 ٕيّن  5 سمذًمؽ أُمرت إّٟمام:  أي .سمذًمؽ إُمر ؾم٥ٌم إمم إؿم٤مرة ومٞمف .فمٝمري

ًٚ  احل٘مٞم٘م٦م قمغم محٚمٝم٤م اعمخت٤مرو .ظمالومف ُمٜمٙمؿ حتّ٘م٘م٧م  أنّ  زظؿ دـ خالؾ

  .ذًمؽ وٟمحق سمذًمؽ ًمف رضورّي  قمٚمؿٍ  ظمٚمؼ هب٤م اعمراد

 شمٕمٓمٞمؾ ُمٕمٜمك ذم ّٕٟمف 5 شم٠مويٚمٝم٤م إمم طم٤مضم٦م ٓ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

  .رضورة همػم ُمـ اًمِّم٤مرع ًمٗمظ

 يمراُم٦م ذم زي٤مدةً  ومٞمف ٕنّ  أومم5 فم٤مهره٤م قمغم محٚمٝم٤م سمؾ:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 
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 الحديث الدابع والطذرون

 يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شًّٝ:  ؿٚل,   بنرٍ  بـ افًّْامن ظـ - 55

ـّ  أو صٍقؾُؿ سّقنّ تُ فَ :   ( ).وجقهُؿ بغ اهلل فٔخٚفٍ

ّٕام حّتك,  صٍقؾْٚ يسّقي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ودسِؿٍ   هبٚ يسّقي ـٖ

 إذا حّتك,  ؾَٚم يقمًٚ  خرج ثؿّ ,  ظْف ظَِْٚ ؿد أنْ  رأى إذا حّتك,  افَداح

ًٚ  رجالً  ؾرأى,  يُّز  أنْ  ـٚد ن  , اهلل ظبٚد:  ؾَٚل,  رهصُد  بٚدي فتسق 

ـ  اهلل بغ وجقهُؿ, صٍقؾُؿ    ( ).أو فٔخٚفٍ

 

 سمـ اًمّمح٤ميب سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري(  بنرٍ  بـ افًّْامن ظـ: ) ؿقفف 

 .( )اًمّمح٤ميب

______________________ 
و سمـ ُمّرة قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب ُمـ ـمريؼ قمٛمر(  302) وُمًٚمؿ (  236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف اجلٕمد قمـ اًمٜمٕمامن 

 .ُمـ ـمرق قمـ ؾمامك سمـ طمرب قمـ اًمٜمٕمامن سمف(  302) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

يم٤من أّول ُمقًمقد ذم اإلؾمالم ُمـ إٟمّم٤مر : ىم٤مل اًمقاىمدّي  .يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل .اخلزرضمل(0)

 أيمؼَم ُمٜمل سمًت٦م يم٤من اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم: سمٕمد اهلجرة سم٠مرسمٕم٦م قمنم ؿمٝمرًا , وقمـ اسمـ اًمزسمػم 

  .أؿمٝمر

يم٤من ىم٤ميض دُمِمؼ سمٕمد ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد , : ىم٤مل أسمق ُمًٝمر , قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

  .اؾمتٕمٛمٚمف ُمٕم٤موي٦م قمغم اًمٙمقوم٦م , ويم٤من ُمـ أظمٓم٥م ُمـ ؾمٛمٕم٧م: وىم٤مل ؾمامك سمـ طمرب 

ٟم٘مٚمف ُمٕم٤موي٦م ُمـ إُمرة اًمٙمقوم٦م إمم إُمرة محص , ووّؿ اًمٙمقوم٦م إمم قمٌٞمد اهللَّ : وىم٤مل اهلٞمثؿ 

وعَم٤َّم اؾمتخٚمػ ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد , وُم٤مت . ٤مد , ويم٤من سم٤مًمِّم٤مم عم٤م ُم٤مت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦مسمـ زي

دقم٤م اًمٜمٕمامن إمم اسمـ اًمّزسمػم صمؿ دقم٤م إمم ٟمٗمًف , ومقاىمٕمف ُمروان سمـ احلٙمؿ سمٕمد أن , قمـ ىمرب 

اإلص٤مسم٦م  .واىمع اًمّْمح٤مك سمـ ىمٞمس , وم٘متؾ اًمٜمّٕمامن سمـ سمِمػم , وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم

  .زسمتجق(  032/  2) 

 .( 643) واٟمٔمر شمرَج٦م واًمده رىمؿ 
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لم وومتح اعمثٜم٤ّمة اًمّت٤مء سمْمؿّ  ( ن  فتسق  : )  ؿقفف ًّ  اعمِمّددة اًمقاو ووؿّ  اًم

  .سمقاويـ " ًمتًّقون " وًمٚمٛمًتٛمكم , اًمٜمّقن وشمِمديد

 هٜم٤م واًم٘مًؿ , اًم٘مًؿ هب٤م يتٚمّ٘مك اًمتل هل اًمالم هذه:  اًمٌٞمْم٤موّي  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اعمِمّددة سم٤مًمٜمّقن أيّمده وهلذا ُم٘مّدر

 .احلدي٨م هذا ذم اًم٘مًؿ إسمراز ىمري٤ٌمً  داود أيب رواي٦م ُمـ وؾمٞم٠ميت

ـّ  أو: )  ؿقفف  واعمراد , شمًّقوا ملَ  إن:  أي ( وجقهُؿ بغ اهلل فٔخٚفٍ

 هب٤م يراد أو , واطمدٍ  ؾمٛم٧ٍم  قمغم هب٤م اًم٘م٤مئٛملم اقمتدال ٗمقفاًمّّم  سمتًقي٦م

  .اًمّّمّػ  ذم اًمذي اخلٚمؾ ؾمدّ 

 .ادذـقر افقظٔد دم واختِػ

 قمـ ظمٚم٘مف سمتحقيؾ اًمقضمف شمًقي٦م واعمراد,  طم٘مٞم٘متف قمغم هق:  ؾَٔؾ

 ُمـ ؾمٞم٠ميت ُم٤م ٟمٔمػم ومٝمق , ذًمؽ ٟمحق أو اًم٘مٗم٤م ُمقوع سمجٕمٚمف ووٕمف

  .( ) مح٤مر رأس رأؾمف اهلل ٕمؾجي أن اإلُم٤مم ىمٌؾ رأؾمف رومع ومٞمٛمـ اًمققمٞمد

 , اعمخ٤مًمٗم٦م وهل اجلٜم٤مي٦م ضمٜمس ُمـ اًمققمٞمد وىمقع اًمٚمٓم٤مئػ ُمـ وومٞمف

 .طمرامٌ  ومٞمف واًمّتٗمريط , واضم٥م ومٝمق هذا وقمغم

 أو اًمّّمٗمقف ًمتًّقنّ  : ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م فم٤مهره قمغم محٚمف وي١مّيد

ـّ   .وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم .أمحد أظمرضمف .اًمقضمقه ًمتٓمٛمً

 ىمقًمف ذم اعمذيمقر اًمققمٞمد ُمثؾ أّٟمف اًمّٔم٤مهر:  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل وهلذا

 أيب وطمدي٨م(  أدسم٤مره٤م قمغم ومٜمرّده٤م وضمقه٤مً  ٟمٓمٛمس أن ىمٌؾ ُمـ)  شمٕم٤ممم

______________________ 
 ( 24) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة أيت سمرىمؿ  (6)
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 .وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم,  أمحد أظمرضمف.  ُأُم٤مُم٦م

 .اعمج٤مز قمغم محٚمف ُمـ:  ومْٓؿ

 واظمتالف واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة سمٞمٜمٙمؿ يقىمع ُمٕمٜم٤مه:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 وضمٝمف ُمـ زم فمٝمر:  أي , قمكمّ  ومالنٍ  وضمف شمٖمػّم :  شم٘مقل يمام , اًم٘مٚمقب

 واظمتالف , فمقاهرهؿ ذم خم٤مًمٗم٦م اًمّّمٗمقف ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ ٕنّ  5 يمراهٞم٦م

  .اًمٌقاـمـ ٓظمتالف ؾم٥ٌم اًمّٔمقاهر

حفو داود أيب رواي٦م وي١مّيده  اًم٘م٤مؾمؿ أيب رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

 سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامنؾمٛمٕم٧م :  ىم٤مل - احل٤مرث سمـ طمًلم واؾمٛمف - اجلدزمّ 

 أىمٞمٛمقا:  وم٘م٤مل .سمقضمٝمف اًمٜم٤ّمس قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٌؾأ:  ي٘مقل

ـّ  واهلل , صمالصم٤مً  صٗمقومٙمؿ ـّ  أو صٗمقومٙمؿ ًمت٘مٞمٛم  .ىمٚمقسمٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗم

 ويمٕمٌف ص٤مطمٌف سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف يٚمزق ُمٜم٤ّم اًمّرضمؾ رأي٧ُم  ومٚم٘مد:  ىم٤مل

 . "سمٙمٕمٌف

 اًمذي همػم وضمٝم٤مً  واطمدٍ  يمّؾ  ومٞم٠مظمذ شمٗمؽمىمقن ُمٕمٜم٤مه:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ًمٚم٘مٚم٥م اعمٗمًد اًمٙمؼم ُمٔمٜم٦ّم همػمه قمغم اًمِّمخص شم٘مّدم نّ ٕ 5 ص٤مطمٌف أظمذ

  .اًم٘مٓمٞمٕم٦م إمم اًمّداقمل

 اعمخّمقص اًمٕمْمق قمغم ؾمُح  إن .سم٤مًمقضمف اعمراد أنّ  واحل٤مصؾ

 اًم٘مّدام ضمٕمؾ أو اًمّّمٗم٦م أو اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اًمّّمقرة سمح٥ًم إُّم٤م وم٤معمخ٤مًمٗم٦م

 .وراء

 إمم أؿم٤مر .اعم٘م٤مصد سمح٥ًم وم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمِّمخص ذات قمغم ؾمُح  وإن

 ومٞمج٤مزي,  اجلزاء ذم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م يراد أن:  وحيتّؾ .اًمٙمرُم٤مينّ  ذًمؽ
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  .سمنم   يًّقي ٓ وُمـ,  سمخػمٍ  اعمًّقي

,  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ إٟمّم٤مرى ي٤ًمر سمـ سمِمػم قمـوروى اًمٌخ٤مري 

 اهلل رؾمقل قمٝمدت يقم ُمٜمذ ُمٜم٤م أٟمٙمرت ُم٤م:  ًمف وم٘مٞمؾ,  اعمديٜم٦م ىمدم أٟمف

 .( ) اًمّمٗمقف ٛمقنشم٘مٞم ٓ أٟمٙمؿ إَّٓ  ؿمٞمئ٤مً  أٟمٙمرُت  ُم٤م:  ىم٤مل,  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓ أٟمٙمؿ إَّٓ  ؿمٞمئ٤مً  أٟمٙمرُت  ُم٤م " أٟمس طمدي٨م ومٞمف أورد:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل

 ومال اًمًٜم٦م شمرك قمغم ي٘مع ىمد اإلٟمٙم٤مر سم٠من:  ٥موشمٕم٘مّ  ." اًمّمٗمقف شم٘مٞمٛمقن

 .اإلصمؿ طمّمقل قمغم ذًمؽ يدل

 خي٤مًمٗمقن اًمذيـ ومٚمٞمحذر) شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم إُمر محؾ ًمٕمٚمف سم٠مٟمف:  وأضمٞم٥م

 ومٞمٚمزم , اًمّمٞمٖم٦م جمرد ٓ واحل٤مل اًمِم٠من سم٤مُٕمر اعمراد أنَّ  قمغم( أُمره قمـ

 يدل   عم٤َِم ي٠مصمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل احل٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ظم٤مًمػ ُمـ أنَّ  ُمٜمف

 ُم٤م ظم٤مًمٗمقا أهنؿ ذم فم٤مهر أٟمس وإٟمٙم٤مر , أي٦م ذم اعمذيمقر اًمققمٞمد قمٚمٞمف

 هذا ومٕمغم , اًمّمٗمقف إىم٤مُم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤مٟمقا

 .ُمٚمخّم٤مً  رؿمٞمد اسمـ يمالم اٟمتٝمك .ٞمؿاًمت٠مصم اعمخ٤مًمٗم٦م شمًتٚمزم

 اًمت٠مصمٞمؿ ٕن 5 ُمًٜمقن رء يٌ٘مك ٓ أن إمم يٗميض ٕٟمف 5 وٕمٞمػ وهق

  .واضم٥م شمرك قمـ حيّمؾ إٟمام

 اًمًٜمـ ُمـ يم٤مٟم٧م ٤معَمَّ  اًمّمٗمقف شمًقي٦م إنَّ :  سمٓم٤مل اسمـ ىمقل وأُم٤م

 شم٤مريمٝم٤م أنَّ  قمغم دلَّ  قمٚمٞمٝم٤م اعمدح وم٤مقمٚمٝم٤م يًتحؼ اًمتل إًمٞمٝم٤م اعمٜمدوب

 .اًمذم يًتحؼ

______________________ 
ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري  (6)  ."سم٤مب إصمؿ ُمـ مَل يتؿ اًمّمٗمقف  "وسمقَّ
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 .آصمامً  يٙمقن أن اًمًٜم٦م شم٤مرك ذم ُمـ يٚمزم ٓ أٟمف ضمٝم٦م ُمـ ُمتٕم٘م٥م ومٝمق

  .ىمٌٚمف اًمذي ٥ماًمتٕم٘مّ  قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ , ٛمٜم٤مؾمٚمَّ 

 ىمقًمف ذم إُمر صٞمٖم٦م ُمـ اًمقضمقب ذَ أظَم  اًمٌخ٤مري يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 " أصكم رأيتٛمقين يمام قاصٚمَّ  " ىمقًمف قمٛمقم وُمـ ." صٗمقومٙمؿ واؾمقّ  "

 .شمريمف قمغم اًمققمٞمد ورود وُمـ

 .اًمقاضم٥م شمرك قمغم وىمع إٟمام أٟمس إٟمٙم٤مر أنَّ  اًم٘مرائـ هبذه ٜمدهقم َح ضَم ومرَ 

  .اًمًٜمـ شمرك قمغم ي٘مع ىمد اإلٟمٙم٤مر يم٤من وإن

 صحٞمح٦م يًقِ  وملَ  ظم٤مًمػ ُمـ ومّمالة .واضم٦ٌم اًمتًقي٦م سم٠من اًم٘مقل وُمع

 ي٠مُمرهؿ ملَ  قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مره ُمع أٟم٤ًمً  أنَّ  .ذًمؽ وي١ميد , اجلٝمتلم ٓظمتالف

 .اًمّمالة سم٢مقم٤مدة

 قمغم اإلمجٚعَ  اّدقمك ُمـ وٟم٤مزع , سم٤مًمٌٓمالن مومجز حزمٍ  ابـ وأؾرط

 اًمٜمّٝمدّي  قمثامن أيب ىمدم رضب أّٟمف,  قمٛمر قمـ صّح  سمام اًمقضمقب قمدم

 يًّقي سمالل يم٤من : ىم٤مل,  همٗمٚم٦م سمـ ؾمقيد قمـ صّح  وسمام , اًمّّمّػ  إلىم٤مُم٦م

  ." اًمّّمالة ذم أىمداُمٜم٤م وييب ُمٜم٤ميمٌٜم٤م

 .٥ماًمقاضم همػم شمرك قمغم أطمداً  ييسم٤من وسمالل قمٛمر يم٤من ُم٤م:  وم٘م٤مل

ٜم٦ّم شمرك قمغم اًمّتٕمزير يري٤من يم٤مٟم٤م أهّنام جلقاز , ٟمٔمرٌ  وومٞمف ًّ  .اًم

 

ّٕام حّتك,  صٍقؾْٚ يسّقي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ودسِؿٍ ) : ؿقفف   ـٖ
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َِ  هبٚ سّقييُ   ( )( احلديٞ . .داحاف

______________________ 
سمٙمن اًم٘م٤مف َجع ىِمدح سمٙمنه٤م أيْم٤ًم  (افَداح : ) ؿقفف ( : 6/663)ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ  (6)

 .وشُمؼمى وهُتّٞم٠م ًمٚمرُمل سمفوهل ظمِم٥م اًمًٝم٤مم طملم شُمٜمح٧م , وؾمٙمقن اًمدال يمذًمؽ 

ـٌ ضمدًا   , وم٢منَّ اًمًٝم٤مم ُيٓمٚم٥م ذم شمًقيتٝم٤م اًمتحذير وطمًـ آؾمت٘م٤مُم٦م , وهق متثٞمؾ طمً

ٌَّف شمًقي٦م اًمّمٗمقف هب٤م .ومال يّمٞم٥م اًمٖمرض, يمٞمال يٓمٞمش قمٜمد اًمرُمل  وم٤معمٕمٜمك يم٤من  .ومِم

 .اًمًٝم٤مم ًمِمدة اؾمتقائٝم٤م واقمتداهل٤مطمتك يّمػم يم٠مٟمام ي٘مقم هب٤م  .ي٤ٌمًمغ ذم شمًقيتٝم٤م

وىمد يم٤من سمٕمض أئٛم٦م اًمًٚمػ , ٟمام ىم٤مل اًمِ٘مداح ومل ي٘مؾ اًمِ٘مدح ٕضمؾ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمّمٗمقف وإ  

 .يقيّمٚمقن رضم٤مًٓ يًّقون اًمّمٗمقف

راىمٌٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصويم٠مٟمف , ومٝمٛمٜم٤م ُم٤م أَ َُمَرٟم٤م سمف ُمـ اًمتًقي٦م : أي  (حتك رأى أن ؿد ظَِْٚ : ) ؿقفف  

, ٦م رؤي٦م سمٍم وهذه اًمرؤي .ذم اًمتًقي٦م طمتك فمٝمر ًمف ومٝمٛمٝمؿ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م واُمتث٤مهلؿ ًمف

 .ٕن ومٝمٛمٝمؿ ًمٞمس مم٤م يدرك سمح٤مؾم٦م اًمٌٍم

 وهق ُمذهٌٜم٤م وُمذه٥م اجلٛمٝمقر, وومٞمف ضمقاز يمالم اإلُم٤مم سمٕمد اإلىم٤مُم٦م وىمٌؾ اإلطمرام  

  .ؾمقاء يم٤من اًمٙمالم عمّمٚمح٦م اًمّمالة أو مَل يٙمـ, ًمٚمح٤مضم٦م 

 واحلدي٨م ."ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة  "يٙمؼم اإلُم٤مم إذا ىم٤مل اعم١مذن : وىم٤مل ,  وُمٜمٕمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

  .إذا يم٤من ٓ ُمّمٚمح٦م أصالً يٙمقن ُمٙمروه٤مً  .ٟمٕمؿ, طمج٦م قمٚمٞمف 

  .إذا ـم٤مل اًمٙمالم أقم٤مد اإلىم٤مُم٦م:  وىم٤مل اًمٚمخٛمل ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ 

وومٞمف يمراه٦م اًمت٘مّدم قمغم اعم٠مُمقُملم ذم اًمّمػ ؾمقاء يم٤من اًمت٘مدم سم٘مدُمف أو سمٛمٜمٙمٌف أو  

خم٤مًمٗم٦م ذم ُمٜمع سم٤مدي اًمّمدر اًمذي ٓ ئمٝمر ومٞمف يمٌػم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢مٟمف إذا يم٤من , سمجٛمٞمع سمدٟمف 

 .اٟمتٝمك يمالُمف .!ومام فمٜمؽ سمٖمػمه ُمـ اًمٌدن واًم٘مدم واعمٜمٙم٥م ؟, اًمتًقي٦م وهّدد ُمـ ومٕمٚمف 
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 الحديث الثامن والطذرون

ُْٜٔ تفجد   أنّ ,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 55 َِ ْٝ  ُم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل  دظ

:  إٌٔس  ؿٚل .فُؿ صعؾألُ  ؿقمقا:  ؿٚل ثؿّ ,  مْف ؾٖـؾ,  صًْتف فىًٚمٍ 

 ؾَٚم,  بامءٍ  ؾْوحتف,  بسفُ  مٚ ضقل مـ اشقد   ؿد فْٚ حهرٍ  إػ ؾَّٝ

 .ورائْٚ مـ وافًجقز,  وراءه وافٔتٔؿ إٔٚ وصٍٍٝ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔف

 ( ).إكف ثؿّ ,  رـًتغ فْٚ ذ  ؾه

 وأؿٚم,  ئّْف ظـ ؾٖؿٚمْل وبّٖمف بف صذ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ :   ودسِؿٍ 

 ( ).خٍِْٚ ادرأة

 .ضّرة بـ اهلل ظبد بـ حسغ جّد  ّرةُض  هق .افٔتٔؿ: ؿٚل ادهْػ 

ُْٜٔ جّدتف أنّ ,  مٚفؽ بـ إٔس ظـ: )  ؿقفف َِ  اعمٞمؿ سمْمؿّ :  أي ( ُم

 أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ إؾمح٤مق قمغم يٕمقد ضمّدشمف ذم واًمّْمٛمػم , ُمٚمٙم٦م شمّمٖمػم

 , وقمٞم٤مض احلّؼ  وقمٌد اًمؼمّ  قمٌد اسمـ سمف ضمزم ,ٟمس اًمراوي قمـ أ ـمٚمح٦م

حفو   .اًمٜمّقوّي  صحَّ

 أُّمف واًمدة أٟمس ضمّدة سم٠مهّن٤م,  احلّّم٤مر واسمـ ُمٜمده واسمـ ؾمٕمد اسمـ وضمزم

 ويمالم .شمٌٕمف وُمـ اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم احلرُملم إُم٤مم يمالم ُم٘مت٣م وهق , ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ 

ٞم٤مق فم٤مهر وهق .اًمٕمٛمدة ذم اًمٖمٜمّل  قمٌد ًّ  .اًم

______________________ 
ُمـ (  263) وُمًٚمؿ (  6666,  300,  366,  243,  020) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ـمرق قمـ إؾمح٤مق سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أٟمس سمف

ـ أٟمس , حيدث ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اعمخت٤مر , ؾمٛمع ُمقؾمك سم(  223) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .ومذيمره .قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
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 ـمريؼ ُمـ اًمِّمٞمخ ٕيب " اًمٕمراىمّٞملم ومقائد " ذم رويٜم٤مه ُم٤م وي١مّيده

 أيب سمـ إؾمح٤مق قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اعم٘مّدُمّل  حيٞمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

,  ُُمَٚمْٞمٙم٦م واؾمٛمٝم٤م,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضمّديت أرؾمٚمتٜمل : ىم٤مل أٟمس قمـ ـمٚمح٦م

  .احلدي٨م .اًمّّمالة ومحيت ومج٤مءٟم٤م

 ٤مقومً , ُمٚمح٤من سمٜم٧م ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ :  " اًمّٓمٌ٘م٤مت " ذم ؾمٕمد اسمـ وىم٤مل

 اًمّرُمٞم٤ًمء:  ويَٚل .اًمٖمٛمٞمّم٤مء وهل:  وؿٚل .اًمٜمّّج٤مر سمـ قمدّي  إمم ٟمًٌٝم٤م

,  اعمّمّٖمرة واًمٗم٤مء سم٤مًمٜمّقن:  أي .أٟمٞمٗم٦م:  ويَٚل,  ؾمٝمٚم٦م اؾمٛمٝم٤م:  ويَٚل ,

 .رُمٞمث٦م:  ويَٚل

 سمـ ُم٤مًمؽ إمم ٟمًٌٝم٤م وم٤ًمق , قمدي   سمـ ُم٤مًمؽ سمٜم٧م ُُمَٚمْٞمٙم٦م وأُّمٝم٤م

 ًمف ومقًمدت اًمٜمّي سمـ ُم٤مًمؽ ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ :  أي .شمزّوضمٝم٤م:  ىم٤مل صمؿّ  .اًمٜمّّج٤مر

 وأسم٤م اهلل قمٌد ًمف ومقًمدت .ـمٚمح٦م أسمق قمٚمٞمٝم٤م ظمٚمػ صمؿّ  , ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

  .قمٛمػم

 قمّٛمف قمـ احلدي٨م هذا روى , إؾمح٤مق واًمد هق اهلل وقمٌد:  ىمٚم٧م

 ذم اًمّْمٛمػم أقم٤مد ُمـ يمالم وُم٘مت٣م , ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ُّٕمف أسمٞمف أظمل

 .ُُمَٚمْٞمٙم٦م ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ  اؾمؿ يٙمقن أن إؾمح٤مق إمم ضمّدشمف

 قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواه ُم٤م ذًمؽ ذم وُمًتٜمدهؿ

 ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ  وأُّمل , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٚمػ سمٞمتٜم٤م ذم ويتٞمؿ أٟم٤م صٗمٗم٧م : ىم٤مل أٟمس

 واطمدة واًم٘مّّم٦م , اًمّّمٗمقف أسمقاب ذم ٌخ٤مرياًم أظمرضمف هٙمذا .ظمٚمٗمٜم٤م

 .ؾمٗمٞم٤من واظمتٍمه٤م,  ُم٤مًمؽ ـمّقهل٤م

 ٓ أٟمس ضمّدة ُُمَٚمْٞمٙم٦م ويمقن , شم٘مّدم ُم٤م خت٤مًمػ ومال شمٕمّدده٤م:  وحيتّؾ
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ـّ  , سمّٞمٜم٤ّمه عم٤َِم إؾمح٤مق ضمّدة يمقهن٤م يٜمٗمل  " قمـ ؾم٠مذيمره٤م اًمتل اًمّرواي٦م ًمٙم

 .أقمٚمؿ واهلل .ٟمٗمًٝم٤م ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ  اؾمؿ ُُمَٚمْٞمٙم٦م أنّ  ذم فم٤مهرة " ُم٤مًمؽ همرائ٥م

 يم٤من جمٞمئف سم٠منّ  ُمِمٕمر وهق , ـمٕم٤مم ٕضمؾ:  أي ( فىًٚمٍ : )  ؿقفف

 ىمّّم٦م ذم يمام هلؿ ُمّمغّمً  فصالشم ُمٙم٤من ًمٞمّتخذوا هبؿ ًمٞمّمكم ٓ,  ًمذًمؽ

 سم٤مًمّّمالة قمت٤ٌمن ىمّّم٦م ذم سمدأ يمقٟمف ذم اًمّنّ  هق وهذا ,( ) ُم٤مًمؽ سمـ قمت٤ٌمن

 ُم٤م سم٠مصؾ ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ومٌدأ , اًمّّمالة ىمٌؾ سم٤مًمّٓمٕم٤مم وهٜم٤م , اًمّٓمٕم٤مم ىمٌؾ

 .ٕضمٚمف قملدُ 

٧م مم٤ّم اًمقوقء شمرك قمغم سمف اؾمتدل ( ؿقمقا:  ؿٚل ثؿّ : )  ؿقفف ًّ  ُم

 .اًمّٓمٕم٤مم دسمٕم صغمَّ  ًمٙمقٟمف اًمٜم٤ّمر

 اًمٌٖمقّي  قمـ " ُم٤مًمؽ همرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه عم٤َِم ( ) ٟمٔمرٌ  وومٞمف

______________________ 
أنَّ قمت٤ٌمن سمـ , حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع إٟمّم٤مري (  00) وُمًٚمؿ (  366) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ي٤م رؾمقل اهلل , ىمد أٟمٙمرت سمٍمي , وأٟم٤م أصكم ًم٘مقُمل , : وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مًمؽ أشمك رؾمقل اهلل 

 ُمًجدهؿ وم٠مصكّم وم٢مذا يم٤مٟم٧م إُمٓم٤مر ؾم٤مل اًمقادي اًمذي سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ , مل أؾمتٓمع أْن آيت

وم٘م٤مل ًمف : ىم٤مل  .هبؿ , ووددت ي٤م رؾمقل اهلل أٟمؽ شم٠مشمٞمٜمل ومتّمكّم ذم سمٞمتل , وم٠مختَذه ُُمّمغّم 

وأسمق سمٙمر طملم  ملسو هيلع هللا ىلصومٖمدا رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمت٤ٌمن  .ؾم٠مومٕمؾ إن ؿم٤مء اهلل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

وم٠مذٟم٧م ًمف , ومٚمؿ جيٚمس طمتك دظمؾ اًمٌٞم٧م صمؿ ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر , وم٤مؾمت٠مذن رؾمقل اهلل 

وم٠مذُت ًمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٌٞم٧م , وم٘م٤مم رؾمقل اهلل : حت٥ُم أن أصكّم ُمـ سمٞمتؽ ؟ ىم٤مل أيـ : 

 .احلدي٨م. .ومٙمؼمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

وم٘مد شمٙم٤مصمرت إدًم٦م قمغم شمرك , ٓ أصؾ اعم٠ًمًم٦م  .آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م: أي ( 6)

 .اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر سمٕمد إُمر سم٤مًمقوقء ُمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م

ه (  332/  6)  "اًمٗمتح"٘مٚمف قمٜمف اًمِم٤مرح ذم وًمذا ىم٤مل اًمٜمقوي يمام ٟم  يم٤من اخلالف : وأىمرَّ

٧م اًمٜم٤مر  ًَّ ومٞمف ُمٕمرووم٤ًم سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم صمؿ اؾمت٘مرَّ اإلَج٤مع قمغم أٟمَّف ٓ ووقء مم٤م ُم

وهق أنَّ أطم٤مدي٨م إُمر  .وَجَع اخلٓم٤ميب  سمقضمف آظمر, إَّٓ ُم٤م شم٘مدم اؾمتثٜم٤مؤه ُمـ حلقم اإلسمؾ 

 اٟمتٝمك .واهلل أقمٚمؿ .قمغم اًمقضمقب حمٛمقًم٦م قمغم آؾمتح٤ٌمب ٓ
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 اهلل ًمرؾمقل ُُمَٚمْٞمٙم٦م صٜمٕم٧ْم  " وًمٗمٔمف .ُم٤مًمؽ قمـ قمقن سمـ اهلل قمٌد قمـ

  دقم٤م صمؿّ  , ُمٕمف وأٟم٤م ُمٜمف وم٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
 .احلدي٨م " ومتقّو٠م سمقوقء

 وذم , ٤مءاًمٞم وومتح اًمالم سمٙمن روايتٜم٤م ذم يمذا ( فُؿ ؾألصع: )  ؿقفف

 .اًمٞم٤مء سمحذف إصٞمكمّ  رواي٦م

 , وؾم٤ميمٜم٦م ُمٗمتقطم٦م وصمٌقهت٤م اًمٞم٤مء سمحذف روي:  ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل

 سمٕمده٤م واًمٗمٕمؾ,  يمل ٓم ُمٗمتقطم٦م اًمٞم٤مء صمٌقت قمٜمد اًمالم أنّ  ووضمٝمف

,  حمذوف ُمٌتدأ ظمؼم وُمّمحقهب٤م واًمالم,  ُمْمٛمرة سم٠من ُمٜمّمقب

 .ًمٙمؿ ٕصكم وم٘مٞم٤مُمٙمؿ ىمقُمقا واًمّت٘مدير

 ُمتٕمٚم٘م٦م واًمالم زائدة اًمٗم٤مء شمٙمقن أن ٗمشإظم ُمذه٥م قمغم وجيقز

,  يمل ٓم أيْم٤مً  اًمالم شمٙمقن أن حيتٛمؾ اًمٞم٤مء ؾمٙمقن وقمٜمد , سم٘مقُمقا

 إضمراء اجلزم ذم اًمٞم٤مء وصمٌت٧م,  إُمر ٓم أو ختٗمٞمٗم٤مً  اًمٞم٤مء وؾمّٙمٜم٧م

 وقمٜمد , " ويّمؼم يّت٘مل ُمـ إّٟمف " ىمٜمٌؾ يم٘مراءة اًمّّمحٞمح جمرى ًمٚمٛمٕمتؾ

 سم٤مًمالم ُم٘مرونٍ  سمٗمٕمؾٍ  ٟمٗمًف اعمتٙمٚمؿ وأُمر , إُمر ٓم اًمالم اًمٞم٤مء طمذف

 (. ظمٓم٤مي٤ميمؿ وًمٜمحٛمؾ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف .آؾمتٕمامل ذم ىمٚمٞمؾ ومّمٞمح

 .شمقضمٞمٝمف ذيمر صمؿّ  .اًمالم ومتح وجيقز:  ىم٤مل

  .سمف شمرد ملَ  اًمّرواي٦م ٕنّ  5 اظمتٍمشمف سمح٨ٌم  ًمٖمػمه وومٞمف

 وًمٞمس , اًمالم سمحذف " وم٠مصؾ " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم إنّ :  وؿٔؾ

 .اًمّّمحٞمح٦م اًمٜمًّخ ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ومٞمام هق

 ويمن سم٤مًمٜمّقن " ومٚمٜمّمؾ " اًمّرواي٤مت سمٕمض قمـ ىمرىمقلٍ  اسمـ وطمٙمك

 .ُمٕمرووم٦م ًمٖم٦م ويمنه٤م,  إُمر ٓم هذا قمغم واًمالم , واجلزم اًمالم
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ٝمٞمكمّ  ىم٤مل,  ٕضمٚمٙمؿ:  أي ( فُؿ: )  ؿقفف ًّ  اخلؼم سمٛمٕمٜمك هٜم٤م إُمر:  اًم

 . ( ُمّداً  اًمّرمحـ ًمف ومٚمٞمٛمدد)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق ,

 ٓرشم٤ٌمط ٟمٗمًف إمم أو٤مومف ًمٙمٜمّف,  سم٤مٓئتامم هلؿ أُمراً  يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .سمٗمٕمٚمف ومٕمٚمٝمؿ

 .فأؿمٌٝم وُم٤م اًمًٕمػ ُمـ يتخذ ُمٕمروف احلّمػم( حهر : ) ؿقفف 

 وم٠ميمثر اًمرضمؾ ـمقل ىمدر يمٌػماً  قمٚمٞمف ّمغّم يُ  ُم٤م يم٤من إن:  سمٓم٤مل سمـا ىم٤مل

 ؾمٕمػ ـُم يّمٜمع ذًمؽ ويمؾ  ,  رةمُخ  ًمف ي٘م٤مل وٓ,  ًمف طمّمػم ي٘م٤مل وم٢مٟمف

  .أؿمٌٝمف وُم٤م اًمٜمخؾ

 .٤ًٌمً ًمُ  ًّٛمكيُ  آومؽماش أنّ  ومٞمف ( بسفُ  مٚ ضقل مـ: )  ؿقفف

 ًمٌس قمـ اًمٜمّٝمل ًمٕمٛمقم احلرير اومؽماش ُمٜمع قمغم سمف اؾمتدل وىمد

 حيٜم٨م ٓ وم٢مّٟمف طمريراً  يٚمٌس ٓ طمٚمػ ُمـ أنّ  ذًمؽ قمغم ديرِ  وٓ , احلرير

 .اًمٕمرف قمغم ُمٌٜم٤مه٤م إيامن ٕنّ  5 سم٤مٓومؽماش

 أو .احلّمػم ًمتٚمٞملم اًمٜمّْمح يٙمقن أن:  حيتّؾ ( فْوحتُ ؾ: )  ؿقفف

 ٕنّ  5 همػمه اعمت٤ٌمدر سمؾ , سم٤مٕظمػم اجلزم يّمّح  وٓ , ًمتٓمٝمػمه أو .ًمتٜمٔمٞمٗمف

 .اًمّٓمٝم٤مرة إصؾ

 " واحلٛمقّي  وًمٚمٛمًتٛمكم , ًمأليمثر يمذا ( وافٔتٔؿ إٔٚ وصٍٍٝ: )  ؿقفف

 .أومّمح وإّول شم٠ميمٞمد سمٖمػم " واًمٞمتٞمؿ ومّمٗمٗم٧م

 .واًمٜمّّم٥م اًمّرومع " ٞمؿاًمٞمت " ذم وجيقز

 سمـ اهلل قمٌد سمـ طمًلم ضمدّ  وٛمػمة هق اًمٞمتٞمؿ:  اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م ىم٤مل

 .وٛمػمة
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 , همػمه يذيمره وملَ  طمٌٞم٥م سمـ اعمٚمؽ قمٌد اّمهؾَم  يمذا:  احلّذاء اسمـ ىم٤مل

:  ىم٤مل .اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ همػمه ُمـ أو اهلل قمٌد سمـ طمًلم ُمـ ؾمٛمٕمف وأفمٜمّف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمقمم وٛمػمة أيب اسمـ هق ووٛمػمة

  .اٟمتٝمك .ذًمؽ همػم وؿٔؾ , روح ؾَٔؾ .ضّرة أيب اشؿ دم واختِػ

اح سمٕمض ووهؿ  , روح:  وؿٔؾ,  وٛمػمة اًمٞمتٞمؿ اؾمؿ:  وم٘م٤مل .اًمنّمّ

 .إًمٞمف أسمٞمف اؾمؿ ذم اخلالف ُمـ ذهٜمف اٟمت٘مؾ ومٙم٠مّٟمف

ٙمـ اسمـ قمـ رواه ومٞمام ومتحقنٍ  اسمـ قمٜمد ووىمع ًّ  اخلؼم ذم سمًٜمده اًم

 ومتّمّحٗم٧م ُمّمّٖمراً  وٓم ُمٝمٛمٚم٦مٍ  سمًلمٍ  " وؾمٚمٞمؿ أٟم٤م صٚمٞم٧م " اعمذيمقر

 ذم وم٘م٤مل,  ومتحقنٍ  اسمـ ذًمؽ قمغم وُمِمك " يتٞمؿ " ًمٗمظ ُمـ اًمّراوي قمغم

 . احلدي٨م هذا وؾم٤مق,  ُمٜمًقٍب  همػم ؾمٚمٞمؿٌ :  آؾمتٞمٕم٤مب قمغم ذيٚمف

 ؾمٕمٞمد ويَٚل,  احلٛمػمّي  ؾمٕمد وٛمػمة أيب اؾمؿ سم٠منّ :  اًمٌخ٤مرّي  وضمزم

٤ٌّمن اسمـ وٟمًٌف ,   .ًمٞمثّٞم٤مً  طم

ٜم٦ّم أنّ  قمغم " وراءه واًمٞمتٞمؿ أٟم٤م ٧مومّمٗمٗم " سم٘مقًمف واؾمتدل ًّ  ذم اًم

ًٚ  , اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمّٗم٤م أن آصمٜملم ُمقىمػ ّٔغ مـ دَِـ ؿٚل خالؾ :  افُقؾ

 .ي٤ًمره قمـ وأظمر يٛمٞمٜمف قمـ ي٘مػ أطمدمه٤م إنّ 

 داود أسمق أظمرضمف اًمذي .ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذًمؽ ذم وطمّجتٝمؿ

 ( ).ؿمامًمف قمـ وإؾمقد يٛمٞمٜمف قمـ قمٚم٘مٛم٦م أىم٤مم أّٟمف قمٜمف .وهمػمه

______________________ 
اؾمت٠مذن قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد : قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد قمـ أسمٞمف ىم٤مل (  260) ؾمٜمـ أيب داود  (6)

ومخرضم٧ِم اجل٤مري٦ُم وم٤مؾمت٠مذٟم٧م هلام وم٠مذن هلام  .وىمد يمٜم٤م أـمٚمٜم٤م اًم٘مٕمقد قمغم سم٤مسمف, قمغم قمٌد اهلل 

 .ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلصهٙمذا رأي٧م رؾمقل اهلل : صمؿ ىم٤مل , صمؿ ىم٤مم ومّمغمَّ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف , 
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 رواه , اعمٙم٤من ًمْمٞمؼ يم٤من ذًمؽ سم٠منّ :  ؾمػميـ اسمـ قمٜمف وأضم٤مب

 .اًمّٓمح٤موّي 

 يٙمقن أن قمـ اًمّمػ ذم اًمّمٌل ُمٕمف وىمػ ُمـ خيرج هؾ :مسٖفٜ 

 .؟ يمراهتف أو يٛمٜمٕمف ُمـ قمٜمد صالشمف سمٓمالن ُمـ ًٚمؿيَ  طمتك ومرداً 

 ذًمؽ ُمٜمع ُمـ قمغم طمج٦م ومٝمق , اإلضمزاء ي٘متيض أٟمس طمدي٨م وفم٤مهر

 دون اًمٜمٗمؾ ذم جيزئ أٟمف قمغم أمحد ٕص   وؿد , ُمٓمٚم٘م٤مً  احلْٚبِٜ ُمـ

 .( )ومٞمف ُم٤م وومٞمف .اًمٗمرض

  .أّوًٓ  اعمذيمقرة ُُمَٚمْٞمٙم٦م هل ( وافًجقز: )  ؿقفف

 هب٤م آومتت٤من ُمـ خيِمك ُم٤م وأصٚمف , اًمّرضم٤مل ُمع شمّمّػ  ٓ اعمرأة أنّ  ومٞمف

 .الّٓقر ظْد صالهت٤م أضمزأت ظم٤مًمٗم٧م ومٚمق

ّٜٔ وظـ  .اعمرأة دون اًمّرضمؾ صالة شمٗمًد .احلٍْ

ػ شمقضمٞمٝمف وذم,  جٞم٥ٌم قم وهق ًّ  ىمقل دًمٞمٚمف:  ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل طمٞم٨م شمٕم

ـّ :  ُمًٕمقد اسمـ ـّ  طمٞم٨م ُمـ أظّمروه  , ًمٚمقضمقب وإُمر ( ) " اهلل أظّمره

______________________ 
أهنام دظمال : قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد (  603) وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  

صمؿ ريمٕمٜم٤م ومقوٕمٜم٤م أيديٜم٤م قمغم ُريمٌٜم٤م وميب أيديٜم٤م صمؿ : وومٞمف  .ومذيمر ٟمحقه .قمغم قمٌداهلل

ٌَّؼ سملم يديف صمؿ ضمٕمٚمٝمام سملم ومخذيف   .ملسو هيلع هللا ىلصهٙمذا ومٕمؾ رؾمقل اهلل : ومٚمام صغمَّ ىم٤مل  .ـم

اًمّمقاب صح٦م ُمّم٤موم٦م اًمّمٌل ذم اًمٗمرض ( :  332/  6) رمحف اهلل  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز( 6)

وإصؾ أن اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م ؾمقاء ذم إطمٙم٤مم إٓ ُم٤م ظمّمف , واًمٜمٗمؾ حلدي٨م أٟمس 

 .وًمٞمس هٜم٤م دًمٞمؾ يٛمٜمع ُمـ ُمّم٤موم٦م اًمّمٌل ذم اًمٗمرض ومقضم٧ٌم اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام, اًمدًمٞمؾ 

 .واهلل أقمٚمؿ اٟمتٝمك سمتجقز

, واًمٓمؼماين ( 6233) "صحٞمحف  ", واسمـ ظمزيٛم٦م ذم ( 6666)أظمرضمف قمٌد اًمرزاق  (6)

   .قمـ أيب ُمٕمٛمر قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمقىمقوم٤مً ( 4/646) "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم "ذم 
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ـّ  جي٥م ُمٙم٤من وٓ .ُمٙم٤من فمرف وطمٞم٨م ,  اًمّّمالة ُمٙم٤من إَّٓ  ومٞمف شم٠مظّمره

 ُمـ سمف أُمر ُم٤م شمرك ّٕٟمف 5 اًمّرضمؾ صالة ومًدت اًمّرضمؾ طم٤مذت وم٢مذا

 .شم٠مظمػمه٤م

 صم٧ٌم وم٘مد - اعمًتٕم٤من واهلل - ضمقاسمف شمٙمّٚمػ قمـ ٖمٜملشم هذا وطمٙم٤مي٦م

 ومٚمق ( ) يٜمزقمف أن ٓسمًف وأُمر اعمٖمّمقب اًمّثقب ذم اًمّّمالة قمـ اًمٜمّٝمل

 ذم ي٘م٤مل ٓ ؿَ ومٚمِ  , صالشمف وأضمزأشمف أصمؿ يٜمزقمف وملَ ,  ومٞمف ومّمغمَّ  ظم٤مًمػ

  ؟ ذًمؽ اعمرأة طم٤مذشمف اًمذي اًمّرضمؾ

 ؿمخٌص  ومٞمٝم٤م ومّمغمَّ  ممٚمقيم٦مٌ  صّٗم٦مٌ  اعمًجد ًم٤ٌمب يم٤من ًمق .ُمٜمف وأووح

 سمخٓمقةٍ  اعمًجد أرض إمم قمٜمٝم٤م يٜمت٘مؾ أن قمغم اىمتداره ُمع إذٟمف سمٖمػم

,  طم٤مذشمف اًمتل اعمرأة ُمع اًمّرضمؾ ويمذًمؽ , وأصمؿ صالشمف صّح٧م واطمدةٍ 

  .سمجٜمٌف ومّمٚم٧م اًمّّمالة ذم دظمؾ أن سمٕمد ضم٤مءت إن ؾمّٞمام وٓ

 هذا أنّ  يٌلّم  أن ىمّمد ( ) اًمٌخ٤مرّي  أنّ  إىمرب:  رؿمٞمد اسمـ وىم٤مل

______________________ 
 .رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح( : 6/06)ىم٤مل اهلٞمثٛمل  

وًمٕمؾَّ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرح قمٛمقُم٤مت اًمنميٕم٦م  .ٓ أقمٚمؿ دًمٞماًل يٜمص  قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م( 6)

قمـ اسمـ قمٛمر (   6206) وىمد أظمرج اإلُم٤مم أمحد  .ُٕمر سمرّدهذم حتريؿ ُم٤مل اعمًٚمؿ وا

ُمـ اؿمؽمى صمقسم٤ًم سمٕمنمة دراهؿ , وومٞمف درهؿ طمرام , مل ي٘مٌؾ اهلل ًمف صالة : رومٕمف ىم٤مل 

  .وًمق صحَّ ًمٙم٤من اًمثقب اعمٖمّمقب أومم .ًمٙمـ ؾمٜمده واهٍ  .ُم٤مدام قمٚمٞمف

طمرير , أو  وَُمـ صغمَّ ذم صمقب) ىمقًمف ( :  6/362)  "اإلٟمّم٤مف"ىم٤مل اعمرداوي ذم 

هذا اعمذه٥م سمال ري٥م , ُمٓمٚم٘م٤ًم وقمٚمٞمف َج٤مهػم إصح٤مب , ( مل شمّمحَّ صالشمف : ُمٖمّمقب 

 .إًمخ يمالُمف. .وقمٜمف يّمح  ُمع اًمتحريؿ اظمت٤مره٤م اخلالل, وهق ُمـ اعمٗمردات 

 ."سم٤مب اعمرأة وطمده٤م شمٙمقن صّٗم٤م  "سمّقب قمغم هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب أذان  (6)

: ّػ , وهبذا يٜمدومع اقمؽماض اإلؾمامقمٞمكّم طمٞم٨م ىم٤مل ذم طمٙمؿ اًمّّم : أي : ىم٤مل اسمـ طمجر  

 اًمِّمخص 
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 " اًمّّمّػ  ظمٚمػ عمٜمٗمردٍ  صالة ٓ " ومٞمف اًمذي احلدي٨م قمٛمقم ُمـ ُمًتثٜمًك 

 .سم٤مًمّرضم٤مل خمتص   أّٟمف يٕمٜمل

٤ٌّمن اسمـ أظمرضمف .اعمذيمقر واحلدي٨م  , ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمكمّ  طمدي٨م ُمـ طم

  .ٟمٔمرٌ  صّحتف وذم

ًٚ  اًمّّمّػ  ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة صّح٦م قمغم سمّٓم٤مل اسمـ سمف واؾمتدل  خالؾ

 ًمٙمـ , أومم ًمٚمّرضمؾ يم٤من ةًمٚمٛمرأ ذًمؽ صم٧ٌم عَم٤ّم ّٕٟمف:  ىم٤مل , ٕمحد

 , اًمّرضم٤مل ُمع شمّمّػ  أن ُٓمتٜم٤مع ذًمؽ ؾم٤مغ إّٟمام:  ي٘مقل أن عمخ٤مًمٗمف

 جيذب وأن .يزامحٝمؿ وأن ُمٕمٝمؿ يّمّػ  أن ًمف وم٢منّ  اًمّرضمؾ سمخالف

 . ( ) وم٤مومؽمىم٤م ُمٕمف ومٞم٘مقم اًمّّمّػ  طم٤مؿمٞم٦م ُمـ رضمالً 

  .اًمّّمالة ُمـ أو سمٞمتف إمم:  أي ( إكف ثؿّ : )  ؿقفف

 وًمق,  قمرؾم٤مً  شمٙمـ ملَ  وًمق اًمّدقمقة إضم٤مسم٦م .اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

 اًمّدقمقة ـمٕم٤مم ُمـ وإيمؾ , اًمٗمتٜم٦م شم١مُمـ طمٞم٨م ًمٙمـ , اُمرأة اًمّداقمل يم٤من

 أومٕم٤مل شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أراد ملسو هيلع هللا ىلص ويم٠مّٟمف , اًمٌٞمقت ذم َج٤مقم٦م اًمٜم٤ّمومٚم٦م وصالة ,

 اًمّتٗم٤مصٞمؾ سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م خيٗمك ىمد وم٢مهّن٤م,  اعمرأة ٕضمؾ سم٤معمِم٤مهدة اًمّّمالة

  .ُمقىمٗمٝم٤م ًمٌٕمد

______________________ 
صمّؿ إّن هذه اًمؽّمَج٦م ًمٗمظ طمدي٨م  .اًمقاطمد ٓ ُيًّٛمك صّٗم٤ًم , وأىمّؾ ُم٤م ي٘مقم اًمّّمّػ سم٤مصمٜملم 

 ."واعمرأة وطمده٤م صّػ  "أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼّم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤ًم 

ٕن احلدي٨م , جلذب اعمذيمقر ٟمٔمٌر ذم ضمقاز ا( : 6/622)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

واعمنموع ؾمد  .وإلنَّ اجلذب ُيٗميض إمم إجي٤مد ومرضم٦م ذم اًمّمػ, اًمقارد ومٞمف وٕمٞمٌػ 

أو ي٘مػ قمـ يٛملم , وإومم شمرك اجلذب وأن يٚمتٛمس ُمقوٕم٤ًم ذم اًمّمػ , اخلٚمؾ 

   .واهلل أقمٚمؿ .اإلُم٤مم
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 وشم٠مظمػم , صّٗم٤مً  اًمّرضمؾ ُمع اًمّّمٌّل  وىمٞم٤مم , اعمّمغمَّ  ُمٙم٤من شمٜمٔمٞمػ وومٞمف

 ُمٕمٝم٤م يٙمـ ملَ  إذا وطمده٤م صّٗم٤مً  اعمرأة وىمٞم٤مم , اًمّرضم٤مل صٗمقف قمـ اًمٜم٤ًّمء

  .همػمه٤م اُمرأة

 وٓ , وطمده اًمّّمّػ  ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

  .ًمذًمؽ ومٞمف طمّج٦م

ًٚ  تلمريمٕم قمغم اًمٜمّٝم٤مر ٟم٤مومٚم٦م ذم آىمتّم٤مر وومٞمف  أنّ  زظؿ دـ خالؾ

 ُمـ اًمّتًٚمٞمؿ الّٓقر واختٚر , ُمقصقًم٦م أرسمٕم٤مً  يٙمقن اًمٜمّٝم٤مر ذم اًمّتٓمّقع

 خيػّم :  وصٚحبٚه حٍْٜٔ أبق وؿٚل .واًمٜمّٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة ذم ريمٕمتلم يمؾ

 .ذًمؽ قمغم اًمّزي٤مدة ويمرهقا,  وإرسمع اًمّثٜمتلم سملم اًمٜمّٝم٤مر صالة ذم

 اًمٜمّٝم٤مر صالة أنّ  قمغم " ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة " ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قااؾمتدًمو

  .ذًمؽ سمخالف

 اًمقشمر ومٞمف ٕنّ ,  سمذًمؽ اًمٚمٞمؾ ظمّص  إّٟمام:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 اًمقشمر أنّ  ومٌلّم  , أوشم٤مراً  سم٤مًمٚمٞمؾ اعُمّمكِم  ومٞمتٜمّٗمؾ همػمه اًمقشمر قمغم ي٘م٤مس ومال

 اًمٚمٞمؾ ختّمٞمص وم٤مئدة فمٝمرت وإذا , ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة سم٘مّٞم٦م وأنّ  يٕم٤مد ٓ

 اًمٚمٞمؾ ومٞمٕمؿّ  ُمثٜمك اًمقشمر ؾمقى اًمٜم٤ّمومٚم٦م صالة اًمٙمالم طم٤مصؾ ص٤مر

 . واًمٜمّٝم٤مر

 اًمقارد اًمٗمْمؾ حمّؾ  وأنّ  , وووقئف اعمٛمّٞمز اًمّّمٌّل  صالة صّح٦م وومٞمف

 سمؾ , يم٤مًمّتٕمٚمٞمؿ ُمّمٚمح٦م هٜم٤مك يٙمقن ٓ طمٞم٨م ُمٜمٗمرداً  اًمٜم٤ّمومٚم٦م صالة ذم

 .ملسو هيلع هللا ىلص طمّ٘مف ذم ؾمّٞمام وٓ أومْمؾ ذاك إذ هق ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 : ٔٓٚنـتْب
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 .اًمّْمحك صالة شمرَج٦م ذم احلدي٨م هذا ؽُم٤مًم أورد:  إّول

 ير ملَ  أّٟمف,  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ؾمػميـ سمـ أٟمس رواه سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 اًمّْمخؿ إٟمّم٤مرّي  دار ذم واطمدة ُمّرة إَّٓ  اًمّْمحك ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

  .اًمٌخ٤مري أظمرضمف .سمٞمتف ذم ًمٞمّمكم دقم٤مه اًمذي

 ذياًم اًمقىم٧م يمقن إمم رَ ٔمَ ٟمَ  ُم٤مًمٙم٤مً  سم٠منّ :  اًم٘مٌس ص٤مطم٥م وأضم٤مب

 وأنّ  , قمٚمٞمف ومحٛمٚمف اًمّْمحك صالة وىم٧م هق اًمّّمالة شمٚمؽ ومٞمف وىمٕم٧م

 .اًمّْمحك صالة اًمّّمالة سمتٚمؽ ٟمقى ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف قمغم يّٓمٚمع ملَ  أٟم٤ًمً 

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م إمم اإلؿم٤مرة ( ) اًم٤ٌمب شمرَج٦م ذم اًمٜمّٙمت٦م:  لـافّثٕٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أيم٤من,  قم٤مئِم٦م ؾم٠مل أّٟمف,  ه٤مٟمئ سمـ ُذيح ـمريؼ ُمـ وهمػمه

؟  ( ) ( طمّمػماً  ًمٚمٙم٤مومريـ ضمٝمٜمّؿ وضمٕمٚمٜم٤م)  ي٘مقل واهلل احلّمػم قمغم ُيّمكِم 

______________________ 
  "ّمػمسم٤مب اًمّمـالة قمغم احل "وسمقب قمٚمٞمف , أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمالة  (6)

وضمٝم٤من {طمّمػمًا  }: ذم ىمقًمف ( :  62/  0)  "أوقاء اًمٌٞم٤من"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم ( 6)

وىمد ىمدُمٜم٤م ذم شمرَج٦م هذا  .ُمـ اًمتٗمًػم ُمٕمرووم٤من قمٜمد اًمٕمٚمامء , يمٌؾ ُمٜمٝمام يِمٝمد عمٕمٜم٤مه ىمرآن

ويِمٝمد ًمف , أنَّ أي٦م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من أو أوضمف , ويمٚمٝم٤م صحٞمح : اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك 

 :ومٜمقرد َجٞمع ذًمؽ ٕٟمف يمٚمف طمؼ  ;ىمرآن 

ي٘م٤مل : ىم٤مل اجلقهري  .ُمـ احلٍم وهق احلٌس ;اعمحٌس واًمًجـ : أنَّ احلّمػم :  إول

  .وٞمؼ قمٚمٞمف , وأطم٤مط سمف: طمٍمه حيٍمه طمٍمًا 

وإذا أًم٘مقا ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤ًم وٞم٘م٤ًم ُم٘مرٟملم دقمقا هٜم٤مًمؽ  }: وهذا اًمقضمف يدل  ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .ي٤مت, وٟمحق ذًمؽ ُمـ أ {صمٌقرًا 

ٕنَّ  ;ومراؿم٤ًم وُمٝم٤مدًا , ُمـ احلّمػم اًمذي يٗمرش : أي  ;أنَّ ُمٕمٜمك طمّمػمًا :  اًمقضمف اًمث٤مين

ـٌ : ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل  .اًمٕمرب شمًٛمل اًم٤ًٌمط اًمّمٖمػم طمّمػماً    .وهق وضمٌف طمً

أي٦م , وٟمحق  {هلؿ ُمـ ضمٝمٜمؿ ُمٝم٤مد وُمـ ومقىمٝمؿ همقاش  }: ويدل  هلذا اًمقضمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 اٟمتٝمك .اًمٗمراش: واعمٝم٤مد . ذًمؽ ُمـ أي٤مت
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 .احلّمػم قمغم ُيّمكِم  يٙمـ ملَ :  وم٘م٤مًم٧م

 هق ُم٤م عمٕم٤مروتف ُمردوداً  ؿم٤مّذاً  رآه أو,  ٌخ٤مرياًم قمٜمد يث٧ٌم ملَ  ومٙم٠مّٟمف

 قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري قمٜمد سمؾ , اًم٤ٌمب يمحدي٨م ُمٜمف أىمقى

  .قمٚمٞمف وُيّمكِم  يًٌٓمف ػمٌ طمّم ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , قم٤مئِم٦م

 قمغم ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأى أّٟمف,  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وذم

 ومٞمف خيدش ًمٙمـ , اعمداوُم٦م قمغم اًمٜمٗمل سمحٛمؾ:  الّع ويُّـ .طمّمػم

 .٦مأي ُمـ ذيح ذيمره ُم٤م
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 الحديث التادع والطذرون

 .مّٔقٕٜ خٚفتل ظْد ٝ  بِ :  ؿٚل ,  ظّبٚسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 55

ُٝ  , افِٔؾ مـ ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  مؾَٚ  برأد ؾٖخذ .يسٚره ظـ ؾَّ

 ( ).ئّْف ظـ ؾٖؿٚمْل

ٝ  ظْد خٚفتل مّٔقٕٜ : ) ؿقفف   يمري٥م قمـ ٟمٛمر أيب سمـ ذيؽ زاد( بِ

 زاد,  " ُيّمكِم  يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرىم٧ٌم " ُمًٚمؿ قمٜمدقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ." سم٤مًمٚمٞمؾ " اًمقضمف هذا ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ  ٤ٌّمس سمٕمثٜمل : ىم٤مل قم  إمم اًمٕم

 ذم " يمري٥م قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  زاد .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ." اًمّّمدىم٦م ُمـ إّي٤مه٤م أقمٓم٤مه إسمؾ

٤ٌّمس سمـ اهلل قمٌد سمـ قمكمّ  ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وٕيب  أنّ  , أسمٞمف قمـ قم

٤ٌّمس  اعمًجد ذم ًم٤ًمً ضم٤م ومقضمدشمف:  ىم٤مل , طم٤مضم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم سمٕمثف اًمٕم

 سمّمالة أذن طمّتك ومريمع ىم٤مم اعمٖمرب صغمَّ  ومٚماّم  , ٛمفيمٚمّ أُ  أن أؾمتٓمع ومٚمؿ

 .اًمٕمِم٤مء

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : قمٜمف ٟم٤مومع سمـ ـمٚمح٦م ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ

٤ٌّمس وقمد  سمٞم٧م ذم ويم٤من .اًمٕمِم٤مء سمٕمد إًمٞمف ومٌٕمثٜمل , اإلسمؾ ُمـ ذوداً  اًمٕم

______________________ 
 6326,  3642,  3640,  6633,  432,  366,  240,  603) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

٤ٌّمس سمف(  220) وُمًٚمؿ (  2363,  6462,  ُمٓمّقٓ  .ُمـ ـمرق قمـ يمري٥م قمـ اسمـ قم

 .واىمتٍم اعمّمٜمػ قمغم ُمقوع اًمِم٤مهد ُمٜمف .وخمتٍماً 

ُمـ ـمرق (  220) ؿ وُمًٚم(  6626,  246,  222,  226,  662) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

٤ٌّمس ٟمحقه  .وؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح رمحف اهلل سمٕمْمٝم٤م .أظمرى قمـ اسمـ قم



  231 باب الصفـوف  كتاب الصـالة     

   
 .ُمٞمٛمقٟم٦م

 إًمٞمف أقم٤مده اعمًجد ذم يٙمٚمٛمف ملَ  ٤معمَّ  سم٠مّٟمف .ّعوجُي  , ىمٌٚمف ُم٤م خي٤مًمػ وهذا

 ُمـ اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم يمت٤مب ذم ٟمٍم سمـ وعمحّٛمد , ُمٞمٛمقٟم٦م سمٞم٧م إمم اًمٕمِم٤مء سمٕمد

 ي٤م:  زم وم٘م٤مل " اًمّزي٤مدة قمـ يمري٥م قمـ ٟمقيٗمع سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمّٛمد ـمريؼ

 أٟم٤مم ٓ:  وم٘مٚم٧م " اعمذيمقرة طمٌٞم٥م رواي٦م وذم " قمٜمدٟم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ٧مسمِ  سمٜمّل 

 ." ٚمٞمؾاًم صالة ذم يّمٜمع ُم٤م أٟمٔمر طمّتك

 وم٘مٚم٧م , خمرُم٦م قمـ قمثامن سمـ اًمّْمّح٤مك ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م وذم

 قمغم ٟمٗمًف ذم قمزم ويم٤من .وم٠مي٘مٔمٞمٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مم إذا:  عمٞمٛمقٟم٦م

ٝمر ًّ  ومقّص  اًمٜمّقم فيٖمٚمٌ أن ظمٌم صمؿّ  , أراده٤م اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م قمغم ًمٞمّٓمٚمع اًم

 .شمقىمٔمف أن ُمٞمٛمقٟم٦م

ومٜم٤مم طمتك  "وًمٚمٌخ٤مري (  افِٔؾ مـ ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ؾَٚم: ) ؿقفف 

 روايتف ذم ٟمٛمر أيب سمـ ذيؽ ضمزمو "اٟمتّمػ اًمٚمٞمؾ أو ىمري٤ٌم ُمٜمف 

 ." إظمػم اًمٚمٞمؾ سمثٚم٨م " اعمذيمقرة

 :  مّرتغ وؿع آشتَٔٚظ بٖنّ :  بْٔٓام وجيّع

امء إمم ٟمٔمر:  إوػ ؾٍل ًّ  .ومٜم٤مم عمْمجٕمف قم٤مد صمؿّ  أي٤مت شمال صمؿّ  اًم

 سمـ حمّٛمد ذًمؽ سملّم  وىمد , وصغمَّ  شمقّو٠م صمؿّ  ذًمؽ أقم٤مد:  افّثٕٜٚٔ ودم

 سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمّثقرّي  رواي٦م وذم .قمـ يمري٥م قمٜمد حمٛمد سمـ ٟمٍم اًمقًمٞمد

 وم٠مشمك اًمٚمٞمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مم , اًمّّمحٞمحلم ذم يمري٥م قمـ يمٝمٞمؾٍ 

  .احلدي٨م .اًم٘مري٦م وم٠مشمك ىم٤مم صمؿّ  , ٟم٤مم صمؿّ  ويديف وضمٝمف همًؾ صمؿّ  طم٤مضمتف

 ىمقُم٦م ىم٤مم صمؿّ  " ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٚمٛم٦م قمـ ُمنوق سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م وذم
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 .طم٤مضمتف وم٠مشمك سمدل " وم٤ٌمل " ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ُمـ وقمٜمده " أظمرى

 صمؿّ ,  ومتقؿّمحف طميُمّٞم٤مً  ًمف رداً سمُ  أظمذ صمؿّ  " اًمقًمٞمد سمـ حمّٛمد رواي٦م ذمو

 " ُيّمكِم  وم٘م٤مم اًمٌٞم٧م دظمؾ

ُٝ : ) ؿقفف  ومٞمف قمدم وم٤ًمد صالة اعم٠مُمقم إذا ىم٤مم قمـ (  يسٚره ظـ ؾَّ

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّدًٓم٦م وضمفو,  ٞمٜمفي٤ًمر اإلُم٤مم ومحّقًمف قمـ يٛم  قم

٤ٌّمسٍ  اسمـ صالة يٌٓمؾ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  اعمذيمقر  ي٤ًمره قمـ ىم٤مم يمقٟمف ُمع قم

 .أّوًٓ 

 .ذًمؽ قمغم ي٘مّره ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف 5 شمٌٓمؾ:  أمحد وظـ

 ُمقىمػ إنّ :  اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل سمؾ , الّٓقر ؿقل هق وإّول

 .ذًمؽ قمغم ت٤مسمعيُ  وملَ  , اإلُم٤مم ي٤ًمر قمـ يٙمقن اًمقاطمد اعم٠مُمقم

 يده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومقوع "وذم رواي٦م هلام  ( برأد ؾٖخذ : )ؿقفف  

 اًمقًمٞمد سمـ حمّٛمد زاد " يٗمتٚمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك سم٠مذين وأظمذ , رأد قمغم اًمٞمٛمٜمك

 ذم سمٞمده ًمٞم١مٟمًٜمل ذًمؽ صٜمع إّٟمام أّٟمف ومٕمروم٧م " روايتف ذمقمـ اسمـ ٟمٍم 

 إذا ومجٕمٚم٧م " قمٜمد ُمًٚمؿ قمثامن سمـ اًمّْمّح٤مك رواي٦م وذم ." اًمٚمٞمؾ فمٚمٛم٦م

 ." أذين سمِمحٛم٦م أظمذ أهمٗمٞم٧م

 ًمف إدارشمف طم٤مًم٦م ذم يم٤من إّٟمام إذن أظمذ أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم ردّ  هذا وذم

ًِ ,  اًمٞمٛملم إمم اًمٞم٤ًمر ُمـ  ذم اًمٌخ٤مري يمٝمٞمؾٍ  سمـ ؾمٚمٛم٦م سمرواي٦م ٙم٤مً ُمتٛم

 .يٛمٞمٜمف قمـ وم٠مدارين سم٠مذين وم٠مظمذ : ىم٤مل طمٞم٨م

 عم٤َِم أذٟمف ُمًؽ إمم يٕمقد ٓ أن اًمّّمٗم٦م هذه قمغم إدارشمف ُمـ يٚمزم ٓ ًمٙمـ

 .ؾمٜمّف ًمّمٖمر ذًمؽ شم٘متيض يم٤مٟم٧م طم٤مًمف ٕنّ ,  وإي٘م٤مفمف شم٠مٟمٞمًف ُمـ ذيمره
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 يمري٥ٍم  قمـ خمرُم٦م رواي٦م ُمـوًمٚمٌخ٤مري ( ؾجًِْل ظـ ئّْف : ) ؿقفف 

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ   .اعم٤ًمواة وفم٤مهره " ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧م " سمٚمٗمظ قم

  ىمٚم٧م:  ىم٤مل ضمري٩ٍم  اسمـ قمـقمٌد اًمرزاق  وروى
ٍ
 ُيّمكِم  اًمّرضمؾ:  ًمٕمٓم٤مء

 سمف أحي٤مذي:  ىمٚم٧م .إيٛمـ ؿمّ٘مف إمم:  ىم٤مل ؟ ُمٜمف يٙمقن أيـ اًمّرضمؾ ُمع

 أحت٥ّم :  ىمٚم٧م .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ أظمر أطمدمه٤م يٗمقت ٓ ُمٕمف يّمّػ  طمّتك

  .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ومرضم٦مٌ  سمٞمٜمٝمام شمٙمقن ٓ طمّتك ي٤ًمويف أن

 قمٛمر قمغم دظمٚم٧م:  ىم٤مل ُمًٕمقدٍ  سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـ اعمقـّم٠م وذم

ٌّح قضمدشمفوم سم٤مهل٤مضمرة اخلّٓم٤مب سمـ  ضمٕمٚمٜمل طمّتك وم٘مّرسمٜمل وراءه وم٘مٛم٧م يً

 .يٛمٞمٜمف قمـ طمذاءه

 يٛملم قمـ ي٘مػ اًمقاطمد اعم٠مُمقم أنّ  قمغم آّتٍٚق سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مؾ وىمد

 ظمٚمػ اًمّرضمؾ ىم٤مم ورضمٌؾ  اإلُم٤مم يم٤من إذا:  وم٘م٤مل افّْخًلّ  إٓ   اإلُم٤مم

 أظمرضمف .يٛمٞمٜمف قمـ ىم٤مم أطمدٌ  جيلء أن ىمٌؾ اإلُم٤مم ريمع وم٢من , اإلُم٤مم

 .ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد

 ُمقىمػ ذم وم٤مقمتؼمت آضمتامع ُمٔمٜم٦ّم اإلُم٤مم سم٠منّ :  سمٕمْمٝمؿ ووضّمٝمف

ـٌ  وهق , ذًمؽ ظمالف ئمٝمر طمّتك اعم٠مُمقم  , ًمٚمٜمّّص  خم٤مًمٌػ  ًمٙمٜمّف طمً

 .وم٤مؾمدٌ  ىمٞم٤مٌس  وهق

ـّ  طمٞم٨م سمذًمؽ ي٘مقل يم٤من إّٟمام إسمراهٞمؿ أنّ :  زم فمٝمر صمؿّ   ىمقّي٤مً  فمٜم٤ّمً  ئم

 ىمٛم٧م سّمامر:  ىم٤مل قمٜمف أيْم٤مً  ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد روى وىمد , صم٤منٍ  جملء

 .اعم١مّذن جيلء طمّتك وطمدي إؾمقد ظمٚمػ

 .ي٨م ُمنموقمٞم٦م اجلامقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦موذم احلد
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٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ذم ًمٞمسو, آئتامم سمٛمـ مَل يٜمق اإلُم٤مُم٦م ومٞمف و  قم

 ذم ٓ ٟمقى أّٟمف ومٞمف ًمٞمس أّٟمف يمام , اإلُم٤مُم٦م يٜمق ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ  اًمّتٍميح

٤ٌّمسٍ  اسمـ ىم٤مم أن سمٕمد وٓ صالشمف اسمتداء  إّي٤مه إي٘م٤مومف ذم ًمٙمـ , ُمٕمف ومّمغمَّ  قم

  .قمدُمف وم٤مٕصؾ إّول وأُّم٤م , سم٤مًمّث٤مين يِمٕمر ُم٤م اعم٠مُمقم ُمقىمػ ُمٜمف

 .ؾٔٓٚ خمتٌِػ  ادسٖفٜ وهذه

ّٜٔ ظْد وإصّح   اإلُم٤مم يٜمقي أن آىمتداء ًمّمّح٦م يِمؽمط ٓ:  افّنٚؾً

 .اإلُم٤مُم٦م

 ذم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ,  أٟمسٍ  سمحدي٨م أيْم٤مً  اعمٜمذر اسمـ واؾمتدل

 إمم وم٘م٤مم آظمر وضم٤مء , ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧ُم  ومجئ٧م : ىم٤مل .رُمْم٤من ؿمٝمر

 " صالشمف ذم دمّقز سمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أطمّس  ومٚماّم  , رهٓم٤مً  يمٜم٤ّم طمّتك ضمٜمٌل

 .احلدي٨م

 وهق .وأىمّرهؿ سمف هؿ وائتّٛمقا , اسمتداءً  اإلُم٤مُم٦م يٜمق ملَ  أّٟمف ذم فم٤مهرٌ  وهق

 .اًمٌخ٤مرّي  ٘مفوقمٚمَّ ,  ُمًٚمؿ أظمرضمف .صحٞمٌح  طمدي٨ٌم 

 ذم يٜمقي أن ومنمط,  واًمٗمريْم٦م اًمٜم٤ّمومٚم٦م سملم اًمّتٗمرىم٦م إمم .دأمح وذهٛ

 .اًمٜم٤ّمومٚم٦م دون اًمٗمريْم٦م

 ُيّمكِم  رضمالً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , ؾمٕمٞمدٍ  أيب حلدي٨م 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 داود أسمق أظمرضمف .ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمّدق رضمٌؾ  أٓ:  وم٘م٤مل .وطمده

ٜمف ًّ حفو .اًمؽّمُمذّي  وطم ٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ  .ؿواحل٤ميم طم
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 اإليايت باب  
 الحديث الثالثون

 يرؾع افذي نكَي  أمٚ:  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظـ  هريرة أيب ظـ - 55

 صقرتف جيًؾ أو,  محٚرٍ  رأس رأشف اهلل ّقلحُي  أن اإلمٚم ؿبؾ رأشف

 ( ). محٚرٍ  صقرة

 

 ." خيِمك أوٓ " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ( أحدـؿ ينك أمٚ: )  ؿقفف

 أُم٤م "قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد  ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص قمـ داود وٕيب

  .سم٤مًمِّمّؽ  " خيِمك أٓ أو خيِمك

 اًمٜم٤ّمومٞم٦م وأصٚمٝم٤م , أٓ ُمثؾ اؾمتٗمت٤مح طمرف اعمٞمؿ سمتخٗمٞمػ " ٤مُمَ أَ  " و

 .شمقسمٞمٍخ  اؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م وهق,  آؾمتٗمٝم٤مم مهزة قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧م

 سمـ مّح٤مد رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ زاد ( اإلمٚم ؿبؾ رأشف رؾعي : ) ؿقفف

 قمٛمر سمـ طمٗمص رواي٦م وذم , ( ) " صالشمف ذم " ي٤مدز سمـ حمّٛمد قمـ زيد

 اًمّرومع اعمراد أنّ  ومتٌلّم ,  " ؾم٤مضمد واإلُم٤مم رأؾمف يرومع اًمذي " اعمذيمقرة

جقد ُمـ ًّ  .اًم

 اعم٠مُمقم شم٘مّدم ُمـ اعمٜمع ذم ٟمص   احلدي٨م إنّ :  َُمـ ىم٤مل قمغم شمٕمّ٘م٥ٌم  ومٗمٞمف

جقد اًمّريمقع ُمـ اًمّرومع ذم اإلُم٤مم قمغم ًّ  ذم ٟمص   هق وإّٟمام , ُمٕم٤مً  واًم

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد قمـ أيب (  362) وُمًٚمؿ (  264) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .هريرة سمف

 .ُمـ ـمريؼ يقٟمس قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد سمف( 362)هذه اًمزي٤مدة قمٜمد ُمًٚمؿ أيْم٤ًم  (6)
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جقد ًّ  .ُمٕمٜم٤مه ذم ًمٙمقٟمف اًمّريمقع سمف ويٚمتحؼ , اًم

جقد سم٠منّ  سمٞمٜمٝمام يٗمّرق أن ويٛمٙمـ ًّ  أىمرب اًمٕمٌد ٕنّ ,  ُمزّي٦م ُمزيد ًمف اًم

 ظمّص  ومٚمذًمؽ , ُمٜمف اعمٓمٚمقب اخلْمقع هم٤مي٦م ّٕٟمف,  رسّمف ُمـ ومٞمف يٙمقن ُم٤م

 .قمٚمٞمف سم٤مًمّتٜمّمٞمص

 اًمِّمٞمئلم أطمد ذيمر وهق , آيمتٗم٤مء سم٤مب ُمـ يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .ُمزّي٦م ًمٚمٛمذيمقر يم٤من إذا احلٙمؿ ذم لماعمِمؽميم

جقد اًمّريمقع ذم اخلٗمض ذم اإلُم٤مم قمغم اًمّت٘مّدم وأُّم٤م ًّ :  ؾَٔؾ .واًم

جدشملم سملم واجلٚمقس آقمتدال ٕنّ  , إومم سم٤مب ُمـ سمف يٚمتحؼ ًّ  ُمـ اًم

جقد واًمّريمقع , اًمقؾم٤مئؾ ًّ  قمغم اًمّدًمٞمؾ دلَّ  وإذا , اعم٘م٤مصد ُمـ واًم

 .ُم٘مّمد هق ومٞمام جي٥م أن مموم٠مو وؾمٞمٚم٦م هق ومٞمام اعمقاوم٘م٦م وضمقب

 اًمّريمقع ُمـ اًمّرومع ٕنّ ,  سمقاوٍح  هذا ًمٞمس:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

جقد ًّ  اعم٘م٤مصد ذم اًمٜمّ٘مص ودظمقل , يمامًمف هم٤مي٦م قمـ ىمٓمٕمف يًتٚمزم واًم

 .اًمقؾم٤مئؾ ذم دظمقًمف ُمـ أؿمدّ 

,  آظمر طمدي٨م ذم اإلُم٤مم ىمٌؾ واًمّرومع اخلٗمض قمـ اًمّزضمر ورد وىمد

ٕمدّي  اهلل ٌدقم سمـ ُمٚمٞمح رواي٦م ُمـ اًمٌّزار أظمرضمف ًّ  هريرة أيب قمـ اًم

 .ؿمٞمٓم٤من سمٞمد ٟم٤مصٞمتف إّٟمام اإلُم٤مم ىمٌؾ ويرومع خيٗمض اًمذي : ُمرومققم٤مً 

 ( ).اعمحٗمقظ وهق .ُمقىمقوم٤مً  اًمقضمف هذا ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وأظمرضمف

 وم٘مد , ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمِّمّؽ  ( محٚر صقرة صقرتف اهلل جيًؾ أو: )  ؿقفف

 زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ,  ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  رواه

______________________ 
 ."زوائد اعمقـم٠م"اٟمٔمر مت٤مم خترجيف ذم يمت٤ميب  .٤مً ويمذا رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ُمقىمقوم( 6)



   237 باب اإلمـامة كتاب الصالة

  
 حمّٛمد قمـ يمّٚمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ واًمّرسمٞمع قمٌٞمدٍ  سمـ يقٟمس رواي٦م ُمـ وُمًٚمؿ, 

 .شمرّدد سمٖمػم زي٤مد سمـ

 وأُّم٤م,  " صقرة " وم٘م٤مل يقٟمس وأُّم٤م,  " رأس " وم٘م٤مٓ احلاّمدان وم٠مُّم٤م

  .اًمّرواة شمٍّمف ُمـ أّٟمف واًمّٔم٤مهر , " وضمف " وم٘م٤مل اًمّرسمٞمع

 وُمٕمٔمؿ اًمّرأس ذم اًمقضمف ٕنّ ,  ٦مُمّتٗم٘م اًمّرواي٤مت هذه:  قمٞم٤مض ىم٤مل

 .ومٞمف اًمّّمقرة

 ومرواهت٤م اًمّرأس وأُّم٤م , أيْم٤مً  اًمقضمف قمغم يٓمٚمؼ اًمّّمقرة ًمٗمظ:  ىمٚم٧م

 هب٤م ٕنّ  قمٚمٞمٝم٤م اًمققمٞمد قعـوىم وظمّص  , اعمٕمتٛمدة ومٝمل أؿمٛمؾ وهل,  أيمثر

 .أؿمٛمؾ وهل .اجلٜم٤مي٦م وىمٕم٧م

 قمٚمٞمف شمققّمد ًمٙمقٟمف اإلُم٤مم ىمٌؾ اًمّرومع حتريؿ ي٘متيض احلدي٨م وفم٤مهر

 ذح" ذم اًمٜمّقوّي  ضمزم وسمذًمؽ , اًمٕم٘مقسم٤مت أؿمدّ  وهق عمًخسم٤م

 ."اعمٝمّذب

 . سم٤مًمّتحريؿ اًم٘مقل وُمع

 .صالشمف ودمزئ .ي٠مصمؿ وم٤مقمٚمف أنّ  قمغم اجلٛمٝمقر:  افَقل إول

 وأهؾ,  رواي٦م ذم أمحد ىم٤مل وسمف,  شمٌٓمؾ قمٛمر اسمـ قمـ:  افَقل افثٚن

 .اًمٗم٤ًمد ي٘متيض اًمٜمّٝمل أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  اًمّٔم٤مهر

 صالة اإلُم٤مم ؾمٌؼ عمـ ًمٞمس:  رؾم٤مًمتف ذم ىم٤مل أّٟمف أمحد ـقم اعمٖمٜمل وذم

 خيش وملَ  اًمّثقاب ًمف ًمرضمل صالة ًمف يم٤مٟم٧م وًمق:  ىم٤مل , احلدي٨م هلذا

  .اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف

 .ادذـقر افقظٔد مًْك دم واختِػ
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 ُمقصقف احلامر وم٢منّ  , ُمٕمٜمقّي  أُمر إمم ذًمؽ يرضمع أن حيتٛمؾ:  ؾَٔؾ

 اًمّّمالة ومرض ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام ًمٚمج٤مهؾ اعمٕمٜمك هذا وم٤مؾمتٕمػم سم٤مًمٌالدة

 .اإلُم٤مم وُمت٤مسمٕم٦م

 ًمٙمـ , اًمٗم٤مقمٚملم يمثرة ُمع ي٘مع ملَ  اًمّتحقيؾ أنّ ,  اعمج٤مزّي  هذا ويرضّمح

 يمقن قمغم يدّل  وإّٟمام , سمدّ  وٓ ي٘مع ذًمؽ أنّ  يدّل  ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس

 وٓ , اًمققمٞمد ذًمؽ قمٜمف ي٘مع ٕن ممٙمٜم٤مً  ومٕمٚمف ويمقن ًمذًمؽ ُمتٕمّرو٤مً  وم٤مقمٚمف

  .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف , اًمٌّمء ذًمؽ وىمقع ٚمٌّمءًم اًمّتٕمّرض ُمـ يٚمزم

 اهلٞمئ٦م حتقيؾ أو,  اعمًخ سم٤مًمّتحقيؾ يراد أن حيتّؾ:  سمزيزة اسمـ وىم٤مل

ّٞم٦م ًّ   .ُمٕم٤مً  مه٤م أو,  اعمٕمٜمقّي٦م أو,  احل

 .ذًمؽ وىمقع ضمقاز ُمـ ُم٤مٟمع ٓ إذ فم٤مهره قمغم آخرون ومحِف

 ذم اعمًخ وىمقع ضمقاز قمغم اًمّدًمٞمؾ إؿمٕمرّي  ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨موذم 

 " آظمره وذم .اخلًػ ذيمر ومٞمف وم٢منّ ,  ٌخ٤مرياًم ذم وهق , إُّم٦م هذه

  ( )." اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وظمٜم٤مزير ىمردةً  آظمريـ ويٛمًخ

٤ٌّمن اسمـ رواي٦م ذم أنّ  فم٤مهره قمغم محٚمف وي٘مّقي  قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ طم

 ." يمٚم٥ٍم  رأس رأؾمف اهلل حيّقل أنّ  " زي٤مد سمـ حمّٛمد

______________________ 
وم٤ًمق ؾمٜمده قمـ أيب قم٤مُمر أو أيب  .وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمامر(  6623) ذيمره اًمٌخ٤مري ُُمٕمٚمَّ٘م٤ًم (6)

َـّ ُمـ أُمتل أىمقام , يًتحٚمقن احلَر واحلرير واخلٛمر  "ُمٚمؽ إؿمٕمري رومٕمف  ًمٞمٙمقٟم

َـّ أىمقام إمم ضمٜم٥م قمٚمؿ , يروح قمٚمٞمٝمؿ سمً يٕمٜمل  -٤مرطم٦م هلؿ , ي٠مشمٞمٝمؿ واعمٕم٤مزف , وًمٞمٜمزًم

ومٞمٌّٞمتٝمؿ اهلل , ويْمع اًمٕمٚمؿ , ويٛمًخ ,  ارضمع إًمٞمٜم٤م همدًا : حل٤مضم٦م ومٞم٘مقًمقن  -اًمٗم٘مػم 

 .آظمريـ ىمردة وظمٜم٤مزير إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

/  0)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  636/  0)  "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"ووصٚمف اًمٓمؼماين ذم  

حف اًمِم .ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمامر سمف(  032  ."اًمٗمتح"٤مرح ذم وصحَّ
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  .احلامر سمالدة ُمـ ذيمروه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟٓمت٘م٤مء اعمج٤مز يٌٕمد ومٝمذا

 قمغم اًمّداّل  وسم٤مًمٚمٗمظ,  اعمًت٘مٌؾ سم٤مُٕمر اًمققمٞمد إيراد .أيْم٤مً  يٌٕمده ومم٤ّم

 ُمثالً  ًم٘م٤مل اًمٌالدة ٕضمؾ سم٤محلامر شمِمٌٞمٝمف أريد وًمق , احل٤مصٚم٦م اهلٞمئ٦م شمٖمٞمػم

 وهل - اعمذيمقرة اًمّّمٗم٦م ٕنّ  ذًمؽ ىمٚم٧م وإّٟمام , مح٤مر رأس فومرأؾُم 

 ي٘م٤مل أن حيًـ ومال,  اعمذيمقر ومٕمٚمف قمٜمد ًمؽذ وم٤مقمؾ ذم طم٤مصٚم٦م - اًمٌالدة

 ٟمِم٠م إّٟمام اعمذيمقر ومٕمٚمف أنّ  ُمع , سمٚمٞمداً  شمّمػم أن ذًمؽ ومٕمٚم٧م إذا خيِمك ًمف

  .اًمٌالدة قمـ

 اًمٚمٗمٔم٦م هذه:  سم٤مًمّّمقرة ومٞمٝم٤م قمؼّم  اًمتل اًمّرواي٦م ذم اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

 .اعمٜمع وضمف يٌلّم  وملَ  , اًمٌالدة ذم مح٤مر رأس اعمراد َُمـ ىم٤مل شم٠مويؾ متٜمع

 يؽمشّم٥م وُم٤م إطمٙم٤مم هلؿ وسمٞم٤مٟمف,  سم٠مُّمتف ملسو هيلع هللا ىلص ؿمٗم٘متف يمامل احلدي٨م وذم

 دًٓم٦م وٓ , اعم٘م٤مرٟم٦م ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل , واًمٕم٘م٤مب اًمّثقاب ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 اعمت٤مسمٕم٦م ـمٚم٥م قمغم وسمٛمٗمٝمقُمف , اعم٤ًمسم٘م٦م ُمٜمع قمغم سمٛمٜمٓمقىمف دلَّ  ّٕٟمف,  ومٞمف

  .قمٜمٝم٤م ومٛمًٙمقت اعم٘م٤مرٟم٦م وأُّم٤م ,

 .اًمّتٜم٤مؾمخ ضمقاز قمغم يٕم٘مٚمقن ٓ ىمقمٌ  ٤مهرهسمٔم اؾمتدل:  سمزيزة اسمـ وىم٤مل

 واًمذي , سمره٤منٍ  سمٖمػم دقم٤موى قمغم ُمٌٜمّل  رديءٌ  ُمذه٥ٌم  وهق:  ىمٚم٧م

 هذا سمخّمقص ٓ اًمٜمًّخ سم٠مصؾ اؾمتدل إّٟمام ُمٜمٝمؿ سمذًمؽ اؾمتدل

 .احلدي٨م

ٌٜ ـفىٔ  ؾم٥ٌم اإلُم٤مم ىمٌؾ ًمٚمّت٘مّدم ًمٞمس:  " اًم٘مٌس " ص٤مطم٥م ىم٤مل : ٍ

 اإلُم٤مم ىمٌؾ يًٚمؿ ٓ أّٟمف يًتحي أن ودواؤه , آؾمتٕمج٤مل ـمٚم٥م إَّٓ 

 .أقمٚمؿ واهلل , إومٕم٤مل هذه ذم يًتٕمجؾ ومال
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 الحديث الواحد والثالثون  
ّٕام:  ؿٚل , ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظـ  هريرة أيب ظـ - 55  فٔٗتؿّ  اإلمٚم ًؾُج  إ

:  ؿٚل وإذا .ؾٚرـًقا رـع وإذا,  ؾُّزوا ـّز  ؾ٘ذا .ظِٔف ختتٍِقا ؾال .بف

 شجد وإذا .احلّد وفؽ رّبْٚافِٓؿ :  ؾَقفقا,  دهمَحِ  دـ اهلل عِّ َش 

ِّقا جٚفسًٚ  صذ   وإذا .ؾٚشجدوا  ( ).أمجًقن جِقشًٚ  ؾه

 

ّٕام: ) ؿقفف   اعم٠مُمقم ُمت٤مسمٕم٦م ي٘متيض آئتامم ( بف فٔٗتؿّ  اإلمٚم جًؾ إ

 ُم٤م إَّٓ  واعمخ٤مًمٗم٦م واعم٤ًمسم٘م٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ومتٜمتٗمل , اًمّّمالة أطمقال ذم إلُم٤مُمف

 شمقذّم  اًمذي ُمروف ذم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  نٕ,  قمٚمٞمف اًمنّمقمّل  اًمّدًمٞمؾ دلَّ 

 يمام سم٤مجلٚمقس ي٠مُمرهؿ وملَ  .ىمٞم٤مُم٤مً  ظمٚمٗمف واًمٜم٤ّمس:  أي , ضم٤مًمس وهق .ومٞمف

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إّٟمام " ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمّتخّمٞمص دظمقل قمغم ومدلَّ  , ؾمٞم٠ميت

  " سمف ًمٞم١مشمؿّ 

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ أي .وآشّم٤ٌمع آىمتداء آئتامم:  وهمػمه اًمٌٞمْم٤موّي  ىم٤مل

 وٓ ُمتٌققمف يًٌؼ ٓ أن اًمّت٤مسمع ؿم٠من وُمـ , ويّتٌع سمف تدىًمٞم٘م إُم٤مُم٤مً 

 أصمره قمغم وي٠ميت أطمقاًمف يراىم٥م سمؾ , ُمقىمٗمف ذم قمٚمٞمف يت٘مّدم وٓ ي٤ًمويف

  .إطمقال ُمـ رء ذم خي٤مًمٗمف ٓ أن ذًمؽ وُم٘مت٣م , ومٕمٚمف سمٜمحق

______________________ 
ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب (  363) وُمًٚمؿ (  236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 ( اًمٚمٝمؿ ) وًمٞمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ىمقًمف  .هريرة سمف

ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر قمـ مه٤مم قمـ أيب هريرة (  363) وُمًٚمؿ (  234) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .ُمثٚمف

 .ٟمحقه ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة(  366) وأظمرضمف ُمًٚمؿ 
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 , اًمّٔم٤مهرة إومٕم٤مل ذم واضمٌف اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م:  وهمػمه اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

ٌّف وىمد  ملَ  وم٢مهّن٤م اًمٜمّّٞم٦م سمخالف,  وهمػمه اًمّريمقع ومذيمر,  احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟم

  .اٟمتٝمك .آظمر سمدًمٞمؾٍ  ظمرضم٧م وىمد شمذيمر

  .( ) أشمٞم٦م ُمٕم٤مذٍ  ىمّّم٦م يٕمٜمل ويم٠مّٟمف

 ي٘متيض ّٕٟمف,  دظمقهل٤م قمدم قمغم احلدي٨م هذا ُمـ يًتدل أن ويٛمٙمـ

 أو حمدصم٤مً  يم٤من ًمق يمام أطمقاًمف َجٞمع ذم ٓ أومٕم٤مًمف ذم سمف آىمتداء ذم احلٍم

 اًمّّمحٞمح قمغم طم٤مًمف يٕمٚمؿ ملَ عمـ  شمّمّح  ظمٚمٗمف اًمّّمالة وم٢منّ ,  ٟمج٤مؾم٦م ُمؾطم٤م

  ًمٞمس اعمت٤مسمٕم٦م وضمقب ُمع صمؿّ  , اًمٕمٚمامء قمٜمد
ٍ
 صّح٦م ذم ذـم٤مً  ُمٜمٝم٤م سمٌمء

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة إَّٓ  اًم٘مدوة

 .آئتامم دم واختِػ

 واًم٘مٞم٤مم اإلطمرام ُمع اؿمؽماـمف اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمٜمد اعمِمٝمقر:  افَقل إول

 .لإوّ  اًمّتِمّٝمد ُمـ

 ٕنّ :  ىم٤مًمقا , اعم٘م٤مرٟم٦م شمٙمٗمل:  وم٘م٤مًمقا,  احلٜمٗمّٞم٦م ظم٤مًمػ:  افَقل افثٚن

 .ممتثالً  قمدّ  إُم٤مُمف ومٕمؾ ُمثؾ ومٕمؾ وُمـ,  آُمتث٤مل آئتامم ُمٕمٜمك

 سم٤مٓشّم٤ٌمع إُمر أنّ ,  رواي٦ماًم هذه أوم٤مدت (ؾال ختتٍِقا ظِٔف : ) ؿقفف 

 دون سمٕمضٍ  اشّم٤ٌمع آئتامم حتّمٞمؾ ذم يٙمٗمل وٓ,  اعم٠مُمقُملم َجٞمع يٕمؿّ 

 .سمٕمضٍ 

 ٓ : أيب هريرة قمـ ص٤مًمٍح  أيب قمـ إقمٛمش رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 رواي٦م ُمـ داود أسمق زاد .احلدي٨م .ومٙمؼّموا يمؼّم  إذا , اإلُم٤مم شم٤ٌمدروا

______________________ 
 ( 664) اٟمٔمر احلدي٨م أيت سمرىمؿ  (6)
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 وٓ يريمع طمّتك شمريمٕمقا وٓ " ص٤مًمح أيب قمـ حمّٛمد سمـ ُمّمٕم٥م

 ." يًجد طمّتك شمًجدوا

 يمؼّم  إذا " ًمفىمق ُمـ اعم٘م٤مرٟم٦م إرادة اطمتامل شمٜمٗمل طمًٜم٦م زي٤مدة وهل

 ." ومٙمؼّموا

 اًمٜمٌّّل  يم٤من : قم٤مئِم٦م طمدي٨موعمًٚمؿ ُمـ  ( ؾُّزوا ـّز  ؾ٘ذا : ) ؿقفف

 اومتتح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م : قمٛمر اسمـ ًمٚمٌخ٤مري قمـو .سم٤مًمّتٙمٌػم يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص

  .اًمّّمالة ذم اًمّتٙمٌػم

  .قم٤مئِم٦م وسمحدي٨م سمف واؾمتدل

 , ٕمٔمٞمؿاًمتّ  أًمٗم٤مظ ُمـ همػمه دون اًمّتٙمٌػم ًمٗمظ شمٕملّم  قمغم .افَقل إول

  .يقؾمػ أسمق وواوم٘مٝمؿ , اجلٛمٝمقر ىمقل وهق

  .اًمّتٕمٔمٞمؿ سمف ٘مّمديُ  ًمٗمظٍ  سمٙمؾ شمٜمٕم٘مد .احلٜمٗمّٞم٦م قمـ:  افَقل افثٚن

 أظمرضمف,  صالشمف اعمزء ىمّّم٦م ذم روم٤مقم٦م طمدي٨م .اجلٛمٝمقر طمّج٦م وُمـ

 ومٞمْمع يتقّو٠م طمّتك اًمٜم٤ّمس ُمـ أطمد صالة شمتؿّ  ٓ : سمٚمٗمظ داود أسمق

 اهلل:  ي٘مقل صمؿّ  " سمٚمٗمظ اًمّٓمؼماينّ  هوروا .يٙمؼّم  صمؿّ ,  ُمقاوٕمف اًمقوقء

 ." أيمؼم

 اقمتدل اًمّّمالة إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من:  محٞمد أيب وطمدي٨م

حفو ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف .أيمؼم اهلل:  ىم٤مل صمؿّ ,  يديف ورومع ىم٤مئامً   اسمـ صحَّ

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م  اهلل " ىمقل وهق .سم٤مًمّتٙمٌػم اعمراد سمٞم٤من ومٞمف وهذا , طم

  ."أيمؼم

 اًمٜمٌّّل  أنّ  , قمكم   قمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٌّزار وروى
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 .أيمؼم اهلل:  ىم٤مل اًمّّمالة إمم ىم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

٤ٌّمن سمـ واؾمع ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وٕمحد  قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مل أّٟمف,  طم

 . ورومع ووع اميمٚمّ  أيمؼم اهلل : وم٘م٤مل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة

 اًمّتٙمٌػم إجي٤مب نسمٞم٤ماحلدي٨م  ذم ًمٞمس:  وم٘م٤مل ( ) اإلؾمامقمٞمكمّ  واقمؽمض

 إجي٤مسم٤مً  ذًمؽ يم٤من وًمق:  ىم٤مل,  اإلُم٤مم قمـ اعم٠مُمقم سمت٠مظمػم إُمر ومٞمف وإّٟمام, 

 قمغم ًمذًمؽ إجي٤مسم٤مً  " احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م وم٘مقًمقا " ىمقًمف ًمٙم٤من ًمٚمّتٙمٌػم

 .اعم٠مُمقم

 وسمٞم٤من , اًمّّمالة عمجٛمؾ سمٞم٤من وومٕمٚمف , ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  أضمٞم٥مو

 .رؿمٞمد اسمـ وضّمٝمف يمذا , واضم٥م اًمقاضم٥م

 ٓطمتامل اًمٌخ٤مرّي  قمغم سمقاردٍ  وًمٞمس اًمّث٤مًم٨م سم٤مٓقمؽماض:  ٕمّ٘م٥موشم

  .راهقيف سمـ إؾمح٤مق ؿمٞمخف سمف ىم٤مل يمام سمقضمقسمف ىم٤مئالً  يٙمقن أن

 ُمـ طم٤مًم٦مٍ  ذم اًمّتٙمٌػم إجي٤مب صم٧ٌم إذا:  أيْم٤مً  اجلقاب ذم وؿٔؾ

 وأُّم٤م , احلدي٨م ُمـ فم٤مهر اعم٠مُمقم قمغم ووضمقسمف , اًمؽّمَج٦م ـم٤مسمؼ إطمقال

 .قمٜمف ومٛمًٙمقت اإلُم٤مم

ٞم٤مق ذم:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ ًّ  اًمتل سم٢مذا ًمتٕمٌػمه اإلجي٤مب إمم إؿم٤مرة اًم

  .سمقىمققمف جيزم سمام ختتّص 

 اًمّدًمٞمؾ ًمقٓ " احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م:  وم٘مقًمقا " ىمقًمف ذم اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .واضم٤ٌمً  أيْم٤مً  هق ًمٙم٤من وضمقسمف قمدم قمغم اإلمجٚع وهق اخل٤مرضمّل 

______________________ 
٤مب إجي٤مب اًمتٙمٌػم واومتت٤مح سم "اقمؽمض قمغم شمٌقي٥م اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م : أي  (6)

 ."اًمّمالة
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ٚمػ ُمـ َج٤مقم٦م سمقضمقسمف ىم٤مل وىمد ًّ  افبخٚريّ  صٔخ احلّٔديّ  مْٓؿ,  اًم

  .ذًمؽ قمغم يّٓمٚمع ملَ  ويم٠مّٟمف ,

 :ؾٚئدتٚن 

 أنّ ,  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ طمّتك شمٌٕمف وُمـ سمّٓم٤مل اسمـ ضمزم :إوػ  ٍٚئدةاف

 أومٕم٤مل سم٠منّ  إُمر وُم٘متْم٤مه:  ىم٤مًمقا , ًمٚمّتٕم٘مٞم٥م " ومٙمؼّموا " ىمقًمف ذم اًمٗم٤مء

  .اإلُم٤مم ومٕمؾ قم٘م٥م شم٘مع اعم٠مُمقم

 هٜم٤م اًمتل وأُّم٤م , اًمٕم٤مـمٗم٦م هل ّتٕم٘مٞم٥مًمٚم اًمتل اًمٗم٤مء سم٠منّ :  شمٕمّ٘م٥م ًمٙمـ

 شم٠مظّمر شم٘متيض ٓ هذا ومٕمغم , ًمٚمنّمط ضمقاسم٤مً  وىمٕم٧م ٕهّن٤م وم٘مط ًمٚمّرسمط ومٝمل

 وىمد , اجلزاء قمغم اًمنّمط سمت٘مّدم اًم٘مقل قمغم إَّٓ  اإلُم٤مم قمـ اعم٠مُمقم أومٕم٤مل

 , اعم٘م٤مرٟم٦م شمٜمٗمل ٓ هذا ومٕمغم , اًمنّمط ُمع يٙمقن اجلزاء إنّ :  ىمقم ىم٤مل

ـّ   واهلل .( ) واعم٘م٤مرٟم٦م اًمّت٘مّدم اٟمت٘م٤مء ذم سحي٦م هذه وددا أيب رواي٦م ًمٙم

 .أقمٚمؿ

  :افثٕٜٚٔ  دةـٍٚئاف

ـٌ  اإلطمرام شمٙمٌػمة  .الّٓقر قمٜمد ريم

 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمٜمد ووضمفٌ  , احلٜمٗمّٞم٦م قمٜمد وهق ذطٌ :  وؿٔؾ

 ؽره وَِٕف , افّزهريّ  ؽر أحٌد  بف يَؾ ملَ :  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل .ٜم٦ّمؾُم  وؿٔؾ

ّٔٛ بـ شًٔد ظـ  ُمٜمٝمؿ أطمدٍ  قمـ يث٧ٌم وملَ ,  ومٚفؽ إوزاظلّ و ادس

  .اًمّريمقع شمٙمٌػمة دمزئف:  رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ومٞمٛمـ ىم٤مًمقا وإّٟمام , شمٍمحي٤مً 

______________________ 
وٓ شمًجدوا , وٓ شمريمٕمقا طمتّك يريمع ) وهل , شم٘مدُم٧م رواي٦م أيب داود أصمٜم٤مء اًمنمح  (6)

 (طمّتك يًجد 
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ّٜٔ بـ إبراهٔؿ ظـ احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اًمٙمرظمّل  ٟم٘مٚمف .ٟمٕمؿ  بُر وأيب ظِ

 .يمثػمة ًمٚمجٛمٝمقر وخم٤مًمٗمتٝمام , إصؿّ 

 ٌخ٤مرياًم إًمٞمف أؿم٤مر وىمد , اًمّّمالة ذم اًمٜمّّٞم٦م إجي٤مب ذم خيتٚمػ ملَ  : تْبٔفٌ 

 إقمامل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ":  ىم٤مل طمٞم٨م اإليامن أواظمر ذم

  .يمالُمف آظمر إمم واًمّزيم٤مة واًمّّمالة واًمقوقء اإليامن ومٞمف ومدظمؾ " سم٤مًمٜمّّٞم٦م

 .وسم٘مٞم٦م ُم٤ٌمطم٨م احلدي٨م ؾمت٠ميت ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي سمٕمده
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 الحديث الثاني والثالثون  
 صذ  :  ؿٚفٝ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ديٞح مـ مًْٚه دم ومٚ - 55

 ؿٔٚمًٚ  ؿقمٌ  وراءه وصذ  ,  جٚفسًٚ  صذ  ,  صٚكٍ  وهق بٔتف دم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

اّم ؾ , اجِسقا أنِ :  إفٔٓؿ ؾٖصٚر,  ّٕام:  ؿٚل,  إكف َِ  اإلمٚم جًؾ إ

 اهلل شّع:  ؿٚل وإذا,  ؾٚرؾًقا رؾع وإذا,  ؾٚرـًقا رـع ؾ٘ذا,  بف فٔٗتؿّ 

ِّقا جٚفسًٚ  صذ   وإذا,  احلّد فؽ رّبْٚ:  ؾَقفقا .محده دـ  جِقشًٚ  ؾه

 ( ).أمجًقن

 

 أسمق سمّٞمٜمف يمام.  قم٤مئِم٦م طمجرة ذم اًمتل اعمنمسم٦م ذم:  أي ( بٔتف دم: )  ؿقفف

 اعمًجد ذم شمٙمـ ملَ  اًمّّمالة شمٚمؽ أنّ  قمغم دال   وهق , ( ) ضم٤مسمر قمـ ؾمٗمٞم٤من

 سمٞمتف ذم ُيّمكِم  ومٙم٤من , اعمًجد ذم سم٤مًمٜم٤ّمس اًمّّمالة قمـ قمَجزَ  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٠مّٟمف ,

 .اؾمتخٚمػ أّٟمف يٜم٘مؾ ملَ  ًمٙمٜمّف , طمي سمٛمـ

 وائتؿّ ,  قم٤مئِم٦م طمجرة ذم صغمَّ  أّٟمف اًمّٔم٤مهر إنّ :  قمٞم٤مض ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ 

 .حمتّؾ ىم٤مًمف اًمذي وهذا , اعمًجد ذم يم٤من وُمـ قمٜمده طمي ُمـ سمف

 .يٜم٘مؾ ملَ  وإن اؾمتخٚمػ يٙمقن أن:  أيوًٚ  وحيتّؾ

 قمٞم٤مض وُمذه٥م,  اعم٠مُمقُملم ُمـ أقمغم اإلُم٤مم صالة إّول قمغم ويٚمزم

______________________ 
ُمـ ـمرق (  366) وُمًٚمؿ (  6003,  6624,  6326,  262) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أيب قمـ قم٤مئِم٦م سمف

ُمـ ـمريؼ إقمٛمش ( 6/322)  "صحٞمحف"واسمـ طم٤ٌمن ذم ( 236)أظمرضمف أسمق داود (6)

   .وإؾمٜم٤مده صحٞمح .قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمف

 .وشمّمحٞمح اًمِم٤مرح ًمف .وؾمٞم٠ميت سمٕمض أًمٗم٤مفمف أصمٜم٤مء اًمنمح 
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 ُمٙم٤مٟمف ذم اإلُم٤مم ُمع يٙمـ ملَ  إذا ُم٤م اعمٜمع حمّؾ  ي٘مقل أن ًمف ًمٙمـ , ظمالومف

 .أصح٤مسمف سمٕمض ُمٕمف يم٤من وهٜم٤م,  أطمد اًمٕم٤مزم

 وهل اًمِّمٙم٤مي٦م ُمـ ىم٤مضٍ  سمقزن اًمٙم٤مف سمتخٗمٞمػ ( صٚكٍ  وهق: )  ؿقفف

 .( ) ومرس قمـ ؾم٘مط فأٟم أٟمس طمدي٨م ذم ُم٤م ذًمؽ ؾم٥ٌم ويم٤من , اعمرض

 ُمـ أص٤مسمف يٙمقن أن حيتّؾ:  قمٞم٤مض ىم٤مل ( جٚفسًٚ  ؾهذ  : )  فؿقف

٘مٓم٦م ًّ  وإّٟمام , يمذًمؽ وًمٞمس:  ىم٤مل .اًم٘مٞم٤مم ُمـ ُمٜمٕمف إقمْم٤مء ذم رض   اًم

 قمـ محٞمدٍ  قمـ اعمٗمّْمؾ سمـ سمنم رواي٦م ذم يمام .اٟمٗمّٙم٧م ملسو هيلع هللا ىلص ىمدُمف يم٤مٟم٧م

 أيب رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ داود ٕيب ويمذا , اإلؾمامقمٞمكمّ قمٜمد .  أٟمس

  .ىمّدُمٜم٤مه يمام رضم٤مسم قمـ ؾمٗمٞم٤من

 ؿمّ٘مف ضمحش " ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م ذم ىمقًمف وأُّم٤م

 ضمحش "قمٜمد اًمٌخ٤مري  أٟمس قمـ محٞمدٍ  قمـ يزيد رواي٦م وذم,  " إيٛمـ

 وىمقع ٓطمتامل اٟمٗمّٙم٧م ىمدُمف يمقن ذًمؽ يٜم٤مذم ومال,  " يمتٗمف " أو " ؾم٤مىمف

 .إُمريـ

 . اجلٚمد ىمنم واخلدش .اخلدش:  واجلحش

:  ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل,  أٟمس قمـ اًمّزهرّي  قمـ ٤منؾمٗمٞم رواي٦م ُمـ ووىمع

______________________ 
, ُمـ ـمريؼ اًمزهري (  433) ُمًٚمؿ و, وُمقاوع أظمرى (  6663) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ريم٥م ومرؾم٤ًم , ومجحش ؿم٘مف  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل , أظمؼمين أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري : ىم٤مل 

ومّمغمَّ ًمٜم٤م يقُمئذ صالة ُمـ اًمّمٚمقات وهق ىم٤مقمد , ومّمّٚمٞمٜم٤م وراءه : إيٛمـ , ىم٤مل أٟمس 

وإذا ريمع  إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف , وم٢مذا يمؼّم ومٙمؼّموا ,: ىمٕمقدا , صمؿ ىم٤مل عَم٤ّم ؾمٚمَّؿ 

رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد : ؾمٛمع اهلل عمـ محده , وم٘مقًمقا : وم٤مريمٕمقا , وإذا رومع وم٤مرومٕمقا , وإذا ىم٤مل 

 ., وإذا ؾمجد وم٤مؾمجدوا
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 ؾم٤مىمف:  ضمري٩ٍم  اسمـ ىم٤مل,  ظمرضمٜم٤م ومٚماّم  , إيٛمـ ؿمّ٘مف اًمّزهرّي  ُمـ طمٗمٔم٧م

 .إيٛمـ

 وًمٞم٧ًم , قمٜمف اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمٝم٤م .ضمري٩ٍم  اسمـ ورواي٦م:  ىمٚم٧م

 هل وإّٟمام , هل٤م اعمذيمقرة محٞمدٍ  رواي٦م عمقاوم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ زقمؿ يمام ُمّمّحٗم٦مً 

  .يًتققمٌف ملَ  اخلدش ٕنّ ,  إيٛمـ ًمِّمّؼ ا ُمـ اخلدش عمحؾ ُمٗمّنةٌ 

 ضم٤مسمر وسملّم  , اًمِّمٙمقى أهبٛم٧م قم٤مئِم٦م أنّ  .اًم٘مّّم٦م ذم ُم٤م وطم٤مصؾ

٥ٌم وأٟمس ًّ ٘مقط وهق اًم ًّ  اًمّّمالة ذم اًمٕمٚم٦م ضم٤مسمر وقملّم  , اًمٗمرس قمـ اًم

 .اًم٘مدم اٟمٗمٙم٤مك وهل .ىم٤مقمداً 

٤ٌّمن اسمـ وأوم٤مد  ُمـ مخسٍ  ؾمٜم٦م احلّج٦م ذي ذم يم٤مٟم٧م اًم٘مّّم٦م هذه أنّ :  طم

 اهلجرة

 هِم٤مم قمـ قمٌدة رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ  ( ؿٔٚمًٚ  ؿقمٌ  هوراءَ  وصذ  : )  ؿقفف

 .احلدي٨م. .يٕمقدوٟمف أصح٤مسمف ُمـ ٟم٤مس قمٚمٞمف ومدظمؾ "

 يمام وضم٤مسمر , اًمٌخ٤مري ذم يمام أٟمس إطم٤مدي٨م ذم ُمٜمٝمؿ ؾُمِٛمل وىمد

 احلًـ رواي٦م ذم يمام وقمٛمر , ضم٤مسمر طمدي٨م ذم يمام سمٙمر وأسمق , شم٘مّدم

 .اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ُمرؾمالً 

 ويمذا , اإلؿم٤مرة ُمـ هٜم٤م ًمأليمثر يمذا ( إفٔٓؿ ؾٖصٚر: )  قففؿ

 هٜم٤م ووىمع , هِم٤مم قمـ اًم٘مّٓم٤من حيٞمك رواي٦م ُمـ اًمّٓم٥ّم  ذم ( )جلٛمٞمٕمٝمؿ

 .اعمِمقرة ُمـ " قمٚمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر " ًمٚمحٛمقّي 

______________________ 
 .ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ اًم٘مّٓم٤من "يمت٤مب اًمٓم٥م  "أنَّ ُرواة اًمٌخ٤مري رووه ذم  : أي  (6)

 (.وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝمؿ ) سمٚمٗمظ 
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 ." إًمٞمٝمؿ وم٠موُم٠م " سمٚمٗمظ هِم٤مم قمـ أّيقب رواه وم٘مد .أصّح  وإّول

 هب٤م يقُمئ سمٞمده ظمٚمػوم٠م " سمٚمٗمظ هِم٤مم قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد ورواه

 ." اًمٖم٤مي٦م هب٤م يٌٚمغ وملَ  " احلًـ ُمرؾمؾ وذم,  " إًمٞمٝمؿ

ّٕام: )  ؿقفف   شم٘مّدم ذم احلدي٨م ىمٌٚمف ( بف فٔٗتؿّ  اإلمٚم جًؾ إ

 ريمقع أنّ  ُم٘متْم٤مه:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل ( ؾٚرـًقا رـع ؾ٘ذا: )  ؿقفف

 فيًٌ٘م أن وإُّم٤م,  اٟمحٜم٤مئف مت٤مم سمٕمد إُّم٤م اإلُم٤مم ريمقع سمٕمد يٙمقن اعم٠مُمقم

 ُمـ أشمؿّ  ( ) أٟمس وطمدي٨م:  ىم٤مل , ينمع أن سمٕمد ومٞمف ومٞمنمع .سم٠مّوًمف اإلُم٤مم

 .أيْم٤مً  اًم٘مقل ذم اعمت٤مسمٕم٦م ومٞمف زاد ّٕٟمف,  قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا ":  ىمقًمف وهل اعمذيمقرة اًمّزي٤مدة وىمٕم٧م ىمد:  ىمٚم٧م

 . أيْم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم " محده عمـ

 ذم أظمرى زي٤مدة أٟمس قمـ اًمّزهرّي  قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م ذم ووىمع

, يمام ذم اًمٌخ٤مري  " ومٙمؼّموا يمؼّم  وم٢مذا " أّوًمف ذم ىمقًمف وهل .إىمقال

 .هريرة أيب قمـ إقمرج رواي٦م ُمـ ومٞمف ويمذا

 , وم٤مرومٕمقا رومع وإذا " ٌخ٤مرياًم ذم هِم٤مم قمـ قمٌدة رواي٦م ذم وزاد

 ُمـ واًمّرومع اًمّريمقع ُمـ اًمّرومع يتٜم٤مول وهق,  " وم٤مؾمجدوا ؾمجد وإذا

جقد ًّ ًّ  وَجٞمع اًم   .أٟمس طمدي٨م ذم ذًمؽ زي٤مدة وردت ويمذا , جداتاًم

 طمدي٨م ذم اًمّرواة جلٛمٞمع يمذا ( احلّد فؽو رّبْٚ:  ؾَقفقا: ) ؿقفف 

َّٓ  وأٟمس هريرة أيب طمدي٨م ذم هلؿ ويمذا , اًمقاو سم٢مصم٤ٌمت قم٤مئِم٦م  ذم إ

 .اًمقاو سمحذف ومٚمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل ,  ذم اًمٌخ٤مري اًمّزهرّي  قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م

______________________ 
 .ذم اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٤م ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ .دم ًمٗمٔمفيمام شم٘م, أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم  .طمدي٨م أٟمس (6)
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 قمغم قم٤مـمٗم٦م ًمٙمقهن٤م زائداً  ُمٕمٜمًك  ٤مومٞمٝم سم٠منّ .  اًمقاو إصم٤ٌمت َح ورَج 

 ومٞمِمتٛمؾ,  احلٛمد وًمؽ أـمٕمٜم٤مك رسّمٜم٤م أو اؾمتج٥م رسّمٜم٤م,  شم٘مديره حمذوف

 .ُمٕم٤مً  واًمّثٜم٤مء اًمّدقم٤مء قمغم

 قمغم قم٤مـمٗم٦م ومتٙمقن اًمّت٘مدير قمدم إصؾ ٕنّ ,  طمذومٝم٤م ؿقم ورّجح

  .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمام .أوضمف وإّول , شم٤ممّ  همػم يمالم

 واًمقضمٝم٤من , وطمذومٝم٤م اًمقاو سم٢مصم٤ٌمت ًمّرواي٦ما صمٌت٧م:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 .شمرضمٞمح سمٖمػم ضم٤مئزان

 .ىمٌٚمٝم٤م " اًمٚمٝمؿّ  " زي٤مدة قمغم اًمٙمالم ( ) اًمّّمالة صٗم٦م سم٤مب ذم وؾمٞم٠ميت

 أنّ  قمغم سمف اؾمتدل أّٟمف , اًمقّه٤مب قمٌد اًم٘م٤ميض قمـ قمٞم٤مض وٟم٘مؾ

 قمغم ي٘متٍم اعم٠مُمقم وأنّ  ." محده عمـ اهلل ؾمٛمع " ىمقًمف قمغم ي٘متٍم اإلُم٤مم

ٞم٤مق ذم وًمٞمس " احلٛمد وًمؽ ٜم٤مرسمّ  " ىمقًمف ًّ ,  ذًمؽ ُمـ اعمٜمع ي٘متيض ُم٤م اًم

ٙمقت ٕنّ  ًّ  .ومٕمٚمف شمرك ي٘متيض ٓ اًمٌّمء قمـ اًم

 اإلُم٤مم ىمقل قم٘م٥م " احلٛمد ًمؽ رسّمٜم٤م " ي٘مقل اعم٠مُمقم أنّ  ُم٘متْم٤مه .ٟمٕمؿ

,  " احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م " ىمقل ُمـ اإلُم٤مم ُمٜمع وم٠مُّم٤م " محده عمـ اهلل ؾمٛمع "

  ومٚمٞمس
ٍ
ذم سم٤مب  ؾمٞم٠ميت يمام .سمٞمٜمٝمام جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌّّل اًم أنّ  صم٧ٌم ّٕٟمف سمٌمء

 .صٗم٦م اًمّمالة

ِّقا جٚفسًٚ  صذ   وإذا: ) ؿقفف   قمغم سمف اؾمتدل(  أمجًقن جِقشًٚ  ؾه

 .أيْم٤مً  وسم٤مًم٘م٤مئؿ سمٛمثٚمف اعمٕمذور اًم٘م٤مقمد ُم٤مُم٦مإ صّح٦م

د ظْف ادنٓقر دم مٚفؽ ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ ّّ  طمٙم٤مه ومٞمام .احلسـ بـ وحم

______________________ 
 ( 43) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة رىمؿ  (6)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ٤مص  ظم ذًمؽ أنّ  .قمٜمف وٟم٘مؾ , اًمّٓمح٤موّي 

 سمٕمدي أطمدٌ  َـّ ١مُمَّ يَ  ٓ : ُمرومققم٤مً  اًمِّمٕمٌّل  قمـ ضم٤مسمر سمحدي٨م واطمت٩ّم 

 ( ).ضم٤مًم٤ًمً 

,  ومٞمف طمّج٦م ٓ أن هبذا اطمت٩ّم  ُمـ قمٚمؿ ىمد:  وم٘م٤مل,  اًمِّم٤مومٕمّل  واقمؽموف

 .قمٜمف اًمّرواي٦م قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ يرهم٥م رضمؾٍ  رواي٦م وُمـ , ُمرؾمؾ ّٕٟمف

 .اجلٕمٗمّل  ضم٤مسمراً :  يٕمٜمل

 يٙمقن أن حيتٛمؾ ّٕٟمف,  طمّج٦م ومٞمف يٙمـ ملَ  صّح  ًمق:  سمزيزة اسمـ وىم٤مل

 ٓ .ُمٗمٕمقًٓ  ضم٤مًم٤ًمً  ىمقًمف يٕمرب:  أي , سم٤مجل٤مًمس اًمّّمالة ُمٜمع اعمراد

  .طم٤مًٓ 

أسم٤م سمٙمر  أنَّ , طمدي٨م قم٤مئِم٦م  أنّ :  ُمِم٤مخيٝمؿ سمٕمض قمـ قمٞم٤مض وطمٙمك

 ملسو هيلع هللا ىلصواًمٜم٤مس سمّمالة أيب سمٙمر واًمٜمٌل  .ملسو هيلع هللا ىلصُيّمكِم وهق ىم٤مئؿ سمّمالة اًمٜمٌل 

 ظمٚمٗمف صٚمقا عَم٤ّم سم٤مجلٚمقس هلؿ اعمت٘مّدم أُمره ٟمًخ قمغم يدّل ,  ( ) "ىم٤مقمد 

  .ىمٞم٤مُم٤مً 

______________________ 
(  6/043)  "ؾمٜمٜمف"واًمدارىمٓمٜمل ذم (  3333)  "اعمّمٜمػ"أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  (6)

 .ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ اًمِمٕمٌل رومٕمف(  0/33)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 .وهق وٕمٞمػ ُمع إرؾم٤مًمف يمام سمّٞمٜمف اًمِم٤مرح 

ذم ىمّم٦م  .قمـ قم٤مئِم٦م(  363) وُمًٚمؿ , وُمقاوع أظمرى (  232) اًمٌخ٤مري  أظمرضمف (6)

وضمد ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ إن اًمٜمٌل : وومٞمف  .وشم٠مظمِره قمـ اخلروج إمم اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلصُمرض اًمٜمٌل 

وأسمق سمٙمر ُيّمكِم سم٤مًمٜم٤مس , ٟمٗمًف ظمٗم٦ًم , ومخرج سملم رضمٚملم أطمدمه٤م اًمٕم٤ٌمس ًمّمالة اًمٔمٝمر 

أضمٚم٤ًمين إمم : سم٠من ٓ يت٠مظمر , ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌل , ومٚمام رآه أسمق سمٙمر ذه٥م ًمٞمت٠مظّمر , وم٠موُم٠م إًمٞمف ا

ومجٕمؾ أسمق سمٙمر ُيّمكِم وهق ي٠مشمّؿ سمّمالة اًمٜمٌل : ضمٜمٌف , وم٠مضمٚم٤ًمه إمم ضمٜم٥م أيب سمٙمر , ىم٤مل 

 "احلدي٨م . .ىم٤مقمد ملسو هيلع هللا ىلص, واًمٜم٤مس سمّمالة أيب سمٙمر , واًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص
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 ًمٙمٜمّف .يّمّح  ٓ وهق , شم٤مريخ إمم صّح  ًمق حيت٤مج ذًمؽ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .ُمٜمٝمؿ أطمد يٗمٕمٚمف ملَ  اًمّراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سم٠منّ  شم٘مّقى أّٟمف زقمؿ

 شمرك قمغم ُمقافمٌتٝمؿ ًمٙمـ , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد يث٧ٌم ٓ واًمٜمًّخ:  ىم٤مل

  .اعمذيمقر ٨ماحلدي ًمّمّح٦م شمِمٝمد ذًمؽ

 ٓ ؾمٚمؿ ًمق صمؿّ  , اًمقىمقع قمدم قمغم يدّل  ٓ اًمٜمّ٘مؾ قمدم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 قمغم اًم٘م٤مدر سم٤مؾمتخالف ايمتٗمقا يٙمقٟمقا أن ٓطمتامل اجلقاز قمدم ُمٜمف يٚمزم

 صالة إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ُمرضمقطم٦م سم٤مًم٘م٤مئؿ اًم٘م٤مقمد صالة أنّ  قمغم فالّتٍٚق اًم٘مٞم٤مم

 .ىمٕمقد ُمـ ُم٤مُم٦ماإل شمريمٝمؿ ؾم٥ٌم سمٞم٤من ذم يم٤مٍف  وهذا , سمٛمثٚمف اًم٘م٤مئؿ

 سملم اًمّت٘مّدم يّمّح  ٓ ّٕٟمف ىم٤مقمداً  هبؿ صغمَّ  إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  أيْم٤مً  واطمت٩ّم 

 ؿم٤مومٕم٤مً  أطمدٌ  يٙمقن وٓ ( ) ؿمٗمٕم٤مء إئّٛم٦م وٕنّ ,  ذًمؽ قمـ اهلل ًمٜمٝمل يديف

 .ًمف

 بال ثٚبٝ وهق , قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد ظمٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  ( ).سمٙمر أيب ظمٚمػ صغمَّ  أّٟمف .أيْم٤مً  وصّح  ( ) خالف

 اًمٜمٌّّل  أنّ :  رسمٞمٕم٦م ىمقل اًم٘م٤مقمد ُأُم٤مُم٦م ُمٜمع ذم مٚفٍؽ  قمٛمدة أنّ  واًمٕمج٥م

 ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن وإٟمٙم٤مره , سمٙمر أيب ظمٚمػ ُم٠مُمقُم٤مً  اًمّّمالة شمٚمؽ ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

______________________ 
ُمـ طمدي٨م اسمـ (  664/ 0)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  320/ 6) أظمرج اًمدارىمٓمٜمل  (6)

اضمٕمٚمقا أئٛمتٙمؿ ظمٞم٤مريمؿ , وم٢مهنؿ وومديمؿ ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ وسملم :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : قمٛمر ىم٤مل 

  .إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م وٕمٞمػ: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل   .رسمٙمؿ

(  62/ 6) اٟمٔمر ٟمّم٥م اًمراي٦م  .وٓ يّمح  ُمٜمٝم٤م رءٌ , ووردْت أطم٤مدي٨م سمٜمحقه  

 ( 332ص ) واعم٘م٤مصد احلًٜم٦م 

 ( 623) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)

 .سم٤مب طمد اعمريض أن يِمٝمد اجلامقم٦م .ٗمتح يمت٤مب إذاناٟمٔمر اًم (0)
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 يّدقمل ومٙمٞمػ , إمّ  ذم اًمِّم٤مومٕمّل  قمٜمف طمٙم٤مه يمام ىم٤مقمداً  ُمقشمف ُمرض ذم أمَّ 

 اعمذيمقر ُم٤مُمتفإ طمدي٨م ويم٠منّ  ؟ ُم٠مُمقُم٤مً  صغمَّ  أّٟمف شمّمقير قمدم أصح٤مسمف

 وضمقه٤مً  آٟمتّم٤مر ذم ؾمٚمٙمقا هرد   يٛمٙمٜمٝمؿ وملَ ,  اًمّّمّح٦م هم٤مي٦م ذم يم٤من عَم٤ّم

 .خمتٚمٗم٦م

 اًمّت٘مّدم سمٛمٜمع اعمراد أنّ  قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد ظمٚمػ سمّمالشمف شمٌلّم  وىمد

 طمّؼ  ذم:  أي .ؿمٗمٕم٤مء إئّٛم٦م سمٙمقن اعمراد وأنّ  , اإلُم٤مُم٦م همػم ذم يديف سملم

 يدّل  ملَ  أطمد ي١مُّمف أن جيقز ٓ أّٟمف ؾمٚمؿ قًم صمؿّ  .اًمِّمٗم٤مقم٦م إمم حيت٤مج ُمـ

 .اًم٘م٤مقمد ُأُم٤مُم٦م ُمٜمع قمغم ذًمؽ

,  طمْمػمٍ  سمـ أؾمٞمد ُمٜمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمده اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦مٌ  ىم٤مقمداً  أمَّ  وىمد

 سمذًمؽ قمٜمٝمؿ وإؾم٤مٟمٞمد , ُم٤مًمؽ سمـ وأٟمس,  ىمٝمد سمـ وىمٞمس,  وضم٤مسمر

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمٝم٤م , صحٞمح٦م

٤ٌّمن اسمـ اّدقمك سمؾ .وهمػمهؿ  ُم٤مُم٦مإ صّح٦م قمغم افّهحٚبٜ إمجٚع وهمػمه طم

  .ؾمٞم٠ميت يمام .اًم٘م٤مقمد

 ُمرض طمدي٨م قمـ ٕصح٤مسمٜم٤م ضمقاب ٓ:  اًمٕمريبّ  سمـ سمٙمر أسمق وىم٤مل

ٌؽ قمٜمد خيٚمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًّ ٜم٦ّم واشّم٤ٌمع , اًم ًّ  ٓ واًمّتخّمٞمص , أومم اًم

  .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم

 وضمقه طمدأ احل٤مل:  ي٘مقل إؿمٞم٤مخ سمٕمض ؾمٛمٕم٧م أيّن  إَّٓ :  ىم٤مل

 ي٘متيض قمٜمف اًمٕمقض وقمدم سمف واًمّتؼّمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وطم٤مل , اًمّتخّمٞمص

 وأيْم٤مً  .ًمٖمػمه ذًمؽ وًمٞمس , قمٚمٞمٝم٤م يم٤من طم٤مل أّي  قمغم ُمٕمف اًمّّمالة

 طمّؼ  ذم ويتّمّقر , طمّ٘مف ذم يتّمّقر ٓ اًم٘م٤مئؿ قمـ اًم٘م٤مقمد صالة ومٜم٘مص
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  .همػمه

 رأيتٛمقين يمام صّٚمقا " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم رّده:  إّول ظـ والقاب

 , اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم اًم٘م٤مدر طمّؼ  ذم هق إّٟمام اًمٜمّ٘مص سم٠منّ :  افّثٚن وظـ ." صكمأ

 .اًم٘م٤مئؿ قمـ صالشمف ذم ٟم٘مص ومال اًمٗمريْم٦م ذم اعمٕمذور وأُّم٤م

 اإلُم٤مم صغمَّ  إذا ىم٤مقمداً  اعم٠مُمقم سمّمالة إُمر ٟمًخ قمغم ( ) سمف واؾمتدل

 .ىم٤مقمد وهق ظمٚمٗمف اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمّّمح٤مسم٦م أىمرّ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٙمقٟمف ىم٤مقمداً 

 - احلّٔديّ  صٔخف ظـ افبخٚري َِٕف وـذا , فّنٚؾًلّ ا ؿّرره هُذا

 يقشػ وأبق حٍْٜٔ أبق يَقل وبذفؽ - افّنٚؾًلّ  تِّٔذ وهق

 .مٚفؽ ظـ مسِؿ بـ افقفٔد وحُٚه , وإوزاظلّ 

 سمتٜمزيٚمٝمام احلديثغ بغ عَ ومَج ,  سمذًمؽ اعمذيمقر إُمر ٟمًخ أمحد وأٟمٙمر

 :  حٚفتغ قمغم

 سمرؤه يرضمك عمرضٍ  ىم٤مقمداً  اًمّّمالة شم٥ماًمّرا اإلُم٤مم اسمتدأ إذا:  إحدامهٚ

 .ىمٕمقداً  ظمٚمٗمف يّمّٚمقن ومحٞمٜمئذٍ 

 ظمٚمٗمف يّمّٚمقا أن اعم٠مُمقُملم ًمزم ىم٤مئامً  اًمّراشم٥م اإلُم٤مم اسمتدأ إذا:  امثٕٚٔتٓ

 ذم يمام .ٓ أم ىم٤مقمداً  إُم٤مُمٝمؿ صالة ي٘متيض ُم٤م ـمرأ ؾمقاء .ىمٞم٤مُم٤مً 

 اًم٘مٞم٤مم قمغم هلؿ شم٘مريره وم٢منّ  , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمقت ُمرض ذم اًمتل إطم٤مدي٨م

 اسمتدأ سمٙمر أسم٤م ٕنّ ,  احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اجلٚمقس يٚمزُمٝمؿ ٓ أّٟمف قمغم دلَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مّٟمف .إومم احل٤مًم٦م سمخالف , ىمٞم٤مُم٤مً  ُمٕمف وصٚمقا ىم٤مئامً  هبؿ اًمّّمالة

______________________ 
أن أسم٤م سمٙمر ُيّمكِم وهق ىم٤مئؿ سمّمالة  "طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي شم٘مدم ذيمره ذم اًمنمح : أي  (6)

 أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم .ىم٤مقمد ملسو هيلع هللا ىلصواًمٜمٌل , واًمٜم٤مس سمّمالة أيب سمٙمر ,  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 
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 .قمٚمٞمٝمؿ أٟمٙمر ىمٞم٤مُم٤مً  ظمٚمٗمف صٚمقا ومٚماّم ,  ضم٤مًم٤ًمً  اًمّّمالة اسمتدأ

 هذه ذم وهق ؾمّٞمام ٓ , اًمٜمًّخ قمدم إصؾ أنّ  .الّع هذا ويَّقي

 قمغم اًم٘م٤مدر طمٙمؿ ذم إصؾ ٕنّ  , ُمّرشملم اًمٜمًّخ دقمقى يًتٚمزم ٤مًم٦ماحل

 إُم٤مُمف صغمَّ  ُمـ طمّؼ  ذم اًم٘مٕمقد إمم ٟمًخ وىمد , ىم٤مقمداً  ُيّمكِم  ٓ أن اًم٘مٞم٤مم

 ُمّرشملم اًمٜمًّخ وىمقع شم٘متيض ذًمؽ سمٕمد اًم٘مٕمقد ٟمًخ ومدقمقى , ىم٤مقمداً 

  .سمٕمٞمدٌ  وهق

 صمالث خاًمٜمًّ وىمقع ي٘متيض وم٢مّٟمف قمٞم٤مض ٟم٘مؾ قمـ شم٘مّدم ُم٤م ُمٜمف وأسمٕمد

 .ُمّرات

ٌٜ .  أمحد بَقل ؿٚل وؿد ّٜٔ ّدثلحُم  مـ مجٚظ  وابـ خزيّٜ ـٚبـ افّنٚؾً

 .حّبٚن وابـ ادْذر

ٍٜ  افبٚب حديٞ ظـ وأجٚبقا  :  أخرى بٖجقب

 أن اعم٠مُمقم سم٠مُمر وردت اًمتل إطم٤مدي٨م إنّ :  ظمزيٛم٦م اسمـ ىمقل .مْٓٚ

 وأُّم٤م , ٝم٤مؾمٞم٤مىم ذم وٓ صّحتٝم٤م ذم خيتٚمػ ملَ  إلُم٤مُمف شمٌٕم٤مً  ىم٤مقمداً  ُيّمكِم 

 .؟ ُم٠مُمقُم٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من هؾ,  ومٞمٝم٤م وم٤مظمتٚمػ ىم٤مقمداً  ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف

  .ومٞمف عمختٚمٍػ  شمريمف يٜمٌٖمل ٓ ومٞمف خيتٚمػ ملَ  وُم٤م:  ىم٤مل

 وُم٠مُمقُم٤مً  ُمّرة إُم٤مُم٤مً  يم٤من أّٟمف قمغم واحلٛمؾ,  آظمتالف سمدومع:  وأضمٞم٥م

 .أظمرى

 يم٤من سم٤مجلٚمقس إُمر سم٠منّ  افَّهتغ بغ مجع سمٕمْمٝمؿ أنّ :  ومْٓٚ

 ُمـ إُمر هذا ومٕمغم , اجلقاز ًمٌٞم٤من يم٤من ظمٚمٗمف ىمٞم٤مُمٝمؿ وشم٘مريره , ًمٚمٜمّدب

 أومم واًم٘مٕمقد , واًم٘مٞم٤مم اًم٘مٕمقد سملم ظمٚمٗمف صغمَّ  ُمـ ختػّم  ًمٕمذرٍ  ىم٤مقمداً  أمّ 
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  .ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ويمثرة وآشّم٤ٌمع سم٤مٓئتامم إُمر ًمثٌقت

 ىمد إُمر سم٠منّ  : ذًمؽ اؾمتٌٕمد ُمـ اؾمتٌٕم٤مد قمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وأضم٤مب

 طمٞم٤مشمف ذم اًمّّمح٤مسم٦م قمٛمؾ قمٚمٞمف واؾمتٛمرّ ,  سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ـُم صدر

 .وسمٕمده

 اًم٘م٤مف سمٗمتح - ىمٝمد سمـ ىمٞمس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّرّزاق قمٌد ومروى

 رؾمقل قمٝمد قمغم هلؿ اؿمتٙمك هلؿ إُم٤مُم٤مً  أنّ  , إٟمّم٤مرّي  - اهل٤مء وؾمٙمقن

 .ضمٚمقس وٟمحـ ضم٤مًمس وهق ي١مُّمٜم٤م ومٙم٤من:  ىم٤مل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ي١ممّ  يم٤من أّٟمف , طمْمػمٍ  سمـ أؾمٞمد قمـ ٞمحصح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اعمٜمذر اسمـ وروى

 وم٘م٤مل,  هبؿ ُيّمكِم  أن وم٠مُمروه , ؿمٙمقاه سمٕمد إًمٞمٝمؿ ومخرج , وم٤مؿمتٙمك ىمقُمف

  . ىمٕمقد وهؿ ىم٤مقمداً  هبؿ ومّمغمَّ  , وم٤مىمٕمدوا ىم٤مئامً  أصكم أن أؾمتٓمٞمع ٓ إيّن : 

ي٤م :  ىم٤مل أّٟمف,  طمْمػمٍ  سمـ أؾمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ داود أسمق وروى

  .ىمٕمقداً  ومّمّٚمقا ىم٤مقمداً  صغمَّ  إذا:  ىم٤مل , ريضُم إُم٤مُمٜم٤م إنّ  .اهلل رؾمقَل 

 .اٟم٘مٓم٤مع إؾمٜم٤مده وذم

 , اؿمتٙمك أّٟمف,  ضم٤مسمر قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 .ضمٚمقؾم٤مً  ُمٕمف وصٚمقا ضم٤مًم٤ًمً  هبؿ ومّمغمَّ  اًمّّمالة ومحيت

 .أيْم٤مً  صحٞمح وإؾمٜم٤مده .سمذًمؽ أومتك أّٟمف,   هريرة أيب وقمـ

ـُ  أًمزم وىمد  سم٠من ىرو ُم٤م سمت٠مويؾ أقمٚمؿ ًمّّمح٤ميبّ ا سم٠منّ  َُمـ ىم٤مل اعمٜمذر اسم

 قمغم واؾمتٛمّرا , اعمذيمقر إُمر روي٤م وضم٤مسمراً  هريرة أسم٤م ٕنّ ,  سمذًمؽ ي٘مقل

 إذا اًمّّمح٤ميبّ  إنّ  َُمـ ىم٤مل ذًمؽ ويٚمزم , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد واًمٗمتٞم٤م سمف اًمٕمٛمؾ

 هٜم٤م ّٕٟمف,  إومم سم٤مب ُمـ قمٛمؾ سمام اًمٕمؼمة أنّ ,  سمخالومف وقمٛمؾ روى
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  .روى ُم٤م سمقومؼ قمٛمؾ

٤ٌّمن اسمـ ّدقمكا وىمد ٙمقت أراد ويم٠مّٟمف,  سمف اًمٕمٛمؾ قمغم اإلمجٚع طم ًّ  , اًم

 .ذيمرهؿ شم٘مّدم اًمذيـ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م قمـ طمٙم٤مه ّٕٟمف

 ٓ سمخالومف اًم٘مقل همػمهؿ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ حيٗمظ ٓ إّٟمف:  وىم٤مل

  .وٕمٞمٍػ  وٓ صحٞمح ـمريؼ ُمـ

 ظمالف اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدٍ  قمـ حيٗمظ ٓ إّٟمف:  طمزمٍ  اسمـ ىم٤مل ويمذا

 ىم٤مقمدٌ  وهق ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٗمف قاصٚمَّ  اًمّّمح٤مسم٦م يمقن صمٌقت ذم ٟم٤مزع صمؿّ  , ًمؽذ

 ٓ سمام ذًمؽ ذم وأـم٤مل , سحي٤مً  يرد ملَ  ذًمؽ ٕنّ :  ىم٤مل , سمٙمر أيب همػم ىمٞم٤مُم٤مً 

  .ومٞمف ـم٤مئؾ

 إسمراهٞمؿ رواي٦م ذم إّٟمف:  وىم٤مل,  اًمِّم٤مومٕمّل  أصمٌتف ىمد ٟمٗمٞمف اّدقمك واًمذي

 . قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد قمـ

 ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ُمّمٜمّػ ذم ْم٤مً أي سمف ُمٍّمطم٤مً  فوضمدشم   صمؿّ 

 وضمٕمؾ,  ىم٤مقمداً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومّمغمَّ  : وًمٗمٔمف .احلدي٨م ومذيمر .قمٓم٤مء أظمؼمين

  .ىمٞم٤مُم٤مً  وراءه اًمٜم٤ّمس وصغمَّ ,  اًمٜم٤ّمس وسملم سمٞمٜمف وراءه سمٙمر أسمق

 , اًمٜمّخٕمّل  قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  ٘مٝم٤مقمٚمَّ  اًمتل سم٤مًمّرواي٦م يٕمتْمد ُمرؾمؾ وهذا

 ىمٞم٤مُم٤مً  سمٙمر أيب ُمع اًمّّمالة اسمتدءوا وم٢مهّنؿ , اًمٜمّٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي هق وهذا

  .اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٞمف ذًمؽ سمٕمد ىمٕمدوا أهّنؿ اّدقمك ومٛمـ , ٕزاع بال

٤ٌّمن اسمـ رأي٧م صمؿّ   سمام ىمٞم٤مُم٤مً  يم٤مٟمقا أن سمٕمد ىمٕمدوا أهّنؿ قمغم اؾمتدلَّ  طم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اؿمتٙمك : ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ رواه

:  ىم٤مل , شمٙمٌػمه اًمٜم٤ّمس يًٛمع رسمٙم وأسمق,  ىم٤مقمد وهق وراءه ٞمٜم٤مومّمٚمَّ 
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 يمدشمؿ إن:  ىم٤مل ؿؾمٚمَّ  ومٚماّم  .وم٘مٕمدٟم٤م إًمٞمٜم٤م وم٠مؿم٤مر ىمٞم٤مُم٤مً  ومرآٟم٤م إًمٞمٜم٤م وم٤مًمتٗم٧م

  .احلدي٨م " شمٗمٕمٚمقا ومال , واًمّروم وم٤مرس ومٕمؾ ًمتٗمٕمٚمقن

ـّ  , ُمًٚمؿ أظمرضمف .صحٞمح طمدي٨م وهق  ُمرض ذم يٙمـ ملَ  ذًمؽ ًمٙم

 ؾمٗمٞم٤من أيب رواي٦م ذم يمام اًمٗمرس قمـ ؾم٘مط طمٞم٨م ذًمؽ يم٤من وإّٟمام , ُمقشمف

 قمغم ومٍمقمف سم٤معمديٜم٦م ومرؾم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ريم٥م : ىم٤مل أيْم٤مً  ضم٤مسمر قمـ

 ظمزيٛم٦م واسمـ داود أسمق أظمرضمف .احلدي٨م .ىمدُمف وم٤مٟمٗمّٙم٧م ٟمخٚم٦م ضمذع

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

ؽ أّٟمف إَّٓ  , اّدقم٤مه عم٤َِم هذا قمغم طمّج٦م ومال ًّ  اًمّزسمػم أيب رواي٦م ذم سم٘مقًمف مت

 ." اًمّتٙمٌػم اًمٜم٤ّمس يًٛمع سمٙمر وأسمق "

 ُمروف ذم صالشمف ٕنّ ,  ُمقشمف ُمرض ذم إَّٓ  يٙمـ ملَ  ذًمؽ إنّ :  وىم٤مل

 إمم حيت٤مضمقن ٓ أصح٤مسمف ُمـ ٟمٗمر وُمٕمف قم٤مئِم٦م ُمنمسم٦م ذم يم٤مٟم٧م إّول

 ذم يم٤مٟم٧م وم٢مهّن٤م ُمقشمف ُمرض ذم صالشمف سمخالف شمٙمٌػمه يًٛمٕمٝمؿ ُمـ

 .اًمّتٙمٌػم يًٛمٕمٝمؿ أن سمٙمر أسمق وم٤مطمت٤مج اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ يمثػم سمجٛمعٍ  اعمًجد

  .اٟمتٝمك

ؽ ومٞمام ًمف راطم٦م وٓ ًّ  أسم٤م عيت٤مسمِ  ملَ  هذا ذم اًمّتٙمٌػم إؾمامع ٕنّ ,  سمف مت

 سمٙمر أسمق يًٛمٕمٝمؿ أن ُم٤مٟمع ومال طمٗمٔمف أّٟمف شم٘مدير وقمغم , أطمدٌ  قمٚمٞمف اًمّزسمػم

 ُمـ ظمٗمّٞم٤مً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص صقشمف أنّ  قمغم حيٛمؾ ّٕٟمف,  احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اًمّتٙمٌػم

 قمٜمف جيٝمر سمٙمر أسمق ومٙم٤من سم٤مًمّتٙمٌػم جيٝمر أن قم٤مدشمف ُمـ ويم٤من , اًمقضمع

  .ًمذًمؽ سم٤مًمّتٙمٌػم

 سم٠مهّنؿ اًمٍّميح اخلؼم ٕضمٚمف يؽمك ٓ حمتٛمٌؾ  أُمر أّٟمف يمّٚمف ذًمؽ ووراء
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 أهّنؿ قمٓم٤مء ُمرؾمؾ ذم سمؾ , وهمػمه قمٓم٤مء ُمرؾمؾ ذم شم٘مّدم يمام ىمٞم٤مُم٤مً  قاصٚمّ 

  .اًمّّمالة اٟم٘مْم٧م أن إمم ىمٞم٤مُم٤مً  اؾمتٛمّروا

 وصغمَّ :  ىمقًمف سمٕمد سمف ُمّتّمالً  اعمذيمقر قمٓم٤مء ُمرؾمؾ ذم وىمع .ٟمٕمؿ

 ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل , ىمٞم٤مُم٤مً  اءهور اًمٜم٤ّمس

 إن , يم٤من ُم٤م إُم٤مُمٙمؿ صالة ومّمّٚمقا , ىمٕمقداً  إَّٓ  صٚمٞمتؿ ُم٤م اؾمتدسمرت

 .ىمٕمقداً  ومّمّٚمقا ىم٤مقمداً  صغمَّ  وإن,  ىمٞم٤مُم٤مً  ومّمّٚمقا ىم٤مئامً  صغمَّ 

٤ٌّمن اسمـ ىم٤مل ُم٤م شم٘مّقي اًمّزي٤مدة وهذه  ذم يم٤مٟم٧م اًم٘مّّم٦م هذه إنّ :  طم

 صالة سمقضمقب إُمر ٟمًخ ُمٜمٝم٤م ويًتٗم٤مد , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمقت ُمرض

 هذه ذم ي٠مُمرهؿ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  ىم٤مقمداً  إُم٤مُمٝمؿ صغمَّ  إذا ىمٕمقداً  اعم٠مُمقُملم

 .سم٤مإلقم٤مدة إظمػمة اعمّرة

 آؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم ٓ واجلقاز , اجلقاز يٌ٘مك اًمقضمقب ٟمًخ إذا ًمٙمـ

 اًمقضمقب ٕنّ  آؾمتح٤ٌمب قمغم ىمٕمقداً  يّمّٚمقا سم٠من إظمػم أُمره ومٞمحٛمؾ

 بغ الّع مَتٙ هذا .سم٤مإلقم٤مدة أُمرهؿ وشمرك هلؿ سمت٘مريره ومعر ىمد

 ؿأقمٚم واهلل. اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل .إدفٜ
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 الحديث الثالث والثالثون  
 حّدثْل:  ؿٚل,   إٕهٚريّ  اخلىّلّ  يزيد بـ اهلل ظبد ظـ - 55

 شّع:  ٚلـؿ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن : ؿٚل - ـذوٍب  ؽر وهق - افزاء

,  شٚجداً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلـرش يَع حّتك هطٓرَ  مّْٚ أحٌد  حيـ ملَ  , محده دـ اهلل

 ( ).بًده شجقداً  َٕع ثؿّ 

 

 قمٜمد ُمٜمًقسم٤مً  وىمع يمذا , اخلٓمٛمّل  هق ( يزيد بـ اهلل ظبد : ) ؿقفف

 ٓمٛم٦مظَم  إمم ُمٜمًقب وهق , إؾمح٤مق أيب قمـ ًمِمٕم٦ٌم رواي٦مٍ  ذم اإلؾمامقمٞمكمّ 

 اهلل ٌدقم ويم٤من , إوس ُمـ سمٓمـ - اًمّٓم٤مء وإؾمٙم٤من اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح -

  ( ).اًمّزسمػم اسمـ زُمـ ذم اًمٙمقوم٦م قمغم أُمػماً  اعمذيمقر

______________________ 
أيب إؾمح٤مق  ُمـ ـمرق قمـ(  323) وُمًٚمؿ (  223,  263,  262) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

قمـ حم٤مرب سمـ دصم٤مر قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد (  323) وعمًٚمؿ  .قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد سمف

 .ٟمحقه

 .ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ اًمؼماء ٟمحقه(  020) وأظمرضمف ُمًٚمؿ      

 .وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان , وهق صٖمػم .ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم: ىم٤مل اًمّدارىمٓمٜمّل ( 6)

قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ قمٌد اهللَّ سمـ يزيد وأظمرج اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ُمـ ـمريؼ ُمٓمرف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإٟمّم٤مري , ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌّل 

ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهللَّ سمـ  "يمت٤مب اًمزهد"وروى قمٌد اهللَّ سمـ أمحد ذم زي٤مدات 

ويم٤من ُمـ ,  ملسو هيلع هللا ىلصص٤مطم٥م رؾمقل اهللَّ : يٕمٜمل  .يم٤من قمٌد اهللَّ سمـ يزيد: يزيد اخلٓمٛمّل , ىم٤مل 

 .ّمقم إَّٓ يقم قم٤مؿمقراء , ويم٤من يٙمٜمك أسم٤م ُمقؾمكأيمثر اًمٜم٤مس صالًة , ويم٤من ٓ ي

ووزم إُمرة اًمٙمقوم٦م زُمـ قمٌد اهللَّ , , وطمديثف قمٜمف ذم اًمؽمُمذي وهمػمه  ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌّل 

وىم٤مل اسمـ  .سمـ اًمزسمػم يًػمًا , واؾمتٛمرَّ ُم٘مٞماًم هب٤م , ويم٤من ؿمٝمد ىمٌؾ ذًمؽ ُمع قمكّم ُمِم٤مهدة

٤ٌّمن   يم٤من اًمِمٕمٌل يم٤مشمٌف عّم٤م يم٤من أُمػم اًمٙمقوم٦م : طم

أّن قمٌد اهللَّ سمـ يزيد يم٤من ىمد ؿمٝمد , ظمرج اسمـ اًمؼمىمل سمًٜمد ىمقّي قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م وأ
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 يزيد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل إؾمح٤مق أسم٤م أنّ  ,ٌخ٤مري ًمٚم ووىمع

 ًمٙمٜمّف .قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ سم٤مًمّرواي٦م ُمٕمروف إؾمح٤مق وأسمق , خيٓم٥م

  .سمقاؾمٓم٦مٍ  قمٜمف هذا ؾمٛمع

 اسمـ صح٤ميبّ  قمـ صح٤ميبّ  اسمـ صح٤ميبّ  رواي٦م وهل .ًمٓمٞمٗم٦م وومٞمف

 .اًمٙمقوم٦م ؾمٙمـ ويمالمه٤م .إوس ُمـ صمؿّ  إٟمّم٤مر ُمـ صح٤ميبّ 

 ( ).إود قمدي سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مزب سمـ(  افزاء حّدثْل: ) ؿقفف 

 .يزيد سمـ اهلل قمٌد يمالم ُمـ أّٟمف اًمّٔم٤مهر ( ـذوب ؽر وهق: )  ؿقفف

 .اًمٕمٛمدة وص٤مطم٥م,  َجٕمف ذم احلٛمٞمدّي  ضمرى ذًمؽ وقمغم

٤ٌّمس روى ًمٙمـ  ىم٤مل أّٟمف,  ُمٕملمٍ  سمـ ٞمكحي قمـ "شم٤مرخيف" ذم اًمّدورّي  قم

 اًمؼماء قمـ اًمّراوي يزيد سمـ اهلل قمٌد يريد إّٟمام .( يمذوب همػم هق)  ىمقًمف: 

______________________ 
ؾمٙمـ : ىم٤مل اًمٌٖمقي . سمٞمٕم٦م اًمروقان وُم٤م سمٕمده٤م , وهق رؾمقل اًم٘مقم يقم ضمن أيب قمٌٞمد

 .( 662/  3) اإلص٤مسم٦م  .اًمٙمقوم٦م واسمتٜمك هب٤م دارًا , وُم٤مت ذم زُمـ اسمـ اًمزسمػم

ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم , ومل يذيمر اسمـ اًمٙمٚمٌل ذم ٟمًٌف  .وي٘م٤مل أسمق قمٛمرو .يٙمٜمك أسم٤م قمامرة(6)

: أيب إؾمح٤مق , ؾمٛمع اًمؼماء ي٘مقل ( واًمٌخ٤مري ) وروى اًمٓمٞم٤مًمز  .جمدقم٦م وهق أصقب

ورواه قمٌد اًمّرمحـ سمـ قمقؾمج٦م قمـ اًمؼماء ٟمحقه ,  .اؾمتّمٖمرت أٟم٤م واسمـ قمٛمر يقم سمدر

أرسمع  ملسو هيلع هللا ىلص وروي قمٜمف أٟمف همزا ُمع رؾمقل اهللَّ .أظمرضمف اًمّناج .وؿمٝمدُت أطمداً : وزاد 

ؾم٤مومرُت ُمع : وقمٜمف ىم٤مل  .إؾمٜم٤مده صحٞمح ."مخس قمنمة  "وذم رواي٦م  .قمنمة همزوة

: وروى أمحد قمـ اًمؼماء , ىم٤مل  .أظمرضمف أسمق ذّر اهلروّي  .صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٗمراً  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهللَّ 

ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمٜمف طمدصمٜم٤مه أصح٤مسمٜم٤م , ويم٤من يِمٖمٚمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يمؾ ُم٤م ٟمحّدصمٙمٛمقه قمـ رؾمقل اهللَّ 

 .رقمٞم٦م اإلسمؾ

وؿمٝمد همزوة  .ذم ىمقل أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌميّن , وظم٤مًمٗمف همػمه 63اًّمذي اومتتح اًمرّي ؾمٜم٦م وهق 

شمًؽم ُمع أيب ُمقؾمك , وؿمٝمد اًمؼماء ُمع قمكم  اجلٛمؾ وصّٗملم , وىمت٤مل اخلقارج , وٟمزل 

٤ٌّمن ؾمٜم٦م  .اًمٙمقوم٦م واسمتٜمك هب٤م دارًا , وُم٤مت ذم إُم٤مرة ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم  .26وأّرظمف اسمـ طم

 .سمتجقز( 366/  6)اإلص٤مسم٦م 
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 , يمذوب همػم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ًمرضمؾٍ  ي٘م٤مل وٓ .اًمؼماء ٓ

 واًمّّمح٤مسم٦م,  قمداًمتف ذم ُمِمٙمقك ذم حتًـ إّٟمام اًمٕم٤ٌمرة هذه أنّ :  يٕمٜمل

  .شمزيمٞم٦م إمم حيت٤مضمقن ٓ قمدوٌل  يمّٚمٝمؿ

 إّٟمام اًمّراوي ذم هتٛم٦مً  يقضم٥م ٓ اًم٘مقل هذا:  وم٘م٤مل .اخلّٓم٤ميبّ  ٕمّ٘مٌفشم وىمد

 اًمٕمٚمؿ شم٠ميمٞمد أرادوا إذا قم٤مدهتؿ وهذه:  ىم٤مل , ًمف اًمّّمدق طم٘مٞم٘م٦م يقضم٥م

 ظمٚمٞمكم ؾمٛمٕم٧م : ي٘مقل هريرة أسمق يم٤من , روى سمام واًمٕمٛمؾ سم٤مًمّراوي

 .اعمّمدوق اًمّّم٤مدق طمّدصمٜمل:  ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل , اعمّمدوق اًمّّم٤مدق

 ّٕٟمف,  اًمّّمح٤مسم٦م قمغم هذا ذم وصؿ ٓ:  اًمٜمّقوّي  وشمٌٕمف قمٞم٤مض وىم٤مل

 وهق اًمؼماء سمف طمّدث إذ احلدي٨م شم٘مقي٦م سمف أراد وإّٟمام , اًمّتٕمديؾ سمف يرد ملَ 

 احلٌٞم٥م طمّدصمٜمل:  اخلقٓينّ  ُمًٚمؿ أيب ىمقل هذا وُمثؾ , ُمّتٝمؿ همػم

  .ومذيمرمه٤م هريرة وأسمق ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل وىمد .إُملم

 سمف ىمّمد ىم٤مئٚمف أنّ  ٓ احلدي٨م صّح٦م قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  ىم٤مًمقه وهذا:  ىم٤مل

 ٕضمؾ اًمّتٕمديؾ قمـ ًمٚمؼماء ُمٕملم اسمـ ومتٜمزيف وأيْم٤مً  .راويف شمٕمديؾ

 اهلل قمٌد وم٢منّ  , ًمف وضمف ٓ يزيد سمـ اهلل قمٌد ذًمؽ قمـ يٜمّزه وملَ ,  صحٌتف

 .يمالُمف اٟمتٝمك .اًمّّمح٤مسم٦م ذم ُمٕمدود يزيد سمـ

 اإلًمزام قمٚمٞمف واؾمتدرك ومًٌٓمف اخلّٓم٤ميبّ  يمالم أظمذ أّٟمف قمٚمٛم٧م وىمد

 سمـ اهلل قمٌد صح٦ٌم ث٧ٌميُ  ٓ ُمٕملم سمـ حيٞمك ٕنّ ,  سمقاردٍ  وًمٞمس , إظمػم

 طمٜمٌؾ سمـ أمحد ومٞمٝم٤م وشمقىّمػ .اًمّزسمػمي ُمّمٕم٥م أيْم٤مً  ٟمٗم٤مه٤م وىمد , يزيد

  .وآظمرون واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمؼمىمّل  اسمـ وأصمٌتٝم٤م,  داود وأسمق طم٤مشمؿ وأسمق

 يمام ٝمؿُمتّ  همػم وهق اًمؼماء طمّدصمٜمل اًمٙمالم ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل
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 قمغم اعمت٠مظّمريـ سمٕمض اقمؽمض وىمد , قمٜمف سمف أظمؼميمؿ سمام ومث٘مقا قمٚمٛمتؿ

  يٚمؿّ  ملَ  يم٠مّٟمف:  وم٘م٤مل اعمذيمقر اًمّتٜمٔمػم
ٍ
 ًمٚمٗمرق , اًمٌٞم٤من قمٚمؿ ُمـ سمٌمء

 إّول ذم ٕنّ  يمذوب همػم وومالن صدوق ومالن ىمقًمٜم٤م سملم اًمقاوح

 .ُمٗمؽمىم٤من ومٝمام قمٜمف وّده٤م ٟمٗمل اًمّث٤مين وذم , ًمٚمٛمقصقف اًمّّمٗم٦م إصم٤ٌمت

 إصم٤ٌمت خي٤مًمػ أصمٌتف عمـ ضمقاسم٤مً  ي٘مع يم٠مّٟمف اًمّْمدّ  ٟمٗمل أنّ  ومٞمف واًمّنّ :  ٤ملىم

  اٟمتٝمك .اًمّّمٗم٦م

 وذم سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م اإلصم٤ٌمت ذم ي٘مع أّٟمف سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق أنّ  زم ئمٝمر واًمذي

ـّ  , سم٤مًٓمتزام اًمٜمّٗمل  سم٤مًمٚمٗمٔملم اعمراد اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم صحٞمح اًمّتٜمٔمػم ًمٙم

 ُمـ ومٞمٙمقن سمتزيمٞمتف ُم٘مٓمقع طمّؼ  ذم شمزيمٞم٦م أّٟمف قمٚمٞمف يرد ُمٜمٝمام يمالً  ٕنّ  ,

 .احل٤مصؾ حتّمٞمؾ

 ُمٜمٝمام سمٙمؾ   اعمراد أنّ  ُمـ.  شم٘مّدم سمام ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل وحيّمؾ

٤مُمع ٟمٗمس ذم وشم٘مقيتف إُمر شمٗمخٞمؿ ًّ   .اًم

 سمـ اهلل قمٌد يمالم أّٟمف قمغم اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ أنّ  . اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وذيمر

 وهق يزيد سمـ هللا قمٌد ؾمٛمٕم٧م:  ـمرىمف سمٕمض ذم إؾمح٤مق أيب سم٘مقل يزيد

 حمتٛمؾ وهق:  ىم٤مل - يمذوب همػم ويم٤من - اًمؼماء طمّدصمٜم٤م : ي٘مقل خيٓم٥م

 .أيْم٤مً 

  . إّول ُمـ أسمٕمد ًمٙمٜمّف:  ىمٚم٧م

 سمـ اهلل قمٌد قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ همػم ُمـ احلدي٨م وضمدت وىمد

 أسمق أظمرضمف .يمذوب همػم وهق اًمؼماء طمّدصمٜم٤م : أيْم٤مً  ىمقًمف وومٞمف .يزيد

 قمٌد ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل .دصم٤مرٍ  سمـ ٤مربحم ـمريؼ ُمـ " صحٞمحف " ذم قمقاٟم٦م
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 ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ , ُمًٚمؿ ذم وأصٚمف .ومذيمره ..ي٘مقل اعمٜمؼم قمغم يزيد سمـ اهلل

 , يزيد سمـ اهلل ًمٕمٌد اًمٙمالم أنّ  ي٘مّقي وهذا " يمذوب همػم ويم٤من " ىمقًمف

 .أقمٚمؿ واهلل

 يدّل  ؿمٞمئ٤مً .  هذا يزيد سمـ اهلل قمٌد ُمًٜمد ذم اًمّٓمؼماينّ  روى :  دةٌ ـؾٚئ 

 ُيّمكِم  يم٤من أّٟمف,  ـمري٘مف ُمـ أظمرج وم٢مّٟمف , احلدي٨م هلذا روايتف ؾم٥ٌم قمغم

 رأؾمف يْمع أن ىمٌؾ رءوؾمٝمؿ يْمٕمقن اًمٜم٤ّمس ومٙم٤من,  سم٤مًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜم٤ّمس

 .قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مره ذم احلدي٨م ومذيمر , رأؾمف يرومع أن ىمٌؾ ويرومٕمقن

 رأؾمف رومع إذا " ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ذم (  محده دـ اهلل شّع ؿٚل إذا: )  ؿقفف

 ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا : دصم٤مرٍ  سمـ حم٤مرب رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ  " اًمّريمقع ُمـ

 .ىمٞم٤مُم٤مً  ٟمزل ملَ ,  محده عمـ اهلل ؾمٛمع وم٘م٤مل اًمّريمقع

 ي٘م٤مل , يثـ ملَ :  أي .اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م سمٗمتح ( حيـ ملَ : )  ؿقفف

 صحٞمح٦م ًمٖم٦م وهل " حيٜمق ٓ " عمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم .صمٜمٞمتف إذا اًمٕمقد طمٜمٞم٧م

 .سمٛمٕمٜمًك  وطمٜمقت طمٜمٞم٧م ي٘م٤مل, 

 أيب قمـ إهائٞمؾ رواي٦م وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ( شٚجداً  يَع حّتك: )  قففؿ

 رواي٦م ُمـ عمًٚمؿٍ  وٟمحقه " إرض قمغم ضمٌٝمتف يْمع طمّتك " إؾمح٤مق

 صمؿّ  يًجد طمّتك " ؿمٕم٦ٌم قمـ همٜمدر قمـ وٕمحد , إؾمحؼ أيب قمـ زهػم

 ." يًجدون

 طمّتك اًمّريمـ ذم ينمع ٓ اعم٠مُمقم أنّ  قمغم:  اجلقزّي  اسمـ سمف واؾمتدل

 .ُم٤مماإل يتّٛمف

ٌّس طمّتك اًمّت٠مظّمر إَّٓ  ومٞمف ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م  اًمذي سم٤مًمّريمـ اإلُم٤مم يتٚم
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  .ُمٜمف اًمٗمراغ وىمٌؾ ذوقمف سمٕمد اعم٠مُمقم ينمع سمحٞم٨م,  إًمٞمف يٜمت٘مؾ

 أطمدٌ  حيٜمل ٓ ومٙم٤من : ُمًٚمؿ قمٜمد طمري٨ٍم  سمـ قمٛمرو طمدي٨م ذم ووىمع

 طمّتك : أٟمس طمدي٨م ُمـ يٕمغم وٕيب .ؾم٤مضمداً  يًتتؿّ  طمّتك فمٝمره ُمٜم٤ّم

جقد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يتٛمّٙمـ ًّ   .اعم٘م٤مرٟم٦م اٟمتٗم٤مء ذم أووح وهق .اًم

 اإلُم٤مم إمم اًمٜمّٔمر ضمقاز وقمغم , ٟمٔمرٌ  وومٞمف .اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمغم سمف واؾمتدل

  .اٟمت٘م٤مٓشمف ذم ٓشّم٤ٌمقمف
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 الحديث الرابع والثالثون  
 اإلمٚم أّمـ إذا:  ؿٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ ,   هريرة أيب ظـ - 55

ّٕف,  ؾّٖمْقا  ( ).ذٕبف مـ تَّدم مٚ فف ٍرؽُ  , ادالئُٜ تٖمغَ  فٖمُْٔ ت واؾؼ مـ ؾ٘

 

 .ي١مُّمـ اإلُم٤مم أنّ  ذم فم٤مهرٌ  ( ؾّٖمْقا اإلمٚم ـأم   إذا: )  ؿقفف

 إمم(  اهدٟم٤م: )  ىمقًمف ُمـ اًمٗم٤محت٦م دقم٤مء واعمراد , دقم٤م إذا ُمٕمٜم٤مه:  وؿٔؾ

  .دقم٤مءٌ  اًمّت٠مُملم أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  آظمره

 وٓ: ) ىمقًمف وهق,  اًمّت٠مُملم دقمكاؾمت ُمقوعٍ  إمم سمٚمغ إذا ُمٕمٜم٤مه : وؿٔؾ

 (اًمّْم٤مًملم

 .اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم سم٤معمراد اًمّتٍميح ذًمؽ ويرد  

 .ًمإلُم٤مم اًمّت٠مُملم ُمنموقمّٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 .ذـمّٞم٦مً  ىمْمّٞم٦مً  ًمٙمقهن٤م,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف:  ىمٞمؾ

 .اًمقىمقع سمتح٘مٞمؼ يِمٕمر سم٢مذا اًمّتٕمٌػم سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ي٦مروا وهل,  ظْف افّروايتغ إحدى دم مٚفٌؽ  وخٚفػ

ٍٜ  ودم , اجلٝمرّي٦م ذم اإلُم٤مم ي١مُّمـ ٓ:  وم٘م٤مل   .ُمٓمٚم٘م٤مً  ي١مُّمـ ٓ : ظْف رواي

 .همػمه طمدي٨ٍم  ذم يره ملَ  سم٠مّٟمف:  هذا ؿمٝم٤مٍب  اسمـ طمدي٨م قمـ وأضم٤مب

 ُم٤م ُمع , اًمّتٗمّرد يّيه ٓ إُم٤ممٌ  ؿمٝم٤مٍب  اسمـ وم٢منّ  ىم٤مدطم٦مٍ  همػم قِمٚم٦َّم وهل

______________________ 
ُمـ ـمرق اًمزهري قمـ اسمـ (  363) وُمًٚمؿ (  2304,  232) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اعمًٞم٥م وأيب ؾمٚمٛم٦م يمالمه٤م قمـ أيب هريرة سمف

 .ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة سمف(  363) وُمًٚمؿ (  233) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري       
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 .همػمه طمدي٨ٍم  ذم ضم٤مء ذًمؽ أنّ  ىمري٤ٌمً  ذيمرؾمٞمُ 

ّٜٔ بًض ورضّمح  سم٠مّٟمف:  اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ ١مُّمـيُ  ٓ اإلُم٤مم يمقن ادٚفُ

 ٓ إّٟمف ىمقهلؿ قمغم جيلء وهذا , سم٤مًمّت٠مُملم اعم٠مُمقم خيتّص  أن ومٜم٤مؾم٥م داعٍ 

 ذم اؿمؽميم٤م يمام:  ي٘مقل أن ومٚمف قمٚمٞمف أوضمٌٝم٤م ُمـ وأُّم٤م , اعم٠مُمقم قمغم ىمراءة

 .اًمّت٠مُملم ذم يِمؽميم٤م أن ومٞمٜمٌٖمل اًم٘مراءة

:  ىم٤مل , دقم٤م ُمٕمٜم٤مه:  وم٘م٤مل " اإلُم٤مم أُّمـ إذا " ًمفىمق أّول ُمـ:  ومْٓؿ

 ىمقًمف ذم ضم٤مء يمام داقمٞم٤مً  ًّٛمكيُ  ـ١مُمِ اعمُْ  ٕنّ  ؾم٤مئٖم٦مٌ  ُم١مُّمٜم٤مً  اًمّداقمل وشمًٛمٞم٦م

 يمام ٜم٤مً ١مُمِ ُمُ  وه٤مرون داقمٞم٤مً  ُمقؾمك ويم٤من, (  دقمقشمٙمام أضمٞم٧ٌم ىمد)  شمٕم٤ممم

 .أٟمسٍ  طمدي٨م ُمـ ُمردويف اسمـ رواه

 .قمٙمًف داقمٞم٤مً  اعم١مُّمـ شمًٛمٞم٦م ُمـ يٚمزم ومال اعمالزُم٦م سمٕمدم:  وشمٕمّ٘م٥م

 صّح  وًمق , يّمّح  ملَ  إصؾ ذم احلدي٨م أنّ  قمغم .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مًمف

 .ًمٚمّتٖمٚمٞم٥م هق إّٟمام داقمٞم٤مً  ه٤مرون يمقن وم٢مـمالق

 ي٘م٤مل يمام .اًمّت٠مُملم ُمقوع سمٚمغ " أُّمـ إذا " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  بًوٓؿ وؿٚل

 .يدظمٚمٝم٤م ملَ  وإن .ٟمجداً  سمٚمغ إذا أٟمجد: 

  .وذقم٤مً  ًمٖم٦مً  سمٕمٞمدٌ  هذا:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 .سمف قمٛمؾ يرضّمحف دًمٞمٌؾ  وضمد وم٢من , جم٤مزٌ  وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

  .قمدُمف وم٤مٕصؾ وإّٓ 

 ذم اًمّمحٞمحلم هريرة أيب قمـ ص٤مًمٍح  أيب سمرواي٦م ًمف اؾمتدًّمقا:  ىمٚم٧م

 ." آُملم:  وم٘مقًمقا اًمّْم٤مًملم وٓ اإلُم٤مم ىم٤مل إذا " سمٚمٗمظ

 قمغم " أُّمـ إذا " ىمقًمف محؾ ي٘متيض افّروايتغ بغ ؾٚلّع:  ىم٤مًمقا
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  .اعمج٤مز

 سم٘مقًمف اعمراد سم٠منّ :  - اعمذيمقر اعمج٤مز شمًٚمٞمؿ قمغم - الّٓقر وأضم٤مب

 وٓ , ُمٕم٤مً  واعم٠مُمقم اإلُم٤مم شم٠مُملم ًمٞمتقاومؼ اًمّت٠مُملم أراد:  أي,  أُّمـ إذا

 اإلُم٤مم سم٠منّ  اًمّتٍميح ورد وىمد , اإلُم٤مم ي٘مقهل٤م ٓ أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم

 .رواي٦مٍ  ذم وذًمؽ .ي٘مقهل٤م

قمـ اسمـ  ؿمٝم٤مٍب  اسمـ قمـ ُمٕمٛمرٍ  رواي٦م شم٠مويٚمٝمؿ ظمالف قمغم ّل ويد

 وٓ)  اإلُم٤مم ىم٤مل إذا " سمٚمٗمظ احلدي٨م هذا ذماعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة 

 ي٘مقل اإلُم٤مم وإنّ ,  آُملم:  شم٘مقل اعمالئٙم٦م وم٢منّ ,  آُملم:  وم٘م٤مًمقا(  اًمّْم٤مًملم

  .احلدي٨م آُملم: 

اج واًمٜم٤ًّمئّل  ( ) داود أسمق أظمرضمف  اإلُم٤مم يمقن ذم سيٌح  وهق .واًمّنّ

  .ي١مُّمـ

:  وم٘مقًمقا اًمّْم٤مًملم وٓ ىم٤مل إذا " سم٘مقًمف اعمراد:  بْٔٓام الّع دم وؿٔؾ

 .آُملم اإلُم٤مم ي٘مؾ ملَ  وًمق:  أي " آُملم

 .سمٕمده أو اإلُم٤مم ُمع ىمقهل٤م ذم اعم٠مُمقم ختٞمػم اخلؼميـ ُمـ ي١مظمذ:  وؿٔؾ

 .اًمّٓمؼمّي  ىم٤مًمف

 ٕنّ  , قمٜمف دشم٤ٌمقم عمـ واًمّث٤مين,  اإلُم٤مم ُمـ بىمرُ  عمـ إّول:  وؿٔؾ

 ُمـ ىمراءشمف يًٛمع وم٘مد , سم٤مًم٘مراءة ضمٝمره ُمـ أظمٗمض سم٤مًمّت٠مُملم اإلُم٤مم ضمٝمر

 ؾمٛمٕمف إذا ي١مُّمـ وإٓ , ُمٕمف أُّمـ شم٠مُمٞمٜمف ؾمٛمع ومٛمـ , شم٠مُمٞمٜمف يًٛمع ٓ

______________________ 
 (362)واًمناج ( 462)وهق ذم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل رىمؿ , مَل أضمده ذم ؾمٜمـ أيب داود  (6)

 وهمػمهؿ ( 6636) واًمدارُمل 
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  .اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مًمف .شم٠مُمٞمٜمف وىم٧م ّٕٟمف,  اًمّْم٤مًملم وٓ ي٘مقل

 , ذيمروه اًمذي اًمقضمف سمدون وًمٞم٧ًم .حمتٛمٚم٦مٌ  يمّٚمٝم٤م اًمقضمقه وهذه

 يم٠مّٟمف ( ). آُملم:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من : سم٘مقًمف ؿمٝم٤مٍب  اسمـ رّده وىمد

 طم٘مٞم٘م٦م " أُّمـ إذا " سم٘مقًمف اعمراد أنّ  ومٌلّم  اعمذيمقر اًمّت٠مويؾ اؾمتِمٕمر

 .اًمّت٠مُملم

وم٠مظمرج ,  هريرة أيب سمّمٜمٞمع اقمتْمد وم٘مد - ُمرؾمالً  يم٤من وإن - وهق

اج ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  ٤ٌّمن واسمـ واًمّنّ  دؾمٕمٞم ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ طم

 سمًؿ وم٘مرأ هريرة أيب وراء صٚمٞم٧م : ىم٤مل جٛمراعمُْ  ٟمٕمٞمؿٍ  قمـ هاللٍ  أيب سمـ

:  وم٘م٤مل,  اًمّْم٤مًملم وٓ سمٚمغ طمّتك اًم٘مرآن سم٠ممّ  ىمرأ صمؿّ  , اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل

 ُمـ ىم٤مم وإذا , أيمؼم اهلل : ؾمجد اميمٚمَّ  وي٘مقل , آُملم:  اًمٜم٤ّمس وىم٤مل,  آُملم

 ٟمٗمز واًمذي:  ؾمٚمؿ إذا لوي٘مق , أيمؼم اهلل:  ىم٤مل,  آصمٜمتلم ذم اجلٚمقس

  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالةً  ٕؿمٌٝمٙمؿ إيّن  سمٞمده

 ؿقل وهق .اجلٝمرّي٦م ذم سمف ومٞمجٝمر .ي١مُّمـ اإلُم٤مم أنّ  شمرضّمح وإذا

 .الّٓقر

ًٚ ف   .ُمٓمٚم٘م٤مً  سمف يّن :  وم٘م٤مل,  مٚفٍؽ  ظـ وروايٜ .غُِقؾٔخالؾ

 ًمٚمٛم٠مُمقم ُمًٛمققم٤مً  اًمّت٠مُملم يٙمـ ملَ  ًمق أّٟمف .احلدي٨م ُمـ اًمّدًٓم٦م ووضمف

______________________ 
  .أورده اًمٌخ٤مري قم٘م٥م طمدي٨م أيب هريرة طمدي٨م اًم٤ٌمب .ىمقل اسمـ ؿمٝم٤مٍب هذا (6)

هق ُمّتّمٌؾ إًمٞمف سمرواي٦م ُم٤مًمٍؽ قمٜمف , وأظمٓم٠م ُمـ ( :  626/  6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

وروي قمٜمف  .صمّؿ هق ُمـ ُمراؾمٞمؾ اسمـ ؿمٝم٤مٍب , وىمد ذيمرٟم٤م وضمف اقمتْم٤مده .زقمؿ أّٟمف ُمٕمّٚمٌؼ 

أظمرضمف اًمّدارىمٓمٜمّل ذم اًمٖمرائ٥م واًمٕمٚمؾ ُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ قمٛمر اًمٕمديّن قمـ  .قًٓ ُمقص

 اٟمتٝمك .شمٗمّرد سمف طمٗمص سمـ قمٛمر وهق وٕمٞمٌػ : وىم٤مل اًمّدارىمٓمٜمّل  .ُم٤مًمٍؽ قمٜمف
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 .سمت٠مُمٞمٜمف شم٠مُمٞمٜمف ؼقمٚمَّ  وىمد,  سمف يٕمٚمؿ ملَ 

 .سمف اجلٝمر يًتٚمزم ومال ُمٕمٚمقمٌ  ُمقوٕمف سم٠منّ :  وأضم٤مسمقا

 وىمد , سمف اعم٠مُمقم قمٚمؿ يًتٚمزم ومال سمف خيؾ أن ٓطمتامل:  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 : ؿمٝم٤مٍب  اسمـ ىم٤مل,  احلدي٨م هذا ذم ُم٤مًمٍؽ  قمـ قم٤ٌمدة سمـ روح روى

 أظمرضمف .سمآُملم ضمٝمر اًمّْم٤مًملم وٓ:  ىم٤مل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من

اج  .اًمّنّ

٤ٌّمن وٓسمـ  : ؿمٝم٤مٍب  اسمـ قمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم اًمّزسمٞمدّي  رواي٦م ُمـ طم

 . آُملم:  وىم٤مل,  صقشمف رومع اًم٘مرآن أمّ  ىمراءة ُمـ ومرغ إذا يم٤من

 إذا : سمٚمٗمظ ٟمحقه هريرة أيب قمـ اعم٘مؼمّي  ؾمٕمٞمدٍ  ـمريؼ ُمـ وًمٚمحٛمٞمدّي 

 .اًمّْم٤مًملم وٓ ىم٤مل

 أيب قمـ - هريرة أيب قمؿّ  اسمـ - اهلل قمٌد أيب ـمريؼ ُمـ داود وٕيب

 وٕيب,  " إّول اًمّّمّػ  ُمـ يٚمٞمف ُمـ يًٛمع طمّتك " وزاد .ُمثٚمف هريرة

حفو داود ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  رواي٦م ٟمحق . طمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ طم

 .اًمّزسمٞمدّي 

 سم٤مًمّت٠مُملم جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من إّٟمام:  وم٘م٤مل,  اًمٜمًّخ إمم أوُم٠م ُمـ قمغم رد   وومٞمف

 أواظمر ذم أؾمٚمؿ إّٟمام طمجرٍ  سمـ ئؾوا وم٢منّ ,  ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ اإلؾمالم اسمتداء ذم

 .إُمر

 اإلُم٤مم شم٠مُملم قمـ اعم٠مُمقم شم٠مُملم شم٠مظمػم قمغم سمف اؾمتدل(  ْقاؾٖمِ  : ) ؿقفف

 اعمراد أنّ  افّروايتغ بغ الّع ذم شم٘مّدم ًمٙمـ , سم٤مًمٗم٤مء قمٚمٞمف رشّم٥م ّٕٟمف, 

  .الّٓقر ؿٚل وبذفؽ .اعم٘م٤مرٟم٦م
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دٍ  أبق افّنٔخ وؿٚل ّّ   ذم اإلُم٤مم رٟم٦مُم٘م٤م شمًتح٥ّم  ٓ:  القيْلّ  حم

ٍ
 رء

  .همػمه اًمّّمالة ُمـ

 ًمت٠مُمٞمٜمف ٓ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اًمّت٠مُملم سم٠منّ  شمٕمٚمٞمٚمف يٛمٙمـ:  احلرُملم إُم٤مم ىم٤مل

  .واوٌح  وهق قمٜمف يت٠مظّمر ٓ ومٚمذًمؽ ,

 .ًمٚمٜمّدب اجلٛمٝمقر قمٜمد إُمر هذا نّ أ .افَقل إول

 قمغم وضمقسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ سمزيزة اسمـ طمٙمك:  افَقل افثٚن

 صمؿّ ,  ُمّمؾ   يمؾ قمغم اًمّٔم٤مهرّي٦م وأوضمٌف:  ىم٤مل , إُمر سمٔم٤مهر قمٛمالً  اعم٠مُمقم

 اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة ُمِمتٖمالً  يم٤من وًمق ي١مُّمـ أّٟمف سم٤مًمّت٠مُملم اعم٠مُمقم أُمر ُمٓمٚمؼ ذم

  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م أيمثر ىم٤مل وسمف ,

 .؟ ادقآة بذفؽ تَْىع هؾ اختٍِقا ثؿّ 

 عمّمٚمح٦م سمذًمؽ ُم٠مُمقرٌ  ّٕٟمف,  شمٜم٘مٓمع ٓ .أصّحٝمام:  وجٓغ ظذ

 واهلل ( ) ًمٚمٕم٤مـمس يم٤محلٛمد هب٤م يتٕمٚمؼ ٓ اًمذي إُمر سمخالف , الةاًمّّم 

 .أقمٚمؿ

ّٕف: )  ؿقفف  وم٢منّ  " ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ؿمٝم٤مٍب  اسمـ قمـ يقٟمس زاد ( واؾؼ مـ ؾ٘

 اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓسمـ ويمذا " واومؼ ومٛمـ " ىمقًمف ؾٌْ ىمَ  " شم١مُّمـ اعمالئٙم٦م

 .قمٜمد اًمٌخ٤مري ؿمٝم٤مٍب 

 عمَِـ ىم٤مل ظمالوم٤مً  , واًمّزُم٤من اًم٘مقل ذم اعمقاوم٘م٦م اعمراد أنّ  قمغم دال   وهق

 احلدي٨م ذيمر عَم٤ّم وم٢مّٟمف,  حّبٚن ـٚبـ واخلِمقع اإلظمالص ذم اعمقاوم٘م٦م اعمراد

______________________ 
اًمّمقاب أنَّ شم٠مُملم اإلُم٤مم ومحده إذا قمٓمس ٓ ي٘مٓمع ( : 6/030)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

 .ًمٙمقٟمف ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا ُمنموقم٤مً  .قمٚمٞمف ىمراءشمف



   272 باب اإلمـامة كتاب الصالة

  
 ضمٜمح ويمذا , إقمج٤مٍب  سمٖمػم اإلظمالص ذم اعمالئٙم٦م ُمقاوم٘م٦م يريد:  ىم٤مل

 , اًمّدقم٤مء إضم٤مسم٦م ذم أو , اعمحٛمقدة اًمّّمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ ٟمحق وم٘م٤مل همػمه إًمٞمف

 اؾمتٖمٗم٤مرهؿ اعمالئٙم٦م سمت٠مُملم اعمراد أو , ظم٤مّص٦مً  سم٤مًمّٓم٤مقم٦م اًمّدقم٤مء ذم أو

  .ًمٚمٛم١مُمٜملم

 يٙمقن أن واًمّزُم٤من اًم٘مقل ذم اعمقاوم٘م٦م إيث٤مر ذم احلٙمٛم٦م:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 همٗمٚم٦م ٓ اعمالئٙم٦م ٕنّ  , حمٚمٝم٤م ذم سم٤مًمقفمٞمٗم٦م ًمإلشمٞم٤من ي٘مٔم٦مٍ  قمغم اعم٠مُمقم

  .ُمتٞمّ٘مٔم٤مً  يم٤من واوم٘مٝمؿ ومٛمـ , قمٜمدهؿ

:  وؿٔؾ .سمزيزة اسمـ واظمت٤مره , َجٞمٕمٝمؿ اعمالئٙم٦م اعمراد أنّ  فم٤مهره إنّ  صمؿّ 

  .احلٗمٔم٦م همػم إهّنؿ ىمٚمٜم٤م إذا ُمٜمٝمؿ يتٕم٤مىمٌقن اًمذيـ:  وؿٔؾ , ُمٜمٝمؿ احلٗمٔم٦م

 ممّـ اعمالئٙم٦م ُمـ اًمّّمالة شمٚمؽ يِمٝمد ُمـ هبؿ اعمراد أنّ  ئمٝمر واًمذي

امء ذم أو إرض ذم ًّ  وىم٤مًم٧م " إقمرج رواي٦م ذم وًمٚمٌخ٤مري,  اًم

امء ذم اعمالئٙم٦م ًّ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م  قمٛمٍرو سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم,  " آُملم:  اًم

واًمدارُمل واسمـ  أمحد ٤م٘م٤ًم ووصٚمٝمٕمٚمَّ قمٜمد اًمٌخ٤مري ُمُ قمـ أيب هريرة 

امء أهؾ ىمقل ذًمؽ ومقاومؼ "ظمزيٛم٦م  ًّ  قمٜمد أسمٞمف قمـ ًمًٝمٞمؾٍ  وٟمحقه٤م ." اًم

 .ُمًٚمؿٍ 

 قمغم إرض أهؾ صٗمقف:  ىم٤مل قمٙمرُم٦م قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

امء أهؾ صٗمقف ًّ امء ذم آُملم إرض ذم آُملم واومؼ وم٢مذا , اًم ًّ  همٗمر اًم

  .اٟمتٝمك " ًمٚمٕمٌد

 .أومم إًمٞمف وم٤معمّمػم,  سم٤مًمّرأي ي٘م٤مل ٓ وُمثٚمف

,  آُملم ىم٤مل:  أي .سم٤مًمّتِمديد أُّمـ ُمّمدر اًمّت٠مُملم (تٖمْٔف  : ) ففؿق
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 وطمٙمك , اًم٘مّراء َجٞمع وقمـ اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم واًمّتخٗمٞمػ سم٤معمدّ  وهل

  .اإلُم٤مًم٦م واًمٙم٤ًمئّل  محزة قمـ اًمقاطمدّي 

 :  ؿم٤مّذةٌ  أظمرى ًمٖم٤مٍت  صمالث وومٞمٝم٤م

 .درؾمتقيف اسمـ وأٟمٙمره , ؿم٤مهداً  ًمف وأٟمِمد,  صمٕمٚم٥ٌم  طمٙم٤مه:  اًم٘مٍم

 قمـ شمٌٕمف وُمـ قمٞم٤مٌض  وطمٙمك , اًمِّمٕمر ًميورة سم٠مّٟمف اًمِّم٤مهد ذم وـمٕمـ

 .ظم٤مّص٦مً  اًمِّمٕمر ذم أضم٤مزه إّٟمام أّٟمف,  صمٕمٚم٥ٍم 

  .اًمّٚمٖم٦م أهؾ ُمـ َج٤مقم٦مٌ  وظمّٓم٠ممه٤م , واًم٘مٍم اعمدّ  ُمع واًمّتِمديد

ٙمقت صفٍ  ُمثؾ إومٕم٤مل أؾمامء ـُم وآُملم ًّ  اًمقصؾ ذم وشمٗمتح , ًمٚم

 .اًمٞم٤مء سمٕمد اًمٙمنة ًمث٘مؾ شمٙمن ملَ  وإّٟمام , يمٞمػ ُمثؾ بّٚٓتٍٚق ُمٌٜمّٞم٦مٌ  ٕهّن٤م

 .الّٓقر قمٜمد اؾمتج٥م اًمٚمٝمؿّ  وُمٕمٜم٤مه٤م

:  َُمـ ىم٤مل يم٘مقل , اعمٕمٜمك هذا إمم َجٞمٕمف يرضمع مم٤ّم ذًمؽ همػم:  وؿٔؾ

 اجلٜم٦ّم ذم درضم٦مٌ :  وؿٔؾ , يٙمقن ًمؽيمذ:  وؿٔؾ , سمخػمٍ  آُمٜم٤ّم اًمٚمٝمؿّ  ُمٕمٜم٤مه

 .ًمٚمٛمالئٙم٦م اؾمتجٞم٥م يمام ًمف اؾمتجٞم٥م عمـ:  وؿٔؾ , ًم٘م٤مئٚمٝم٤م دم٥م

 هريرة أيب قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه .شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿٌ  هق:  وؿٔؾ

  .َج٤مقم٦مٌ  وأٟمٙمره , ُمثٚمف اًمّت٤مسمٕمّل  ي٤ًمف سمـ هالل وقمـ,  وٕمٞمٍػ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

 ضمٕمٗمرٍ  قمـ ذًمؽ وٟم٘مؾ .إًمٞمؽ ىم٤مصديـ ُمٕمٜم٤مه٤م:  وؿمّدد ُمدّ  ُمـ وىم٤مل

  .هي٤مٟمّٞم٦مٌ  أو قمؼماٟمّٞم٦مٌ  يمٚمٛم٦مٌ  هل:  وؿمّدد ىمٍم ُمـ وىم٤مل 5 اًمّّم٤مدق

 آُملم أنّ ,  اًمّّمح٤ميبّ  اًمٜمّٛمػمّي  زهػمٍ  أيب طمدي٨م ُمـ داود أيب وقمٜمد

 وم٘مد سمآُملم ؿتَ ظَم  إن : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذيمر صمؿّ  , اًمّّمحٞمٗم٦م قمغم اًمّٓم٤مسمع ُمثؾ

 .أوضم٥م
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 اًمّذٟمقب َجٞمع همٗمران ٤مهرهفم ( ذٕبف مـ تَّدم مٚ فف ؽٍر: )  ؿقفف

 .اًمّّمٖم٤مئر قمغم اًمٕمٚمامء قمٜمد حمٛمقٌل  وهق , اعم٤موٞم٦م

 شمقّو٠م ومٞمٛمـ قمثامن طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم ذًمؽ ذم اًمٌح٨م شم٘مّدم وىمد

 .( ) اًمّٓمٝم٤مرة يمت٤مب ذم ملسو هيلع هللا ىلص يمقوقئف

٤ٌّمسٍ  أيب قمـ " اجلرضم٤مينّ  أُم٤مزم " ذم وىمع : دةٌ ـؾٚئ  سمحر قمـ إصؿّ  اًمٕم

 ." شم٠مظّمر وُم٤م " احلدي٨م هذا آظمر ذم يقٟمس قمـ وه٥ٍم  اسمـ قمـ ٟمٍٍم  سمـ

 سمـ سمحر قمـ " اعمٜمت٘مك " ذم اجل٤مرود اسمـ رواه وم٘مد,  ؿم٤مّذةٌ  زي٤مدةٌ  وهل

 يقٟمس قمـ ظمزيٛم٦م واسمـ,  طمرُمٚم٦م قمـ ُمًٚمؿٌ  رواه ويمذا , سمدوهن٤م ٟمٍٍم 

 .وه٥ٍم  اسمـ قمـ يمالمه٤م إقمغم قمٌد سمـ

 سمٕمض ذم وضمدشمف أيّن  إَّٓ ,  هريرة أيب قمـ اًمّٓمرق َجٞمع ذم ويمذًمؽ

 يمالمه٤م ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأيب قماّمرٍ  سمـ هِم٤مم قمـ ُم٤مضمف اسمـ ُمـ ًخاًمٜمّ 

 ُمًٜمده " ذم رواه ىمد سمٙمرٍ  أسم٤م ٕنّ  , يّمّح  وٓ , سم٢مصم٤ٌمهت٤م قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ

 واسمـ احلٛمٞمدّي  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ أصح٤مب طمّٗم٤مظ ويمذًمؽ , سمدوهن٤م " وُمّمٜمّٗمف

  .وهمػممه٤م اعمديٜمّل 

 ؾمٜم٤منٍ  سمـ يزيد سمـ حمّٛمد ومروة أيب رواي٦م ُمـ وٕمٞمٗم٦مٌ  أظمرى ـمريٌؼ  وًمف

 أيب قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٝمٞمؾٍ  قمـ ؾم٤مٍج  اسمٜمل واًمقًمٞمد قمثامن قمـ أسمٞمف قمـ

 .هريرة

 يٌٓمؾ اًمّت٠مُملم إنّ :  ىمقهلؿ ذم ( ) اإلُم٤مُمّٞم٦م قمغم طمّج٦مٌ  احلدي٨م وذم

______________________ 
 ( 3) اٟمـٔمر طمدي٨م رىمـؿ  (6)

ٕهن٤م , ف اإلُم٤مُمٞم٦م ُم٤م يم٤من حيًـ سم٤مًمِم٤مرح أن يذيمر ظمال( : 6/033)ىم٤مل اسمـ سم٤مز  (6)
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 .ذيمرٍ  وٓ ىمرآنٍ  سمٚمٗمظ ًمٞمس ّٕٟمف , اًمّّمالة

 " ُمٕمٜمك أنّ ,  اًمّّم٤مدق ضمٕمٗمرٍ  قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م ُمًتٜمدهؿ يٙمقن أن ويٛمٙمـ

ؽ وسمف , إًمٞمؽ ىم٤مصديـ:  أي " آُملم ًّ  , واًمّتِمديد سم٤معمدّ  إّٟمف:  َُمـ ىم٤مل مت

ّٜٔ مـ ادتقيل وّسح   .صالشمف سمٓمٚم٧م .هٙمذا َُمـ ىم٤مًمف سم٠منّ  افّنٚؾً

 وهلذا , اعمالئٙم٦م شم٠مُملم يقاومؼ اإلُم٤مم شم٠مُملم ٕنّ ,  اإلُم٤مم ومْمٞمٚم٦م وومٞمف

 إذا ي١مُّمـ إّٟمام اعم٠مُمقم أنّ  إُمر ؾمٞم٤مق وفم٤مهر .ُمقاوم٘متف ًمٚمٛم٠مُمقم ذقم٧م

ّٜٔ بًض سمف وىم٤مل , شمرك إذا ٓ اإلُم٤مم أُّمـ  ص٤مطم٥م سمف ّسح يمام افّنٚؾً

  .اخلالف اًمّراومٕمّل  إـمالق ُم٘مت٣م وهق ." اًمّذظم٤مئر "

 وّٕص  , ظمالومف قمغم آّتٍٚق " اعمٝمّذب ذح " ذم اًمٜمّقوّي  واّدقمك

 أو قمٛمداً  اإلُم٤مم شمريمف وًمق ي١مُّمـ اعم٠مُمقم أنّ  قمغم " إمّ  " ذم افّنٚؾًلّ 

 .ؾمٝمقاً 

 أنّ  وقمغم , ًمإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة شمٕمٞملم قمغم اًم٘مرـمٌّل  سمف دلواؾمت

 .إُم٤مُمف سمف ضمٝمر ومٞمام ي٘مرأ أن قمٚمٞمف ًمٞمس اعم٠مُمقم

 ومٔم٤مهر سم٤مًمٗم٤محت٦م خمتص   اًمّت٠مُملم أنّ  ُمـ أظمذه ومٙم٠مّٟمف:  إّول ؾّٖمٚ

ٞم٤مق ًّ  .قمٜمدهؿ ُمٕمٚمقُم٤مً  أُمراً  يم٤من اًمٗم٤محت٦م ىمراءة أنّ  ي٘متيض اًم

 ىمراءة طم٤مل اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ ٓ اعم٠مُمقم أنّ  قمغم يدّل  وم٘مد:  افّثٚن وأّمٚ

 .أصالً  ي٘مرؤه٤م ٓ أّٟمف ٓ,  هل٤م اإلُم٤مم

______________________ 
وىمد ؾمٌؼ ًمٚمِم٤مرح أنَّ ظمالف اًمزيدي٦م ٓ  .وهل ُمـ أظم٨ٌم ـمقائػ اًمِمٞمٕم٦مـم٤مئٗم٦م و٤مًم٦م 

وًمٞمًقا أهاًل ْٕن ُيذيمر , ويمالمه٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م , واإلُم٤مُمٞم٦م ذ ُمـ اًمزيدي٦م , يٕمتؼم 

 واهلل أقمٚمؿ  .ظمالومٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ اإلَج٤مع واخلالف
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  .وذم احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م ضمٝمر اعم٠مُمقم سم٤مًمت٠مُملم

 احلدي٨م ذم أنّ  ضمٝم٦م ُمـ ( ) احلدي٨م ُمٜم٤مؾم٦ٌم:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

 , اجلٝمر قمغم محؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  اخلٓم٤مب سمف وىمع إذا واًم٘مقل , آُملم سم٘مقل إُمر

  .سمذًمؽ ىمّٞمد اًمٜمّٗمس طمدي٨م أو هاراإل سمف أريد وُمتك

 :  جٍٓٚت  مـ ُمٜمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم١مظمذ:  رؿمٞمدٍ  اسمـ وىم٤مل

 , سم٤مًم٘مقل اًم٘مقل وم٘م٤مسمؾ " وم٘مقًمقا,  اإلُم٤مم ىم٤مل إذا " ىم٤مل أّٟمف مْٓٚ

  .اًمّّمٗم٦م ذم آشّمٗم٤مق اًمّٔم٤مهر ومٙم٤من,  ضمٝمراً  ذًمؽ ىم٤مل إّٟمام واإلُم٤مم

 ذم ُمٓمٚمٌؼ  وهق , همػمه وٓ سمجٝمرٍ  ي٘مّٞمده وملَ  " وم٘مقًمقا " ىم٤مل أّٟمف:  ومْٓٚ

 ُم٠ًمًم٦م ذم يٕمٜمل شم٘مّدم ُم٤م سمدًمٞمؾ اجلٝمر ذم سمف قمٛمؾ وىمد , اإلصم٤ٌمت ؾمٞم٤مق

  .بّٚتٍٍٚق  همػمه٤م ذم طمّج٦مً  يٙمـ ملَ  صقرةٍ  ذم سمف قمٛمؾ إذا واعمٓمٚمؼ , اإلُم٤مم

 أنّ  شم٘مّدم وىمد , سم٤مإلُم٤مم سم٤مٓىمتداء ُم٠مُمقرٌ  اعم٠مُمقم أنّ  مشم٘مد   أّٟمف:  ومْٓٚ

   .ٟمتٝمكا .سمجٝمره ضمٝمره ومٚمزم جيٝمر اإلُم٤مم

 .سمّٓم٤ملٍ  اسمـ إًمٞمف ؾمٌؼ إظمػم وهذا

 , هب٤م ضمٝمر اإلُم٤مم ٕنّ  سم٤مًم٘مراءة اعم٠مُمقم جيٝمر أن يًتٚمزم سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمٜمف هنل ىمد اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر سم٠منّ  قمٜمف يٜمٗمّمؾ أن يٛمٙمـ ًمٙمـ

 .اإلُم٤مم سم٤مشّم٤ٌمع إُمر قمٛمقم حت٧م داظمالً  اًمّت٠مُملم ومٌ٘مل ,

  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ ّزاقاًمرّ  قمٌدسمام رواه  ويت٘مّقى
ٍ
 ًمف ىمٚم٧م:  ىم٤مل قمٓم٤مء

 ـُمَ  وي١مُّمـ .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ اًم٘مرآن أمّ  صمرإ قمغم ي١مُّمـ اًمّزسمػم اسمـ أيم٤من: 

 .دقم٤مءٌ  آُملم إّٟمام:  ىم٤مل صمؿّ  , ًمٚمّج٦مً  ًمٚمٛمًجد إنّ  طمّتك 5 وراءه

______________________ 
 "سم٤مب ضمٝمر اإلُمـ٤مم سم٤مًمت٠مُملم  "ًمؽمَج٦م اًمٌخ٤مري طمٞم٨م شمرضمؿ ًمف : أي  (6)
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  قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى

ٍ
 ُمـ ُم٤مئتلم أدريم٧م : ىم٤مل قمٓم٤مء

 اًمّْم٤مًملم وٓ " اإلُم٤مم ىم٤مل إذا,  داعمًج هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب

 . سمآُملم رضّم٦مً  هلؿ ؾمٛمٕم٧م "

 .اًمٗمتقى وقمٚمٞمف .افَديؿ دم افّنٚؾًلّ  إًمٞمف ذه٥م ًمٚمٛم٠مُمقم واجلٝمر

 .جيٝمر أّٟمف أصّحٝمام,  ىمقٓن اعم٠ًمًم٦م ذم:  إـثر ؿٚل:  اًمّراومٕمّل  وىم٤مل

 اعمراد "إذا أُّمـ اًم٘م٤مرئ وم٠مُمٜمقا  "ذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري : تٌُّٔؾ 

 .اًمّّمالة ذم ىمرأ إذا اإلُم٤مم ٤مهٜم سم٤مًم٘م٤مرئ

  .ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  سم٤مًم٘م٤مرئ اعمراد يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .أطم٤مدي٨م ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّت٠مُملم ذم وورد

 ُم٤م رء قمغم اًمٞمٝمقد طمًدشمٙمؿ ُم٤م " ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

الم قمغم طمًدشمٙمؿ ًّ حفو ُم٤مضمف اسمـ رواه " واًمّت٠مُملم اًم  اسمـ صحَّ

٤ٌّمس سمـا طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف .ظمزيٛم٦م  ُم٤م " سمٚمٗمظ قم

 .آُملم ىمقل ُمـ وم٠ميمثروا , آُملم قمغم طمًدشمٙمؿ

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م,  اًمٗمٝمرّي  ُمًٚمٛم٦م سمـ طمٌٞم٥م قمـ احل٤ميمؿ وأظمرج

 أضم٤مهبؿ إَّٓ  سمٕمْمٝمؿ وي١مُّمـ,  سمٕمْمٝمؿ ومٞمدقمق ُمأل جيتٛمع ٓ:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

 .شمٕم٤ممم اهلل

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وىمػ:  ىم٤مل اًمٜمّٛمػمّي  زهػم أيب طمدي٨م ُمـ داود وٕيب

 ؟ رء سم٠مّي :  وم٘م٤مل , ظمتؿ إن أوضم٥م:  وم٘م٤مل,  اًمّدقم٤مء ذم ّح ًمَ أَ  ىمد رضمؾٍ 

 .وأسمنم سمآُملم اظمتؿ ومالن ي٤م:  وم٘م٤مل اًمّرضمؾ وم٠مشم٤مه .سمآُملم ىم٤مل

 .اًمّّمحٞمٗم٦م قمغم اًمّٓم٤مسمع ُمثؾ آُملم:  ي٘مقل زهػم أسمق ويم٤من
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 الحديث الخامس والثالثون  
 أحدـؿ صذ   إذا:  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ :   هريرة أيب ظـ - 55

ٍّػ ٚسفِّْ   صذ   وإذا,  احلٚجٜ وذا وافّسَٔؿ افّؤًػ ؾٔٓؿ ؾ٘نّ  ؾِٔخ

 ( ).صٚء مٚ ؾِٔىّقل فٍْسف أحدـؿ

 الحديث الدادس والثالثون
 جٚء:  ؿٚل  إٕهٚريّ  مسًقدٍ  أيب حديٞ مـ مًْٚه دم ومٚ - 50

 أجؾ مـ افّهبح صالة ظـ ٕتّٖخر إّن :  ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ رجٌؾ 

ٍٜ  دم ؽوٛ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  رأيٝ ؾام:  ؿٚل,  بْٚ ٔؾىيُ  مّٚ,  ؾالنٍ   ؿطّ  مقظي

ريـمُ  مُْؿ إنّ ,  افّْٚس أّّيٚ يٚ:  ؾَٚل,  يقمئذٍ  ؽوٛ مّٚ ّد ـأص ٍّ ْ  ,

 وذا وافّؤًػ افُبر ورائف مـ ؾ٘نّ ,  ؾِٔقجز افّْٚس أمّ  ؾّٖيُؿ

 ( ).احلٚجٜ

 

ػ فِّْٚس أحدـؿ صذ   إذا: ) ؿقفف  ٍّ  سم٤مًمّتخٗمٞمػ إُمر قمٛمقم ( ؾِٔخ

 ومٞمام اظمتٚمػ ًمٙمـ .ذًمؽ ذم قمٚمٞمف طمجر ومال اعمٜمٗمرد وم٠مُّم٤م , سم٤مٕئّٛم٦م خمتّص 

 .ؾمٜمذيمره يمام اًمقىم٧م ظمرج طمّتك اًم٘مراءة أـم٤مل إذا

 ." ُمٜمٝمؿ وم٢منّ  " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  , ًمأليمثر يمذا ( ؾٔٓؿ ؾ٘نّ : )  ؿقفف

______________________ 
ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب (  322) وُمًٚمؿ (  226) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف هريرة 

 .ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح يمام .ُمـ ـمري٘ملم آظمريـ قمـ أيب هريرة ٟمحقه(  322) ورواه ُمًٚمؿ  

ُمـ (  322) وُمًٚمؿ (  2233,  6264,  226,  223,  43) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب ُمًٕمقد 
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,  اخلٚم٘م٦م وٕمٞمػ هٜم٤م سم٤مًمّْمٕمٞمػ اعمراد(  وافّسَٔؿ افّؤًػ: )  ؿقفف

٘مٞمؿ ًّ  " اًمّزٟم٤مد أيب قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ ُمًٚمؿ زاد , ُمرٌض  سمف ُمـ وسم٤مًم

 ." واًمٙمٌػم واًمّّمٖمػم

 واحل٤مُمؾ " اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وزاد

ٌٞمؾ واًمٕم٤مسمر " طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  طمدي٨م ُمـ وًمف "واعمروع ًّ  وىمقًمف " اًم

 إوص٤مف أؿمٛمؾ وهل " احل٤مضم٦م وذا " ( )يت أ ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ذم

 .اعمذيمقرة

 خمّٗمٗم٤مً :  أي " ؿم٤مء يمٞمػ ومٚمٞمّمؾ " وعمًٚمؿ ( صٚء مٚ ّقلؾِٔى: )  ؿقفف

 .ُمٓمّقًٓ  أو

 وهق , اًمقىم٧م ظمرج وًمق اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .أصحٚبْٚ بًض ظْد ادهّحح

 إّٟمام : ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف قمٛمقم يٕم٤مروف ّٕٟمف 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف .إظمرى وىم٧م يدظمؾ طمّتك اًمّّمالة ي١مظّمر أن اًمّتٗمريط

 إي٘م٤مع وُمٗمًدة سم٤مًمّتٓمقيؾ اًمٙمامل ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمّمٚمح٦م شمٕم٤مرو٧ْم  وإذا

 واؾمتدل , أومم اعمٗمًدة شمرك ُمراقم٤مة يم٤مٟم٧م وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّّمالة

جدشملم سملم واجلٚمقس آقمتدال شمٓمقيؾ ضمقاز قمغم أيْم٤مً  سمٕمٛمقُمف ًّ  .اًم

اعمٕمروف  .٤مريـقم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو إٟمّم (حديٞ أيب مسًقد : ) ؿقفف 

______________________ 
ذا ) وىمقل اسمـ طمجر هذا يدل  قمغم أن ًمٗمٔم٦م , احلدي٨م اًمذي سمٕمد هذا ُم٤ٌمذًة : أي  (6)

 .وم٘مد اٟمٗمرد هب٤م ُمًٚمؿ .هق يمذًمؽو, ًمٞم٧ًم ذم اًمٌخ٤مري ( احل٤مضم٦م 
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 .( )سم٤مًمٌدري 

 سمـ طمزم أّٟمف زقمؿ ُمـ ؿووهِ  , اؾمٛمف قمغم أىمػ ملَ (  رجالً  أنّ : )  ؿقفف

 .يمٕم٥مسمـ  ُأيب ُمع ٓ. ( ) ُمٕم٤مذ ُمع يم٤مٟم٧م ىمّّمتف ٕنّ  5 ( ) يمٕم٥م يِب أَ 

______________________ 
: وم٘م٤مل إيمثر  .واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده سمدراً , اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم  .ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف (6)

واؾمتدلَّ سم٠مطم٤مدي٨م أظمرضمٝم٤م ذم  .وضمزم اًمٌخ٤مري سم٠مٟمف ؿمٝمده٤م .ٟمزهل٤م ومٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م

  .صحٞمحف ذم سمٕمْمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مٟمف ؿمٝمده٤م

إٟمف : وىمٞمؾ  .صح٤مسمٜم٤م اظمتالف ذم أٟمف مَل يِمٝمده٤مًمٞمس سملم أ: وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد قمـ اًمقاىمدي  

ويم٤من ُمـ أصح٤مب , وٟمزل اًمٙمقوم٦م  .ٟمزل ُم٤مء سمٌدر ومٜم٥ًم إًمٞمف وؿمٝمد أطمدًا وُم٤م سمٕمده٤م

  .واؾمتخٚمػ ُمرًة قمغم اًمٙمقوم٦م .قمكم  

واًمّمحٞمح أٟمف : ىمٚم٧م  33ُم٤مت ؾمٜم٦م : وىم٤مل اعمدائٜمل ,  33ُم٤مت ىمٌؾ ؾمٜم٦م : ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م  

 .ىمٓمٕم٤مً  33وذًمؽ سمٕمد ؾمٜم٦م  .٤مرة اعمٖمػمة قمغم اًمٙمقوم٦موم٘مد صم٧ٌم أٟمف أدرك إُم, ُم٤مت سمٕمده٤م 

 ( 3/366) ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م  .ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م: وىمٞمؾ  .ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م: ىمٞمؾ 

 .سمزي٤مدة اسمـ( يمٕم٥م  -سمـ  -طمزم سمـ أيب ) ويمذا ذم ؾمٜمـ أيب داود  .وىمع ذم ُٟمًخ اًمٗمتح (6)

ُمـ اعم١مرظملم وهق صح٤ميب يمام ضمزم سمذًمؽ همػم واطمد  .واًمّمقاب ُم٤م أصمٌت ف .وهل ظمٓم٠م

 .يمام ؾمٞم٠مين ذم اًمتٕمٚمٞمؼ أيت

ة ( :   6/220) "اإلص٤مسم٦م"ىم٤مل احل٤مومظ ذم      سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد  -يمٕم٥م سمـ أيب طمزَّ

 .يمذا وٌٓمف اًمِمٞمخ شم٤مج اًمديـ اًمٗم٤ميمٝمل ذم ذح اًمٕمٛمدة -اًمزاي سمٕمده٤م شم٤مء شم٠مٟمٞم٨م 

وم٢منَّ احلدي٨م ذم  .فوىمد وِهؿ ومٞم .وزقمؿ أٟمف هق اًمذي صغمَّ اًمٕمِم٤مء ُمع ُمٕم٤مذ صمؿ اٟمٍمف

ه طمزم سمـ أيب يمٕم٥م, ؾمٜمـ أيب داود  ف ومَل َيِْمٕمر .وؾَمامَّ وُم٤م  .وم٤مٟم٘مٚم٥م قمغم اًمت٤مج وحترَّ

حػ .ايمتٗمك سمذًمؽ طمتك وٌٓمف سم٤محلروف ٌَّف  .وهذا ؿم٠من َُمـ ي٠مظمذ احلدي٨م ُمـ اًمّم  ٟم

 اهـ .قمغم ذًمؽ ؿمٞمخٜم٤م هاج اًمديـ سمـ اعمٚم٘مـ ذم ذح اًمٕمٛمدة

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل (  326) وُمًٚمؿ (  220) ي أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مر .ىمّم٦م ُمٕم٤مذ  (0)

أىمٌؾ رضمٌؾ سمٜم٤مِوَحلم وىمد ضمٜمح اًمٚمٞمؾ , ومقاومؼ ُمٕم٤مذًا ُيّمكِم , ومؽمك : ىم٤مل  إٟمّم٤مري 

وسمٚمٖمف أنَّ ُمٕم٤مذًا  .وأىمٌؾ إمم ُمٕم٤مذ , وم٘مرأ سمًقرة اًمٌ٘مرة أو اًمٜم٤ًمء وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ .ٟم٤موحف

ي٤م ُمٕم٤مذ , أومت٤من أٟم٧م أو :  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  , ومِمٙم٤م إًمٞمف ُمٕم٤مذًا , وم٘م٤ململسو هيلع هللا ىلصٟم٤مل ُمٜمف , وم٠مشمك اًمٜمٌل 

ومٚمقٓ صٚمَّٞم٧م سمًٌح اؾمؿ رسمؽ , واًمِمٛمس ووح٤مه٤م , واًمٚمٞمؾ إذا : أوم٤مشمـ ؟ صمالث ُمرار 

  .هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .وذو احل٤مضم٦م, واًمْمٕمٞمػ , يٖمِمك , وم٢مٟمف ُيّمكِم وراءك اًمٙمٌػم 

  .وًمف أًمٗم٤مظ أظمرى ُمٓمقًم٦م وخمتٍمة قمٜمد ُمًٚمؿ أيْم٤مً  
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______________________ 

 (  634) ًا سمرىمؿ وأورده ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة خمتٍم 

سمٕمد أن ذيمر سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م (  6/620)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

وآظمتالف ذم اًمّمالة هل هؾ اعمٖمرب أو اًمٕمِم٤مء ؟ ويمذا آظمتالف ذم أي ؾمقرة ىمرأ 

 : ؟ ىم٤مل 

ومَل ي٘مع ذم رء ُمـ اًمٓمرق اعمت٘مدُم٦م شمًٛمٞم٦م هذا اًمرضمؾ , ًمٙمـ روى أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز  

ٌزار ُمـ ـمري٘مف قمـ ـم٤مًم٥م سمـ طمٌٞم٥م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر قمـ أسمٞمف واًم "ُمًٜمده"ذم 

وم٤مومتتح  .ُمرَّ طمزم سمـ أيب يمٕم٥م سمٛمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وهق يّمكم سم٘مقُمف صالة اًمٕمتٛم٦م: ىم٤مل 

ه قمـ ضم٤مسمر : ىم٤مل اًمٌزار  .احلدي٨م "سمًقرة ـمقيٚم٦م وُمع طمزم ٟم٤موح ًمف  ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدًا ؾَمامَّ

  .اٟمتٝمك .إٓ اسمـ ضم٤مسمر

ُمـ وضمف آظمر قمـ ـم٤مًم٥م ومجٕمٚمف قمـ اسمـ ضم٤مسمر قمـ طمزم  "اًمًٜمـ"ذم وىمد رواه أسمق داود  

وهق ٟمحق ُم٤م  "صالة اعمٖمرب  "ووىمع قمٜمده  .ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م , واسمـ ضم٤مسمر مَل يدرك طمزُم٤مً 

ه طم٤مزُم٤مً  ويم٠مٟمَّف  .شم٘مدم ُمـ آظمتالف , ورواه اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ومًامَّ

 .صحٗمف , أظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم ُمـ ـمري٘مف

واًمٜم٤ًمئل وأسمق يٕمغم واسمـ اًمًٙمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ  ورواه أمحد 

 "يم٤من ُمٕم٤مذ ي١مم  ىمقُمف ومدظمؾ طمراٌم وهق يريد أن يً٘مل ٟمخٚمف : صٝمٞم٥م قمـ أٟمس ىم٤مل 

 .احلدي٨م

 سمٕمده٤م أًمػ , وفمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف طمرام سمـ ُمٚمح٤من ظم٤مل أٟمس 
ٍ
وسمذًمؽ ضمزم  .يمذا ومٞمف سمِراء

 .ذم اًمرواي٦م اخلٓمٞم٥م ذم اعمٌٝمامت , ًمٙمـ مَل أره ُمٜمًقسم٤مً 

أن يٙمقن شمّمحٞمٗم٤ًم ُمـ طمزم ومتجتٛمع هذه اًمرواي٤مت , وإمم ذًمؽ يقُمئ صٜمٞمع : وحيتٛمؾ  

وذيمر ًمف هذه اًم٘مّم٦م , وقمزا  .اسمـ قمٌد اًمؼم وم٢مٟمف ذيمر ذم اًمّمح٤مسم٦م طمرام سمـ أيب يمٕم٥م

شمًٛمٞمتف ًمرواي٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ صٝمٞم٥م قمـ أٟمس , ومَل أىمػ ذم رواي٦م قمٌد اًمٕمزيز قمغم 

ه ضم٤مسمرٌ ويم٠مٟمف , شمًٛمٞم٦م أسمٞمف  ومَل ُيًّٛمف  .سمٜمك قمغم أنَّ اؾمٛمف شمّمحػ وإب واطمٌد , ؾَمامَّ

 .أٟمس

أظمرضمف أمحد أيْم٤ًم ُمـ رواي٦م ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م قمـ رضمٍؾ ُمـ  .ىمقل آظمروضم٤مء ذم شمًٛمٞمتف  

إٟم٤م ٟمٔمؾ ذم أقمامًمٜم٤م  .ي٤م ٟمٌل اهلل: وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأشمك اًمٜمٌل , أٟمف  -ي٘م٤مل ًمف ؾمٚمٞمؿ  -سمٜمل ؾمٚمٛم٦م 

 .ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ومٞمٜم٤مدي سم٤مًمّمالة ومٜم٠مشمٞمف ومٞمٓمقل قمٚمٞمٜم٤م ومٜم٠ميت طملم ٟمٛمز ومٜمّمكم , ومٞم٠ميت

احلدي٨م , وومٞمف أٟمف اؾمتِمٝمد سم٠مطمد , وهذا ُمرؾمؾ 5 ٕنَّ ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م مَل يدريمف , وىمد 

 .أنَّ رضماًل ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م, رواه اًمٓمح٤موي واًمٓمؼماين ُمـ هذا اًمقضمف قمـ ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م 

 .ومذيمره ُمرؾمالً 
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 ُمع أطميه٤م ومال:  أي ( افٌداة صالة ظـ ٕتّٖخر إّن : )  ؿقفف

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب  اعم٤ٌمرك اسمـ رواي٦م وذم , اًمّتٓمقيؾ ٕضمؾ اجلامقم٦م

 إيّن  واهلل " قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب ُمًٕمقد قمٜمد اًمٌخ٤مري ظم٤مًمد

 .اًم٘مًؿ سمزي٤مدة " ٕشم٠مظّمر

قمـ حمٛمد سمـ  ًمٚمٌخ٤مريو , قمٚمٞمف يٜمٙمر ملَ  ّٕٟمف 5 ذًمؽ ُمثؾ ضمقاز وومٞمف

 ." اًمّّمالة أدرك أيم٤مد ٓ إيّن  " ًمٗمظيمثػم قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ إؾمامقمٞمؾ 

 إلدراكا ي٘متيض اًمّتٓمقيؾ ٕنّ  5 ُمِمٙمؾ فم٤مهره:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

  .أشمرك يم٤مٟم٧م أدرك ويم٠منّ ,  ٓ سمٕمد زيدت إًمػ ومٙم٠منّ :  ىم٤مل , قمدُمف ٓ

______________________ 
ه ؾُمٚمٞماًم أيْم٤ًم , ًمٙمـ وىمع قمٜمد اسمـ طمزم ُمـ و .ورواه اًمٌزار ُمـ وضمف آظمر قمـ ضم٤مسمر  ؾَمامَّ

 واهلل أقمٚمؿ .ويم٠مٟمف شمّمحٞمػ -سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن اًمالم  -أنَّ اؾمٛمف ؾَمْٚمؿ , هذا اًمقضمف 

 .وَجع سمٕمْمٝمؿ سملم هذا آظمتالف سم٠مهنام واىمٕمت٤من , وأيَّد ذًمؽ سم٤مٓظمتالف ذم اًمّمالة 

ًمٌ٘مرة أو اىمؽمسم٧م ؟ هؾ هل اًمٕمِم٤مء أو اعمٖمرب ؟ وسم٤مٓظمتالف ذم اًمًقرة هؾ هل ا

هؾ هق ٕضمؾ اًمتٓمقيؾ وم٘مط ًمٙمقٟمف ضم٤مء ُمـ اًمٕمٛمؾ وهق  .وسم٤مٓظمتالف ذم قمذر اًمرضمؾ

أو ًمٙمقٟمف ظم٤مف قمغم اعم٤مء ذم اًمٜمخؾ يمام ذم , أو ًمٙمقٟمف أراد أن يً٘مل ٟمخٚمف إذ ذاك , شمٕم٤ٌمن 

  .طمدي٨م سمريدة ؟

مم ي٠مُمره سم٤مًمتخٗمٞمػ صمؿ يٕمقد إ ملسو هيلع هللا ىلصواؾمتِمٙمؾ هذا اجلٛمع 5 ٕٟمف ٓ ئمـ سمٛمٕم٤مذ أٟمف  

 .اًمتٓمقيؾ

أن يٙمقن ىمرأ أوًٓ سم٤مًمٌ٘مرة ومٚمامَّ هن٤مه ىمرأ اىمؽمسم٧م وهل ـمقيٚم٦م : سم٤مطمتامل  .وجي٤مب قمـ ذًمؽ 

 ( 632واٟمٔمر طمدي٨م ضم٤مسمر أيت ) سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمًقر اًمتل أُمره أن ي٘مرأ هب٤م يمام ؾمٞم٠ميت 

أن يٙمقن اًمٜمٝمل أوًٓ وىمع عم٤َِم خيِمك ُمـ شمٜمٗمػم سمٕمض ُمـ يدظمؾ ذم اإلؾمالم , :  وحيتٛمؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصؿ عَم٤َّم اـمٛم٠مٟم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مإلؾمالم فمـ أن اعم٤مٟمع زال وم٘مرأ سم٤مىمؽمسم٧م 5 ٕٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صم

 .ي٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٤مًمٓمقر ومّم٤مدف ص٤مطم٥م اًمِمٖمؾ

وَجع اًمٜمقوي سم٤مطمتامل أن يٙمقن ىمرأ ذم إومم سم٤مًمٌ٘مرة وم٤مٟمٍمف رضمٌؾ , صمؿ ىمرأ اىمؽمسم٧م  

 "وم٤مٟمٓمٚمؼ رضمٌؾ ُمٜم٤م  " ووىمع ذم رواي٦م أيب اًمزسمػم قمٜمد ُمًٚمؿ .ذم اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مٟمٍمف آظمر

ه ؾُمٚمٞمامً   اٟمتٝمك .واهلل أقمٚمؿ  .وهذا يدل  قمغم أٟمف يم٤من ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م , وي٘مقي رواي٦م ُمـ ؾَمامَّ
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  .اًمّرواي٦م ؾم٤مقمدشمف ًمق طمًـ شمقضمٞمف هق:  ىمٚم٧م

 ـمّقل إذا ومٙم٤من , وٕمػ سمف يم٤من أّٟمف ُمٕمٜم٤مه:  هاج سمـ اًمّزٟم٤مد أسمق وىم٤مل

 يتؿّ  يٙم٤مد ومال,  وٕمٗمف ازداد وىمد إَّٓ  اًمّريمقع يٌٚمغ ٓ اًم٘مٞم٤مم ذم اإلُم٤مم سمف

 .ّّمالةاًم ُمٕمف

 قمـ اًمٗمري٤ميبّ  قمـ ٌخ٤مرياًم رواه ًمٙمـ , طمًـ ُمٕمٜمًك  وهق:  ىمٚم٧م

 ومٛمراده هذا ومٕمغم " اًمّّمالة قمـ ٕشم٠مظّمر إيّن  : سمٚمٗمظ اإلؾمٜم٤مد هبذا ؾمٗمٞم٤من

 اجلامقم٦م ذم اًمّّمالة ُمـ أىمرب ٓ:  أي .اًمّّمالة أدرك أيم٤مد ٓ إيّن  : سم٘مقًمف

 . اًمّتٓمقيؾ أضمؾ ُمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  قمٜمٝم٤م أشم٠مظّمر سمؾ

 ًمف اىمت٣م شمٓمقيٚمف ُمـ فٗمَ ًمِ أَ  اًمذي أنّ  اعمراد يٙمقن أن:  أيوًٚ  وحيتّؾ

 إذا ُم٤م سمخالف , سمتٓمقيٚمف وصمقىم٤مً  اًمقىم٧م أّول ذم اعمجلء قمـ يتِم٤مهمؾ أن

 يٕمتٛمد ويم٠مّٟمف , اًمقىم٧م أّول إًمٞمف اعم٤ٌمدرة إمم حيت٤مج يم٤من وم٢مّٟمف يٓمّقل يٙمـ ملَ 

 شم٤مرةً  أّٟمف ومٞمّم٤مدف يتقضّمف صمؿّ ,  ؿمٖمٚمف سمٌٕمض ومٞمتِم٤مهمؾ شمٓمقيٚمف قمغم

:  أي " سمٜم٤م يٓمّقل مم٤ّم أدرك أيم٤مد ٓ " ىم٤مل ومٚمذًمؽ يدريمف ٓ شم٤مرةً و يدريمف

  .شمٓمقيٚمف سم٥ًٌم

 قمـ " ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ووىمع , سمذًمؽ اًمّّمٌح شمًٛمٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 هم٤مًم٤ٌمً  اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م شمٓمّقل ٕهّن٤م 5 سم٤مًمّذيمر ظمّّمٝم٤م وإّٟمام " اًمٗمجر ذم اًمّّمالة

 .إًمٞمٝم٤م طمروم٦م ًمف عمـ اًمّتقضّمف وىم٧م ُمٜمٝم٤م آٟمٍماف وٕنّ  5

 , سمٛمٕم٤مذ هٜم٤م اعمٌٝمؿ اإلُم٤مم ومّن  ُمـ وهؿ( مـ أجؾ ؾالن : ) ؿقفف 

 ذم يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مذ ىمّّم٦م ٕنّ  5 أيب ُمًٕمقد حلدي٨م ٖم٤ميرةُمُ  ُمٕم٤مذ ٘مّّم٦موم

 وهذه , ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمًجد ذم ويم٤مٟم٧م,  ُمٕم٤مذاً  ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ويم٤من,  اًمٕمِم٤مء
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  .ىم٤ٌمء ُمًجد ذم ويم٤مٟم٧م,  اًمّّمٌح ذم يم٤مٟم٧م

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  يٕمغم أسمق أظمرضمف يمام ٥ميمٕم سمـ يبّ أُ  سمف اعمراد سمؾ  رواي٦م ُمـ طمً

 يمٕم٥م سمـ يَبّ أُ  يم٤من:  ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ - سم٤مجلٞمؿ وهق - ضم٤مري٦م سمـ قمٞمًك

 إٟمّم٤مر ُمـ همالم ُمٕمف ومدظمؾ , ـمقيٚم٦م ؾمقرة وم٤مؾمتٗمتح ىم٤ٌمء سم٠مهؾ ُيّمكِم 

,  أيب   ومٖمْم٥م , صالشمف ُمـ اٟمٗمتؾ اؾمتٗمتحٝم٤م ؾمٛمٕمف ومٚماّم  , اًمّّمالة ذم

 اًمٜمٌّّل  ومٖمْم٥م , أسمّٞم٤مً  يِمٙمق اًمٖمالم وأشمك , ماًمٖمال يِمٙمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مشمك

 وم٢مذا , ُمٜمّٗمريـ ُمٜمٙمؿ إنّ :  ىم٤مل صمؿّ ,  وضمٝمف ذم اًمٖمْم٥م قمرف طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص

 وذا واعمريض واًمٙمٌػم اًمّْمٕمٞمػ ظمٚمٗمٙمؿ وم٢منّ  , وم٠موضمزوا صٚمٞمتؿ

 .احل٤مضم٦م

 يٓمٞمؾ مم٤ّم " أيب ُمًٕمقد طمدي٨م ذم سم٘مقًمف اعمراد أنّ  احلدي٨م هذا وم٠مسم٤من

 وسم٠مّي  .اإلُم٤مم شمًٛمٞم٦م أيْم٤مً  ُمٜمف واؾمتٗمٞمد , ةاًم٘مراء ذم:  أي " ومالن سمٜم٤م

  .يم٤من ُمقوعٍ 

 اًمّريمقع ومٚمٞمتؿّ  أُّمٜم٤م ُمـ " طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وذم

جقد ًّ  " واًم

 همْم٤ٌمً :  أي .حمذوٍف  عمّمدرٍ  ٟمٕم٧ٌم  وهق سم٤مًمٜمّّم٥م(  أصّد : )  ؿقفف

 , شمٕمّٚمٛمف يٜمٌٖمل ُم٤م شمٕمّٚمؿ ذم ًمٚمّت٘مّمػم أو اعمققمٔم٦م عمخ٤مًمٗم٦م إُّم٤م وؾمٌٌف , أؿمدّ 

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف يمذا

 اإلقمالم مشم٘مد   قمغم يتقىّمػ سم٠مّٟمف:  اًمٞمٕمٛمرّي  اًمٗمتح أسمق شمٚمٛمٞمذه وشمٕمّ٘مٌف

 .سمذًمؽ

 سمام آهتامم إلرادة اًمٖمْم٥م ُمـ فمٝمر ُم٤م يٙمقن أن وحيتّؾ:  ىم٤مل
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 ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ يٕمقد ًمئال,  سم٤ملٍ  قمغم ؾمامقمف ُمـ ًمٞمٙمقٟمقا ٕصح٤مسمف يٚم٘مٞمف

  .ُمثٚمف إمم

 يمقٟمف أُّم٤م , اًمٖمْم٥م إفمٝم٤مر أصؾ قمغم ٤مقم٨ماًمٌ ذم أطمًـ هذا:  وأىمقل

 .اعمذيمقر اًمّتٕمّ٘م٥م قمٚمٞمف درِ يَ  وٓ,  أوضمف اًمّث٤مين وم٤مٓطمتامل أؿمدّ 

ريـ مُْؿ إنّ : )  ؿقفف ٍّ  ذم ىمقًمف ذم سم٤مًمٗمتٜم٦م ًمٚمٛمراد شمٗمًػم ومٞمف ( مْ

 سمٕمد هذه يب  أُ  ىمّّم٦م شمٙمقن أن:  وحيتّؾ,  " أٟم٧م أومّت٤من " ُمٕم٤مذ طمدي٨م

 وطمده واضمٝمف ُمٕم٤مذٍ  ىمّّم٦م وذم .جلٛمعا سمّمٞمٖم٦م أشمك ومٚمٝمذا , ُمٕم٤مذ ىمّّم٦م

 .ُمٕم٤مذ ىمّّم٦م ذم يذيمره وملَ ,  اًمٖمْم٥م هذا ذم ذيمر ويمذا , سم٤مخلٓم٤مب

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ ٓسمـ إّول آطمتامل يتقضّمف وهبذا

ٍّػ: )  ؿقفف  ُمـ واًمّتخٗمٞمػ اًمّتٓمقيؾ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( ؾِٔخ

 ـمقيالً  ىمقم قم٤مدة إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ظمٗمٞمٗم٤مً  اًمٌّمء يٙمقن وم٘مد اإلو٤مومّٞم٦م إُمقر

 .آظمريـ ًمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌّم

جقد اًمّريمقع ذم اإلُم٤مم يزيد ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء وىمقل:  ىم٤مل ًّ  صمالث قمغم واًم

 ٕنّ  5 ذًمؽ قمغم يزيد يم٤من أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ورد ُم٤م خي٤مًمػ ٓ شمًٌٞمح٤مٍت 

 .شمٓمقيالً  ذًمؽ يٙمقن أَّٓ  شم٘متيض اخلػم ذم اًمّّمح٤مسم٦م رهم٦ٌم

 أسمق أظمرضمف اًمذي ي٨ماحلد ُمـ اًمّتخٗمٞمػ طمدّ  أظمذ ُم٤م وأومم:  ىمٚم٧م

 أٟم٧م : ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن قمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود

ـٌ  إؾمٜم٤مده .سم٠موٕمٗمٝمؿ اًم٘مقم واىمدر , ىمقُمؽ إُم٤مم  .ُمًٚمؿ ذم وأصٚمف .طمً

 إُمر شمٕمٚمٞمؾ وهق " ظمٚمٗمف وم٢منّ  " ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ( ؾٔٓؿ ؾ٘نّ : )  ؿقفف

 اعمذيمقرات ُمـ سمّمٗم٦مٍ  ٌػ ُمّتّم ومٞمٝمؿ يٙمـ ملَ  ُمتك أّٟمف وُم٘متْم٤مه , اعمذيمقر
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 ُمـ ىمٌٚمف اًمذي اًم٤ٌمب لـوم قمٚمٞمف يردّ  ُم٤م ىمّدُم٧م وىمد , اًمّتٓمقيؾ يّي  ملَ 

 .سم٢مطمداه٤م يّتّمػ ُمـ جملء إُمٙم٤من

 , اًمٜم٤ّمدرة سم٤مًمّّمقرة ٓ سم٤مًمٖم٤مًم٥م شمٜم٤مط إّٟمام إطمٙم٤مم:  اًمٞمٕمٛمرّي  وىم٤مل

 صالة ذم اًم٘مٍم ذع يمام وهذا:  ىم٤مل .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّتخٗمٞمػ ًمألئّٛم٦م ومٞمٜمٌٖمل

 قمٛمالً  - يِمّؼ  ملَ  وًمق - ينمع ذًمؽ ُمع وهق,  سم٤معمِمّ٘م٦م ؾوقمٚمَّ  اعم٤ًمومر

 .يمذًمؽ وهٜم٤م , قمٚمٞمف يٓمرأ ُم٤م يدري ٓ ّٕٟمف 5 سم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ذم ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ووىمع , ًمأليمثر يمذا ( وافُبر افّؤًػ: )  ؿقفف

 هٜم٤م سم٤مًمّْمٕمٞمػ اعمراد ويم٠منّ  " واًمّْمٕمٞمػ اعمريض ومٞمٝمؿ وم٢منّ  " اًمٕمٚمؿ

ـّ  يم٤مًمٜمّحٞمػ ظمٚم٘متف ذم ٕمٞمٗم٤مً و يٙمقن ُمـ وهٜم٤مك,  اعمريض  .واعمً

 اإلُم٤مم ختٗمٞمػ سم٤مب: ) سمقب اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م سم٘مقًمف  :تُّٔؾ 

 ( واًمًجقد اًمريمقع وإمت٤مم اًم٘مٞم٤مم ذم

 ٓ سمحٞم٨م اًمتخٗمٞمػ سم٤مب:  ىم٤مل يم٠مٟمف.ُمع سمٛمٕمٜمك اًمقاو:  اًمٙمرُم٤مين ىم٤مل

 " ومٚمٞمتجقز " احلدي٨م ذم ًم٘مقًمف شمٗمًػم ومٝمق , اًمقاضم٤ٌمت ُمـ رء يٗمقشمف

 . اًمّمالة وم٤ًمد إمم ياعم١مدِ  سم٤مًمتجقز ي٠مُمر ٓ ٕٟمف

 اًمؽمَج٦م ذم اًمتخٗمٞمػ ظمص:  وهمػمه رؿمٞمد اسمـ وشمٌٕمف اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

 اًمذي ٕن " زومٚمٞمتجقَّ  " ىم٤مل طمٞم٨م أقمؿ   احلدي٨م ًمٗمظ أنَّ  ُمع سم٤مًم٘مٞم٤مم

 , أطمد قمغم إمت٤مُمف يِمؼ ٓ قمداه وُم٤م , اًم٘مٞم٤مم هق إٟمام اًمٖم٤مًم٥م ذم يٓمقل

 ومٞمٝم٤م سم٤مًمتخٗمٞمػ إُمر وم٢من , ُمٕم٤مذ ٦مىمّم قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م محؾ ويم٠مٟمف

 .ُمٚمخّم٤مً  اٟمتٝمك .سم٤مًم٘مراءة خمتص

 ذم ورد ُم٤م سمٕمض إمم سم٤مًمؽمَج٦م أؿم٤مر اًمٌخ٤مري أنَّ  زم ئمٝمر واًمذي
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  .اًم٤ٌمب حلدي٨م ومٛمٖم٤ميرة ُمٕم٤مذ ىمّم٦م وأُم٤م , يمٕم٤مدشمف احلدي٨م ـمرق سمٕمض

 .ٟمٔمرٌ  " إمت٤مُمٝمام يِمؼ ٓ واًمًجقد اًمريمقع إنَّ  " اعمٜمػم اسمـ ىمقل وذم

 هم٤مي٦م أراد وإن .ُمٜمف دَّ سمُ  ٓ ومذاك مت٤مم اؾمؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ ُم٤م أىمؾ ادأر إن وم٢مٟمف

 ىمٞم٤مُمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف ( ) ىمري٤ٌمً  اًمؼماء طمدي٨م ومًٞم٠ميت , يِمؼ وم٘مد اًمتامم

 .ًقاءاًم ُمـ ىمري٤ٌمً  وؾمجقده وريمققمف

______________________ 
 .ُمـ اًمٕمٛمدة(  46) اٟمٔمره سمرىمؿ  (6)
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  صالة صفت باب  
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص انُبي

 الحديث الدابع والثالثون
 افّهالة دم ـّز  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ؿٚل  هريرة أيب ظـ - 55

ٔ  هُ  شُٝ ,  وأّمل إٔٝ بٖيب,  اهلل يٚ رشقَل :  ؾَِٝ,  يَرأ أن ؿبؾ ًٜ ْ

 َٝ  افِٓؿّ :  أؿقل:  ؿٚل ؟ تَقل مٚ وافَراءة افّتُبر بغ شُقتؽ أرأي

ْل افِٓؿّ  .وادٌرب ادؼق بغ َت بٚظد   ـام خىٚيٚي وبغ بْٔل بٚظد َّ ٕ 

َّكيُ  ـام خىٚيٚي مـ  مـ اؽسِْل افِٓؿّ . ٕسافد   مـ إبٔض افّثقب ْ

 ( ).وافزد وافّثِٟ بٚدٚء خىٚيٚي

 

 "وًمٚمٌخ٤مري , يمذا عمًٚمؿ  ( شُٝ افّهالة دم ـّز  إذا : ) ؿقفف

ٙمقت ُمـ أّوًمف سمٗمتح وٌٓمٜم٤مه "يًٙم٧م  "وىمقًمف  " إؾمٙم٤مشم٦مً  يًٙم٧م ًّ  اًم

 .اإلؾمٙم٤مت ُمـ أّوًمف سمْمؿّ  اًمّرواي٤مت سمٕمض قمـ اًمٙمرُم٤مينّ  وطمٙمك ,

 اٟم٘مٓمع وم٢مذا , أًمٍػ  سمٖمػم ؾمٙم٧م صمؿّ  ضمؾاًمرّ  شمٙمٚمؿ ي٘م٤مل:  اجلقهرّي  ىم٤مل

 .أؾمٙم٧م ىمٚم٧م يتٙمٚمؿ ومٚمؿ يمالُمف

ٙمقت ُمـ إومٕم٤مًم٦م سمقزن أّوًمف سمٙمن "إؾمٙم٤مشم٦م  "وىمقًمف  ًّ  ُمـ وهق , اًم

 .إصم٤ٌمشم٦م أصمٌتف ٟمحق اًمِّم٤مّذة اعمّم٤مدر

 ومٞمف اعمّدة ىمٍم ُمع يمالُم٤مً  سمٕمده ي٘متيض ؾمٙمقت ُمٕمٜم٤مه: ( ) اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع , قمـ أيب (  643) وُمًٚمؿ (  266) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .زرقم٦م , قمـ أيب هريرة سمف

 (. 26/  6) شم٘مدُم٧م شمرَجتف  .د اًمًٌتلمحد سمـ حمٛم ( )
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ٙمقتا أراد أّٟمف قمغم يدّل  احلدي٨م وؾمٞم٤مق ,   ًّ  ُمٓمٚمؼ قمـ ٓ اجلٝمر قمـ ًم

ٙمقت أو , اًم٘مقل ًّ  .اًمّذيمر قمـ ٓ اًم٘مراءة قمـ اًم

ّٜٔهُ : )  ؿقفف ْ ) 
 هٜمّٞم٦م ىم٤مل أطمًٌف:  ىم٤مل "وًمٚمٌخ٤مري , يمذا عمًٚمؿ  ( )

ـّ  زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌد رواي٦م هذهو "  ُمًٚمؿ قمٜمد ضمرير ورواه , سم٤مًمّٔم

 سمٖمػم " هٜمّٞم٦م ؾمٙم٧م " سمٚمٗمظ وهمػمه ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ومْمٞمؾ واسمـ,  وهمػمه

 اًمّتٍميح ًمقىمقع اًمقاطمد قمٌد رواي٦م اًمٌخ٤مرّي  اظمت٤مر وإّٟمام , شمرّدد

 .( ) اإلؾمٜم٤مد َجٞمع ذم ومٞمٝم٤م سم٤مًمّتحدي٨م

  .هٜمّٞم٦م - إؾمٙم٤مشم٦م سمدل - ىم٤مل أّٟمف اعمراد:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 اإلؾمٙم٤مشم٦م وصػ هؾ .ؿمّؽ  أّٟمف اًمّٔم٤مهر سمؾ , سمقاوح وًمٞمس:  ىمٚم٧م

  .ٓ أم هٜمّٞم٦مً  سمٙمقهن٤م

 .اًمٞم٤مء سمتِمديد إيمثر قمٜمد وهق , اًمّتّمٖمػم سمٚمٗمظ سم٤مًمٜمّقن وهٜمّٞم٦م

 .سم٤مهلٛمزة ىم٤مًمقه,  ُمًٚمؿ رواة أيمثر أنّ ,  واًم٘مرـمٌّل  قمٞم٤مٌض  وذيمر

 ص٤مر صّٖمر ومٚماّم  .هٜمقة وأصٚمف:  ىم٤مل .ظمٓم٠م اهلٛمز:  وم٘م٤مل اًمٜمّقوّي  وأُّم٤م

ٙمقن إطمدامه٤م وؾمٌ٘م٧م وي٤مء واو وم٤مضمتٛمٕم٧م هٜمٞمقة ًّ  ي٤مء اًمقاو وم٘مٚم٧ٌم سم٤مًم

 .أدهمٛم٧م صمؿّ 

 وىمد .مهزة اًمٞم٤مء شم٘مٚم٥م وم٘مد , اهلٛمز إضم٤مزة ذًمؽ عيٛمٜم ٓ:  همػمه ىم٤مل

______________________ 
وإٟمام ضم٤مءت  .ومل أره٤م ذم اًمّمحٞمحلم .سمزي٤مدة اهل٤مء( ُهٜمٞمٝم٦ٌم ) وىمع ذم ـمٌٕم٦م إرٟمقوط  ( )

وىمد وىمٕم٧م ذم رواي٦م اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل  .وهمػممه٤م(  6222) واسمـ طم٤ٌمن (  23) قمٜمد اًمٜم٤ًمئل 

 .يمام ؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ : ٞمؾ ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقم(  266) صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

 ". .طمدصمٜم٤م أسمق هريرة: طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م , ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع ىم٤مل : زي٤مد ىم٤مل 
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 إؾمح٤مق رواي٦م وهل , ه٤مء سم٘مٚمٌٝم٤م " هٜمٞمٝم٦مً  " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم وىمع  

 .ضمرير قمـ "ُمًٜمدهيام" ذم واحلٛمٞمدّي 

َٝ  بٖيب: )  ؿقفف ,  ومٕمؾ أو اؾمؿ سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚم٘م٦م اًم٤ٌمء ( وأّملإٔ

 , ذًمؽ لىمق ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل , أومديؽ أو ُمٗمدي   أٟم٧م واًمّت٘مدير

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ أّٟمف سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 " إؾمٙم٤مشمؽ "وًمٚمٌخ٤مري , يمذا عمًٚمؿ  ( شُقتؽ أرأيٝ : ) ؿقفف

 .آسمتداء قمغم سم٤مًمّرومع وهق أّوًمف سمٙمن

 سمٗمٕمؾٍ  ُمٗمٕمقٌل  أّٟمف قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م هق:  اعمّم٤مسمٞمح ؿم٤مرح اعمٔمّٝمرّي  وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اخل٤مومض ٟمزع قمغم أو , إؾمٙم٤مشمؽ أؾم٠مًمؽ أي,  ُم٘مّدرٍ 

 اعمًتٛمكم رواي٦م ذم ووىمع , ًمأليمثر سم٤مًمّرومع روايتٜم٤م ذم واًمذي

لم ووؿّ  اهلٛمزة سمٗمتح واًمّنظمّز  ًّ  رواي٦م وذم , آؾمتٗمٝم٤مم قمغم اًم

 " وعمًٚمؿ " واًم٘مراءة اًمّتٙمٌػم سملم ؾمٙمتتؽ ذم شم٘مقل ُم٤م " احلٛمٞمدّي 

 ." ؾمٙمقشمؽ أرأي٧م

 هؾ ي٘مؾ وملَ  " شم٘مقل ُم٤م " ىم٤مل ًمٙمقٟمف ىمقًٓ  هٜم٤مك سم٠منّ  ُمِمٕمرٌ  ويمّٚمف

ٌّف ؟ شم٘مقل  اًم٘مقل أصؾ قمغم اؾمتدل وًمٕمٚمف:  ىم٤مل .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٚمٞمف ٟم

  .اًمٚمحٞم٦م سم٤موٓمراب اًم٘مراءة قمغم همػمه اؾمتدل يمام اًمٗمؿ سمحريم٦م

______________________ 
اؾمتققم٥م إظم٤ٌمَر اًمداًم٦َم قمغم اجلقاز أسمق ( :  243/  63)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم ( 6)

ًمٚمٛمرء أْن : وم٘م٤مل  ,وضمَزَم سمجقاز ذًمؽ  "آداب احلٙمامء  "سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ ذم أول يمت٤مسمف 

ي٘مقل ذًمؽ ًمًٚمٓم٤مٟمف وًمٙمٌػمه وًمذوي اًمٕمٚمؿ وعمـ أطم٥م ُمـ إظمقاٟمف همػم حمٔمقر قمٚمٞمف 

وًمق يم٤من ذًمؽ حمٔمقرًا ًمٜمٝمك اًمٜمٌل , سمؾ يث٤مب قمٚمٞمف إذا ىمّمَد شمقىمػَمه واؾمتٕمٓم٤موَمف , ذًمؽ 

 اٟمتٝمك .وٕقمٚمٛمف أنَّ ذًمؽ همػم ضم٤مئز أْن ي٘م٤مل ٕطمٍد همػمه, ىم٤مئَؾ ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلص
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٤ٌّمب طمدي٨م:  ىمٚم٧م    ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل , ُمٕمٛمر أيب قمـ أظمرضمف اًمٌخ٤مري .ظم

 ىمٚمٜم٤م , ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ي٘مرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيم٤من:  خل٤ٌمب

 .حلٞمتف سم٤موٓمراب:  ىم٤مل ؟ اكذ شمٕمرومقن يمٜمتؿ ؿَ سمِ : 
ٙمت٦م هذه ؾم٥ٌم أنّ ,  افّنٚؾًلّ  قمـ سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وٟم٘مؾ  ًّ  ي٘مرأ أن ًمإلُم٤مم اًم

:  اجلقاب ذم ًم٘م٤مل يمذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف اقمؽموف صمؿّ  , اًمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م اعم٠مُمقم

  .ظمٚمٗمل ُمـ ي٘مرأ ًمٙمل أؾمٙم٧م

 ٓ أن ي٘مقل ُم٤م سمّمٗم٦م أظمؼمه يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  اعمٜمػم اسمـ ورّده

ٙمقت ؾم٥ٌم يٙمقن ًّ   .اٟمتٝمك .ذيمر ُم٤م اًم

 .أصح٤مسمف قمـ وٓ اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ُمٕمروٍف  همػم أصٚمف ُمـ اًمٜمّ٘مؾ وهذا

 اؿمتٖمؾ إذا اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ اعم٠مُمقم إنّ :  اإلطمٞم٤مء ذم ىم٤مل اًمٖمزازمّ  أنّ  إَّٓ 

  .آومتت٤مح سمدقم٤مء اإلُم٤مم

 اعم٠مُمقم شم٘مديؿ يمراه٦م وهمػمه اعمتقزم أـمٚمؼ سمؾ , ذًمؽ ذم وظمقًمػ

 , صالشمف سمٓمٚم٧م ىمٌٚمف ومرهمٝم٤م إن : وجفٍ  ودم .اإلُم٤مم قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

قرة اًمٗم٤محت٦م سملم اإلُم٤مم ؾمٙم٧م إذا ي٘مرؤه٤م اعم٠مُمقم أنّ  واعمٕمروف ًّ  , واًم

 .اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ وهمػمه قمٞم٤مض طمٙم٤مه اًمذي وهق

 ي٘مقًمف يمام آومتت٤مح دقم٤مء ي٘مقل اعم٠مُمقم أنّ  قمغم .افّنٚؾًلّ  ّٕص  وىمد

ٙمت٦م , اإلُم٤مم ًّ ًّ  اًمٗم٤محت٦م سملم اًمتل واًم  ؾمٛمرة طمدي٨م ومٞمٝم٤م صم٧ٌم قرةواًم

 .وهمػمه داود أيب قمٜمد

 قماّم  واًمٕمّمٛم٦م ُمٜمٝم٤م طمّمؾ ُم٤م حمق سم٤معم٤ٌمقمدة اعمراد ( بٚظد: )  ؿقفف

 واعمٙم٤من اًمّزُم٤من ذم هل إّٟمام اعم٤ٌمقمدة طم٘مٞم٘م٦م ٕنّ  5 جم٤مزٌ  وهق , ُمٜمٝم٤م ؾمٞم٠ميت
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 ٓ أّٟمف أراد ومٙم٠مّٟمف ُمًتحٞمؾ واعمٖمرب اعمنمق اًمت٘م٤مء أنّ  اًمّتِمٌٞمف وُمقىمع ,  

  .سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م اىمؽماب ُمٜمف ٤مهل يٌ٘مك

 اًمّْمٛمػم قمغم اًمٕمٓمػ ٕنّ  " سملم " ًمٗمظ يمّرر:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

  اخل٤مومض ومٞمف يٕم٤مد اعمجرور

ْل: )  ؿقفف َّ  يم٤من وعَم٤ّم , أصمره٤م وحمق اًمّذٟمقب زوال قمـ جم٤مز ( ٕ

 .سمف اًمّتِمٌٞمف وىمع إًمقان ُمـ همػمه ُمـ أفمٝمر إسمٞمض اًمّثقب ذم اًمّدٟمس

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف

 شم٠ميمٞمدٌ  واًمؼمد اًمّثٚم٩م ذيمر:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل ( وافزد وافّثِٟ بٚدٚء: )  ففؿق

ٝمام ملَ  ُم٤مءان ٕهّنام أو , ًّ   .آؾمتٕمامل يٛمتٝمٜمٝمام وملَ  إيدي مت

 اًمذي اًمّثقب وم٢منّ  , اعمحق هم٤مي٦م قمـ سمذًمؽ قمؼّم :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 .اًمٜمّ٘م٤مء هم٤مي٦م ذم يٙمقن ُمٜمّ٘مٞم٦م أؿمٞم٤مء صمالصم٦م قمٚمٞمف يتٙمّرر

 جم٤مز إؿمٞم٤مء هذه ُمـ واطمد يمّؾ  أنّ  اعمراد يٙمقن أن وحيتّؾ:  لىم٤م

 ًمٜم٤م واهمٗمر قمٜم٤ّم واقمػ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ويم٠مّٟمف,  اعمحق هب٤م ي٘مع صٗم٦مٍ  قمـ

 .( وارمحٜم٤م

 ُمـ اعمٓمٚمقب يٙمقن أن يٛمٙمـ:  وم٘م٤مل سمحث٤مً  هذا إمم اًمّٓمٞمٌّل  وأؿم٤مر

 ًمٕمٗمقا سمٕمد واعمٖمٗمرة اًمّرمح٦م أٟمقاع ؿمٛمقل اعم٤مء سمٕمد واًمؼمد اًمّثٚم٩م ذيمر

 سمّرد:  ىمقهلؿ وُمٜمف , احلرارة هم٤مي٦م ذم هل اًمتل اًمٜم٤ّمر قمذاب طمرارة إلـمٗم٤مء

  اٟمتٝمك .اًمٜم٤ّمر قمذاب ووىم٤مه رمحف:  أي .ُمْمجٕمف اهلل

 أورم أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم .سم٤مًمؼمودة اعم٤مء وصػ ورود وي١مّيده
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٦ٌٌّمً  ًمٙمقهن٤م ضمٝمٜمّؿ سمٛمٜمزًم٦م اخلٓم٤مي٤م ضمٕمؾ ويم٠مّٟمف , ( )ُمًٚمؿ قمٜمد    , قمٜمٝم٤م ُمً

 شمرىّمٞم٤مً  اعمؼّمدات سم٤مؾمتٕمامل ومٞمف وسم٤مًمغ,  سم٤مًمٖمًؾ طمرارهت٤م إـمٗم٤مء قمـ ومٕمؼّم 

  .ُمٜمف أسمرد إمم اعم٤مء قمـ

 ُمـ ُمٜمّزًم٦مٌ  ٕهّن٤م 5 سم٤مًمّذيمر اًمّثالصم٦م هذه ظمّص :  اًمّتقرسمِمتّل  وىم٤مل

امء ًّ   .اًم

 إمم إؿم٤مرة اًمّثالث اًمّدقمقات ذم يٙمقن أن حيتٛمؾ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 ًمٚماميض واًمٖمًؾ , ًمٚمح٤مل واًمّتٜم٘مٞم٦م , ٘مٌؾًمٚمٛمًت وم٤معم٤ٌمقمدة اًمّثالصم٦م إزُمٜم٦م

  .اٟمتٝمك "

  .طمّمؾ ُم٤م رومع ىمٌؾ ؾمٞم٠ميت ُم٤م سمدومع ًمالهتامم اعمًت٘مٌؾ شم٘مديؿ ويم٠منّ 

ًٚ  واًم٘مراءة اًمّتٙمٌػم سملم اًمّدقم٤مء ُمنموقمّٞم٦م قمغم سم٤محلدي٨م واؾمتدل  خالؾ

 " إًمخ وضمٝمل وضّمٝم٧م " طمدي٨م أيْم٤مً  ومٞمف وورد , مٚفٍؽ  ظـ فِّنٓقر

 وأظمرضمف ( ).اًمٚمٞمؾ سمّمالة ىمّٞمده ًمٙمـ , قمكم   طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد وهق

 واقمتٛمده " اعمٙمتقسم٦م صغمَّ  إذا " سمٚمٗمظ وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِّم٤مومٕمّل 

______________________ 
اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد ُمؾء : أٟمف يم٤من ي٘مقل ,   ملسو هيلع هللا ىلصـ أيب أورم قمـ اًمٜمٌل قمـ اسم( 322)ُمًٚمؿ  (6)

اًمٚمٝمؿ ـمّٝمرين سم٤مًمثٚم٩م واًمؼمد , , اًمًامء , وُمؾء إرض , وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد 

 "ك اًمثقب إسمٞمض ُمـ اًمقؾمخاًمٚمٝمؿ ـمّٝمرٟمك ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م يمام ُيٜم٘مَّ , واعم٤مء اًم٤ٌمرد 

وأورده اًمِم٤مرح ذم  .ومذيمره .٤مم إمم اًمّمالة ىم٤مليم٤من إذا ىم( :  226) وًمٗمٔمف قمٜمد ُمًٚمؿ ( 6)

 اٟمتٝمك .إن ذًمؽ ذم صالة اًمٚمٞمؾ: وذم رواي٦م ًمف : سمٚمقغ اعمرام صمؿ ىم٤مل 

ويم٠من ُمًٚماًم رمحف اهلل يرى  .ومل أره ُم٘مٞمَّدا سمّمالة اًمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٤مت اًمتل اـمٚمٕم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م

)  "ُمًٜمده"ذم  ورواه أيْم٤ًم اًمٌزار .أٟمف ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ طمٞم٨م ذيمره وٛمـ أطم٤مدي٨م اًم٘مٞم٤مم

ويمذا ىم٤مل  .وإٟمام اطمتٛمٚمف اًمٜم٤مس قمغم صالة اًمٚمٞمؾ: صمؿ ىم٤مل , سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ (  344

  (.666) "ُمًٜمده"اًمٓمٞم٤مًمز ذم 
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٤ٌّمن اسمـ وصحٞمح اًمؽّمُمذّي  وذم , إمّ  ذم اًمِّم٤مومٕمّل     أيب طمدي٨م ُمـ طم

 ( ).اًمٚمٝمؿّ  سمًٌح٤مٟمؽ آومتت٤مح .ؾمٕمٞمد

٤مضمّل  وٟم٘مؾ ًّ  اًمّتقضمٞمف سملم اجلٛمع اؾمتح٤ٌمب افّنٚؾًلّ  قمـ اًم

 وطمدي٨م,  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ وَج٤مقم٦م ظمزيٛم٦م اسمـ اظمتٞم٤مر وهق,  ًمّتًٌٞمحوا

 .ؽذًم ذم ورد ُم٤م أصّح  هريرة أيب

ًٚ  اًم٘مرآن ذم ًمٞمس سمام اًمّّمالة ذم اًمّدقم٤مء ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل  خالؾ

ّٜٔ   .فِحٍْ

 , اًمٕمٌقدّي٦م إفمٝم٤مر ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف صدر اًمّدقم٤مء هذا صمؿّ 

 ذًمؽ أراد ًمق سمٙمقٟمف واقمؽمض , ُّٕمتف ٞمؿاًمّتٕمٚم ؾمٌٞمؾ قمغم ىم٤مًمف:  وؿٔؾ

 .سمف جلٝمر

 .اًمٌّزار قمٜمد ؾمٛمرة طمدي٨م ذم سمذًمؽ إُمر سمقرود:  وأضمٞم٥م

ٌّع قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ قمٚمٞمف اًمّّمح٤مسم٦م يم٤من ُم٤م وومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أطمقال شمت

 .اًمّديـ هبؿ اهلل طمٗمظ طمّتك وإقمالٟمف وإهاره وؾمٙمٜم٤مشمف طمريم٤مشمف ذم

ّٜٔ بًض سمف واؾمتدل  , ُمٓمّٝمران واًمؼمد ّثٚم٩ماًم أنّ  قمغم افّنٚؾً

الم قمٌد اسمـ واؾمتٌٕمده ًّ ّٜٔ بًض اؾمتدٓل ُمٜمف وأسمٕمد .اًم  قمغم سمف احلٍْ

 .اعمًتٕمٛمؾ اعم٤مء ٟمج٤مؾم٦م

 

______________________ 
(  وٓ إًمف همػمك , وشمٕم٤ممم ضمّدك , وشم٤ٌمرك اؾمٛمؽ , ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ) ومت٤مُمف ( 6)

(  433) ئل واًمٜم٤ًم(  226) أسمق داود  .وأظمرضمف أيْم٤مً (  636) وهق ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

ُمـ ـمرق قمـ قمكِم سمـ قمكم  اًمروم٤مقمل قمـ أيب اعمتقيمؾ قمـ أيب ؾمٕمٞمد (  333) واسمـ ُم٤مضم٦م 

.  
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 الحديث الثامن والثالثون  
 يستٍتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ؿٚفٝ ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 55

 رـع إذا وـٚن,  ( افًٚدغ رّب  هلل احلّد)  بـ وافَراءة,  بٚفّتُبر افّهالة

 مـ رأشف رؾع إذا وـٚن,  ذفؽ بغ وفُـ,  يهّقبف وملَ  رأشف نخصيُ  ملَ 

 افّسجدة مـ رأشف رؾع إذا وـٚن,  ؿٚئامً  يستقي حّتك يسجد ملَ  افّرـقع

ّٜٔ رـًتغ ـؾ دم يَقل وـٚن,  ؿٚظداً  يستقي حّتك,  يسجد ملَ  ,  افّتح

 ظـ ٓكيْ وـٚن,  افّْٔك رجِف ويْهٛ,  افٔرسى رجِف يٍرش وـٚن

,  افّسبع اؾساش ذراظٔف افّرجؾ يٍسش أن ويْٓك , افّنٔىٚن ظَبٜ

 ( ).بٚفّتسِٔؿ الةـافّه  يتؿ وـٚن

م اًمٙمالم قمٚمٞمف(  بٚفّتُبر افّهالة يستٍتح: ) ؿقفف   ( ).شم٘مدَّ

ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف  .( افًٚدغ رّب  هلل احلّد)  بـ وافَراءة : ) ؿقفف 

 ( ).إن ؿم٤مء اهلل

أظمرج (  يهّقبف وملَ  رأشف نخصيُ  ملَ  رـع إذا وـٚن : )ؿقفف      

 سمـ حمٛمد قمـ حمٛمد سمـ ويزيد طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيداًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م 

 .رومٕمف قمـ أيب محٞمد  قمٓم٤مء سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ طمٚمحٚم٦م سمـ قمٛمرو

  .فمٝمره هٍم صمؿ , ريمٌتٞمف ُمـ يديف أُمٙمـ ريمع وإذا:  وومٞمف

 ذم صمٜم٤مه:  أي .اعمٗمتقطمتلم اعمٝمٛمٚم٦م واًمّم٤مد سم٤مهل٤مء " فمٝمره هٍم " ىمقًمف

______________________ 
 6603) وإٟمام اٟمٗمرد سم٢مظمراضمف ُمًٚمؿ ,  "صحٞمحف"هذا احلدي٨م مَل خيرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

 .ُمـ ـمريؼ سمديؾ سمـ ُمٞمنة قمـ أيب اجلقزاء قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمف( 

 .( 33) رىمؿ  .ريرة اٟمٔمر طمدي٨م أيب ه (6)

  .( 633,  632) رىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م أٟمس  (0)
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 ُم٘مٜمع همػم "اًمٌٞمٝم٘مل  رواي٦م وذم,  اخلٓم٤ميب ذيمره .شم٘مقيس همػم ُمـ اؾمتقاء  

 .احلٛمٞمد ًمٕمٌد وٟمحقه,  " سمفُمّمقّ  وٓ رأؾمف

 " داود أيب قمٜمدقمـ قم٤ٌمس سمـ ؾمٝمؾ قمـ أيب محٞمد  ومٚمٞمح رواي٦م وذم

 قمـ ومتج٤مرم يديف رووشمَّ ,  قمٚمٞمٝمام ىم٤مسمٌض  يم٠مٟمف ريمٌتٞمف قمغم يديف ومقوع

 ." ضمٜمٌٞمف

 " أص٤مسمٕمف سملم وومرج " طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م سمـا رواي٦م ذم وًمف

 .( ؿٚظداً  يستقي حّتك. .افّرـقع مـ رأشف رؾع إذا وـٚن: ) ؿقفف 

 ( ).ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل

(  افّْٔك رجِف ويْهٛ افٔرسى رجِف يٍرش وـٚن: ) ؿقفف  

 اًمريمٕمتلم ضمٚمس وم٢مذا ضمٚمس ذم " وًمٚمٌخ٤مري قمـ أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي 

أي  "ذم اًمريمٕمتلم  "وىمقًمف  ."قمغم رضمٚمف اًمٞمنى وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك 

, صمؿ ضمٚمس وم٤مومؽمش رضمٚمف اًمٞمنى  "وٕيب داود  .إوًمٞملم ًمٞمتِمٝمد

 ."وأىمٌؾ سمّمدر اًمٞمٛمٜمك قمغم ىمٌٚمتف 

 اًمٗمريْم٦م وذم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمؽمسمع ذم اختٍِقا:  اًمؼم قمٌد سمـا ىم٤مل :ؾٚئدة 

 ب٘مجٚع اًمٗمريْم٦م ذم اًمؽمسمع ًمف قزجي ومال اًمّمحٞمح ٤موأُمَّ ,  ًمٚمٛمريض

 .افًِامء

 قمغم أىمٕمد ٕن:  ىم٤مل ُمًٕمقد سمـا قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا وروى .ىم٤مل يمذا

 سمتحريٛمف يِمٕمر وهذا .اًمّمالة ذم ُمؽمسمٕم٤مً  أىمٕمد أن ُمـ إزمَّ  أطم٥م روٗمتلم

 اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس هٞمئ٦م أن افًِامء أـثر ظـ اعمِمٝمقر وًمٙمـ,  قمٜمده

______________________ 
 .( 40) اٟمٔمر طمدي٨م أٟمس سمرىمؿ  (6)
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 اًمٙمراه٦م إصم٤ٌمت اجلقاز سمٜمٗمل أراد اًمؼم قمٌد سمـا ومٚمٕمؾَّ ,  ؾمٜم٦م  

ؾمٞم٠ميت  .( افّسبع اؾساش ذراظٔف افّرجؾ يٍسش أنْ  ويْٓك: ) ؿقفف 

 ( ) .اًمٙمالم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل

______________________ 
 (. 42) أيت رىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ سمحٞمٜم٦م  (6)

وًمذا مل يتٙمّٚمؿ احل٤مومظ , وإٟمام اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ يمام شم٘مدم , وهذا احلدي٨م مل خُيِرضمف اًمٌخ٤مري  

 .رمحف اهلل قمغم سمٕمض ُمٕم٤مٟمٞمف

 ( :0/64) "اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم "٤مومظ اسمـ اعمٚم٘مـ ذم ىم٤مل احل 

 اًمٙمالم ومٞمف ُمـ أرسمٕم٦م وصمالصملم وضمٝم٤ًم  

هذا احلدي٨م ؾمٝم٤م اعمّمٜمِػ ذم إيراده ذم يمت٤مسمف  وم٢مٟمف ُمـ إومراد ُمًٚمؿ , وذـمف :  أحدهٚ 

 .إظمراج ُم٤م اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف

ىم٤مل اسمـ  .ٕمل قمـ قم٤مئِم٦مرواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب اجلقازء اًمرسم .وذم إؾمٜم٤مده قِمٚم٦َّم: ىمٚم٧م  

 .ومَل يًٛمع ُمٜمٝم٤م , طمديثف قمٜمٝم٤م ُمرؾمؾ: قمٌد اًمؼم 

ذم إؾمٜم٤مده : إدرايمف هل٤م ممٙمـ 5 سمؾ ورد ُمِم٤مومٝمتف هل٤م سم٤مًم١ًمال , ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ىمٚم٧م 

 .ٟمٔمرٌ 

يم٤من شم٘متيض اعمداوُم٦م أو إيمثري٦م , ًمٙمـ ٓ ي٠ميت ومٞمٝم٤م هٜم٤م إَّٓ اعمداوُم٦م ٓومتت٤مح :  صم٤مٟمٞمٝم٤م 

وُمٕمٚمقم أٟمف , سمًقرة احلٛمد : أي , واًم٘مراءة سم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم , اًمّمالة سم٤مًمتٙمٌػم 

 .ٓ خيؾ سم٤مًمتٙمٌػم واًم٘مراءة ملسو هيلع هللا ىلص

وذم , وهق اًمّمالة , اًمرواي٦م ذم اًم٘مراءة سم٤مًمٜمّم٥م قمٓمٗم٤ًم قمغم ُمٗمٕمقل يًتٗمتح :  صم٤مًمثٝم٤م 

 :أي ( احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  ) ويًتٗمتح اًم٘مراءة سمـ  : أي , احلٛمد وؿ داًمف قمغم احلٙم٤مي٦م 

 .وٓ شمٕم٤مرض سملم هذا احلدي٨م وطمدي٨م أيب هريرة اًم٤ًمًمػ ىمٌٚمف أذن, سمًقرة احلٛمد 

وٓ , صمؿ يًتٗمتح اًم٘مراءة سمذًمؽ , ٕنَّ اعمٕمٜمك أٟمف يًٙم٧م اًمًٙمقت اعمذيمقر سمٕمد اًمتٙمٌػم 

ويٙمقن دًمٞماًل قمغم قمدم اًمًٙمقت ًمئال ي١مدي إمم ُمٕم٤مروتف , يّمح  اخلٗمض ذم اًم٘مراءة 

 .حلدي٨م أيب هريرة وم٤مقمٛمٚمف 

ٕهنؿ , ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمالة قمغم اًمقضمقب  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٗم٘مٝم٤مء يًتدًمقن سم٠مومٕم٤مًمف :  سمٕمٝم٤مرا 

واًمٗمٕمؾ اعمٌلّم , ظمٓم٤مب جمٛمؾ ُمٌلم سم٤مًمٗمٕمؾ ( وأىمٞمُٛمقْا اًمّّمٚمقة : ) يرون أنَّ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٓ ٕنَّ , ومٞمدل سمٛمجٛمقع ذًمؽ قمغم اًمقضمقب , ًمٚمُٛمجٛمؾ اعم٠مُمقر سمف يدظمؾ حت٧م إُمر 

ووضمدت أومٕم٤مل همػم  , وإذا يم٤من اعمًٚمؽ ذًمؽ , قضمقب اًمٗمٕمؾ سمٛمجرده يدل قمغم اًم

 .واضم٦ٌم وضم٥م أن حي٤مل قمغم دًمٞمٍؾ آظمر دلَّ قمغم قمدم  وضمقهب٤م
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  ______________________ 
ومال يٙمقن ُم٤م , أنَّ اخلٓم٤مب اعمجٛمؾ يٌلم سم٠مول إومٕم٤مل وىمققم٤ًم : وذم ذًمؽ سمح٨م 5 وهق  

إَّٓ , قب سمؾ شمٌ٘مك أومٕم٤مًٓ جمردة ٓ شمدل قمغم اًمقضم, وىمع سمٕمده سمٞم٤مٟم٤ًم ًمف سمقىمع اًمٌٞم٤من سم٤مٕول 

ومٞمتقىمػ آؾمتدٓل هبذه اًمٓمري٘م٦م قمغم , أن يدل دًمٞمؾ قمغم أنَّ اًمٗمٕمؾ اعمًتدل سمف سمٞم٤مٟم٤ًم 

وهق ُمـ , يٗمٕمؾ ومٕماًل  ملسو هيلع هللا ىلصيمٛمـ رأى اًمٜمٌل : سمؾ ىمد ي٘مقم اًمدًمٞمؾ قمغم ظمالومف , وضمقده 

ُمدة ًمٚمّمالة ُمثالً 5 ومٝمذا ُم٘مٓمقٌع  ملسو هيلع هللا ىلصأص٤مهمر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هلؿ متٞمٞمز سمٕمد أىم٤مُمتف 

وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ , ويمذا ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد ُمٙم٦م وأظمؼم سمرؤي٦م اًمٗمٕمؾ , ًمٌٞم٤من سمت٠مظمػمه قمـ وىم٧م ا

 .يتح٘مؼ شم٠مظمػم اًمٗمٕمؾ

وىمد جي٤مب قمٜمف سم٠مْن : ىم٤مل , وهذا حت٘مٞمؼ سم٤مًمغ : ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد   

, وإصؾ قمدم همػمه , دلَّ اًمدًمٞمؾ ُمـ احلدي٨م اعمٕملم  قمغم وىمقع هذا اًمٗمٕمؾ : ي٘م٤مل 

, وهذا ىمقي ومٞمام إذا وضمدٟم٤م ومٕماًل مَل ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقسمف ,  ومتٕملم أن يٙمقن سمٞم٤مٟم٤مً 

ودّل اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم , وم٠مُم٤م إذا وضمد وم٢من ضمٕمٚمٜم٤مه ُمٌٞمٜم٤ًم سمدًٓم٦م إصؾ قمغم قمدم همػمه 

وٓ ؿمؽ أنَّ خم٤مًمٗم٦م إصؾ , وضمقسمف ًمزم اًمٜمًخ ًمذًمؽ اًمقضمقب اًمذي صم٧ٌم ومٞمف أوًٓ 

 .أىمرب ُمـ اًمتزام  اًمٜمًخ

, شمٕمٜمل سم٤مًمتٙمٌػم اًمذي هق حتريؿ ًمٚمّمالة  "يًتٗمتح اًمّمالة سم٤مًمتٙمٌػم :  ىمقهل٤م:  ظم٤مُمًٝم٤م  

حف احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمغم ذط ُمًٚمؿ  .حتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم:  يمام صم٧ٌم  , صحَّ

ومه٤م أُمران أطمدمه٤م ىم٤مئؿ , سمؾ سمف وسم٤مًمٜمٞم٦م , وٓ ؿمؽ أنَّ اًمتحريؿ ٓ حيّمؾ سم٤مًمتٙمٌػم وطمده 

 .أهن٤م قمؼمت سم٤مٕظمص قمـ إقمؿ ًمٚمٕمٚمؿ سمفومٞمتحٛمؾ , واًمث٤مين سم٤معمٜمٓمؼ , سم٤مًم٘مٚم٥م 

وأن اؾمتٗمت٤مح اًمّمالة , أهن٤م ذيمرشْمف ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم شمٕملّم ًمٗمظ اًمتٙمٌػم دون همػمه : وحيتٛمؾ   

يمام أنَّ اإلظمالص ذم اًمٓم٤مقم٦م , وهل ىمّمد اًمٓم٤مقم٦م سم٤مًمّمالة , سم٤مًمٜمٞم٦م يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمدهؿ 

سم٠من ٓ ي٘مّمد , ِمقائ٥م وهق شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ اًم, هلل ٓ سمدَّ ُمٜمف ذم آؾمتٗمت٤مح وهمػمه 

, سمؾ ًمٚمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٙمذًمؽ اًمٜمٞم٦م , وٓ ًمٚمدٟمٞم٤م , وٓ ًمٚمٝمقى , سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٚمٜمٗمس 

وٟم٘مؾ ظمالف ذًمؽ , ومٚمٝمذا اؾمتٖمٜم٧م سمذيمر اًمتٙمٌػم قمٜمٝمام , ويمالمه٤م يم٤من قمٜمدهؿ ُمٕمٚمقُم٤ًم 

 .قمـ سمٕمض اعمت٘مدُملم

 .ٜمف وقمـ همػمهواعمٕمروف ظمالومف قم, شم٠موًمف سمٕمْمٝمؿ قمغم ُم٤مًمؽ : ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ   

 .وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ, ريمـ قمغم اعمِمٝمقر قمٜمدٟم٤م : شمٙمٌػمة اإلطمرام :  ؾم٤مدؾمٝم٤م  

وهق ُم٘مت٣م ىمقل اًمٓمؼمي ذم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م , طمٙم٤مه اًمروي٤مين ذم سمحره , ذط : وىمٞمؾ   

صمؿ قمد سم٤مىمل , اًمٜمٞم٦م واًمتٙمٌػم , صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل : مخ٦ًم وأرسمٕمقن ظمّمٚم٦م : 

 .ٜمٞمٗم٦موهق ُمذه٥م أيب طم, اًمنموط 

أو ذع ذم , وشمٔمٝمر وم٤مئدة اخلالف ومٞمام ًمق يمؼّم وذم يده ٟمج٤مؾم٦م صمؿ أًم٘م٤مه٤م ذم أصمٜم٤مء اًمتٙمٌػم   
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  ______________________ 
ومال شمّمح صالشمف قمغم اعمِمٝمقر , صمؿ فمٝمر اًمزوال ىمٌؾ ومراهمٝم٤م , اًمتٙمٌػم ىمٌؾ فمٝمقر اًمزوال 

 .وشمّمح قمغم اًمث٤مين يمًؽم اًمٕمقرة, قمٜمدٟم٤م ومٞمٝمام 

أنَّ اًمٜم٤مفمر إمم قمقرة إُم٤مُمف ذم , ؾمحٜمقن  وم٤مئدة اخلالف ُم٤م ذيمره: وىم٤مل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م  

 .اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا شمٌٓمؾ صالشمف

ـٌ سمٓمٚم٧م صالة اًمٜم٤مفمر أمم قمقرة إُم٤مُمف طملم إطمراُمف وإَّٓ ومال: وم٢مذا ىمٞمؾ    .إهن٤م ريم

سم٤مٕول ومال : وم٤مئدشم٦م ذم صح٦م شم٘مديؿ اإلطمرام قمغم وىم٧م اًمٕم٤ٌمدة وم٢من ىمٚمٜم٤م : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  

إي٘م٤مع ذط اًمٕم٤ٌمدة اعم١مىمت٦م دظمقل اًمقىم٧م  إذ ٓ يِمؽمط ذم, وإّٓ صّح٧م , شمّمح 

 .يم٤مًمٓمٝم٤مرة

 "إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة ومٙمؼِم : سم٠مهن٤م ريمـ سمحدي٨م اعمزء صالشمف :واطمت٩م َُمـ ىم٤مل  

 .ومه٤م ذـم٤من, واقمؽمض سم٠منَّ ومٞمف إؾم٤ٌمغ اًمقوقء واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م , احلدي٨م 

 يم٤مًمًؽم وآؾمت٘م٤ٌمل :سم٠من اًمنمط ىمد ٓ يٗم٤مرق اًمّمالة : وأضمٞم٥م  

إن صالشمٜم٤م ٓ يّمٚمح  "ًمف أيْم٤ًم سمحدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل ذم اًمّمحٞمح  وحيت٩م 

ومجٕمؾ اًمتٙمٌػم  "إٟمام هق اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وىمراءة اًم٘مرآن  .ومٞمٝم٤م رء ُمـ يمالم أدُمٞملم

 .ُمٜمٝم٤م

, واًمٗم٤مء ًمٚمتٕم٘مٞم٥م , ( َوَذيَمَر اؾمَؿ رسمف ومّمغم : ) سم٠مهن٤م ذط سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : واطمت٩م َُمـ ىم٤مل  

  .ومٝمق همػمه٤م, واًمّمالة ُمٕمٓمقوم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمٗم٤مء ,  واًمذيمر اًمتٙمٌػم

وسمف حيت٩م  .ومٙمؼمَّ شمٙمٌػمة آومتت٤مح, وذيمر اؾمؿ رسمف , ومّمغّم صالة اًمٕمٞمد : ىم٤مل اًمزخمنمي  

ٕنَّ اًمّمالة ُمٕمٓمقوم٦م , قمغم وضمقب شمٙمٌػمة آومتت٤مح وقمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمّمالة 

 .وقمغم أنَّ آومتت٤مح ضم٤مئز سمٙمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامئف قمز وضمؾ.قمٚمٞمٝم٤م

  .ومّمغمَّ ًمف, ذيمر ُمٕم٤مده وُمقىمٗمف سملم يدي رسمف : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس : صمؿ ىم٤مل  

 .ومّمغمَّ صالة اًمٕمٞمد, وذيمر اؾمؿ رسمف ذم ـمريؼ اعمّمغمَّ : وقمـ اًمْمح٤مك  

وم٤مٔي٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٜمّمقصٞم٦م قمغم , حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمذيمر هٜم٤م اًمٜمٞم٦م : وىم٤مل همػمه  

ق إًمٞمٝم٤م آطمتامل ؾم, ُم٤م ادَّقمقه   .٘مط هب٤م آؾمتدٓلواذا شمٓمرَّ

ًمٞمس اعمراد سم٤مًمذيمر هٜم٤م شمٙمٌػمة اإلطمرام سم٤مإلَج٤مع ىمٌؾ ظمالف : وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ  

 .اعمخ٤مًمػ

واعمْم٤مف , حتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ  :  سم٤محلدي٨م اًم٤ًمًمػ : واطمتجقا أيْم٤ًم  

 .همػم اعمْم٤مف إًمٞمف

 .ومال طمج٦م ومٞمف, يد راس ز: يمام شم٘مقل  .أٟمف ىمد يْم٤مف اًمٌٕمض إمم اجلٛمٚم٦م: وضمقاسمف  

 .أنَّ شمٙمٌػمة اإلطمرام ؾمٜم٦م: وذم اعم٠ًمًم٦م ىمقل صم٤مًم٨م  
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: أٟمف ىم٤مل ذم رضمؾ ٟمقى اًمّمالة ورومع يديف ومَل حيرم , قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب : روى اسمـ اعمٜمذر  

قمـ اسمـ اعمًٞم٥م واحلًـ واًمزهري واحلٙمؿ : وطمٙمك اًم٘م٤ميض وَج٤مقم٦م  .إن اًمّمالة دمزئف

 .وأٟمٙمر ذًمؽ قمغم اسمـ ؿمٝم٤مب واسمـ اعمًٞم٥م .أنَّ شمٙمٌػمة اإلطمرام ؾمٜم٦م: وإوزاقمل 

ومَل : ىم٤مل  .واًمٞمف أؿم٤مر اسمـ اعمقارد .إهنام يري٤مهن٤م ؾمٜم٦م ذم طمؼ اعم٠مُمقم ظم٤مص٦م: وىم٤مًمقا 

 .وإٟمام اظمتٚمػ ذم اعم٠مُمقم, خيتٚمػ ذم اًمٗمذ واإلُم٤مم 

ر أٟمف ٓ سمد ُمـ ًمٗمظٍ : ؾم٤مسمٕمٝم٤م   ومٕمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف يٙمٗمل  .وم٤مظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمف .إذا شم٘مرَّ

: وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل  .ومروايت٤من قمٜمف, أو أقمٔمؿ وم٢من مَل  ي٘مّمد , اًمتٕمٔمٞمؿ يم٤مهلل أضمؾ  جمرد

, اهلل أو اًمرمحـ : ومٞمام إذا ىم٤مل : وقمٜمف روايت٤من  .اهلل أيمؼم: أيمره أن شمٜمٕم٘مد اًمّمالة سمٖمػم 

وسم٤مهلل , وسمٞم٤م اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم , وواوم٘مف قمغم قمدم آٟمٕم٘م٤مد سمٞم٤م اهلل ارمحٜمل  .واىمتٍم قمٚمٞمف

 .أؾمتٕملم

  .وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد, قمغم شمٕملم ًمٗمظ اًمتٙمٌػم  .واجلٛمٝمقر 

, قمغم اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمسم٘مف ُمـ يمقٟمف سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمٛمجٛمؾ , ُمًتدًملم قمغم وضمقسمف وشمٕمٞمٜمف هبذا اًمٜم٘مؾ  

صٚمَّقا يمام رأيتٛمقين : ًمٙمـ اٟمْمؿ إًمٞمف ىمقًمف  قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم  , وومٞمف ُم٤مذيمرٟم٤م 

   .ىمقًمفومّم٤مر اًمٌٞم٤من سمٗمٕمٚمف و, أصكم  

إذا اؾمتٗمتح  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : ىم٤مل :   وصحَّ ُمـ طمدي٨م  أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي  

حف اسمـ , رواه اسمـ ُم٤مضمف , اهلل أيمؼم  : وىم٤مل , ورومع يديف , اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م : اًمّمالة  وصحَّ

 .طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف وصػ اًمّمالة سم٤مًمًٜم٦م

 .أسمٚمغأن أيمؼم : وضمقاسمف  .وذه٥م أسمق يقؾمػ إمم آٟمٕم٘م٤مد سم٤مهلل اًمٙمٌػم 

 .اهلل إيمؼم: واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم آٟمٕم٘م٤مد سم٘مقًمف  

ووضمف ُم٘م٤مسمٚمف أٟمف إذا أدظمؾ إًمػ واًمالم قمغم  .سمؾ هق أسمٚمغ ذم اًمتٕمٔمٞمؿ, ٟمٕمؿ : وإصح  

 .يمذا قمٚمَّٚمف إهبري اعم٤مًمٙمل, وسم٘مل اعمٌتدأ سمال ظمؼم , أيمؼم ص٤مر ٟمٕمت٤ًم 

ٕنَّ ظمؼم اعمٌتدأ ىمد يٙمقن ُمٕمرووم٦م , سم٠مٟمف ٓ يٛمتٜمع أن يٙمقن إيمؼم ظمؼمًا : واقمؽمض قمٚمٞمف  

ومٙمٞمػ ي٘مقم ذًمؽ ُم٘م٤مم اهلل أيمؼم اًمذي شمٕملم , إَّٓ أٟمف ىمد ص٤مر حمتٛمالً ًمٚمٜمٕم٧م وًمٚمخؼم , 

 .وًمٕمؾ هذا هق اًمن ذم اىمتّم٤مر اًمِم٤مرع قمغم اًمث٤مين, ومٞمف أن أيمؼم ظمؼم 

ًمػ سم٠مٟمف ٓ جيقز اجلٛمع سملم إ: واقمؽمض إهبري قمغم َُمـ ىم٤مل سم٤مٟٓمٕم٘م٤مد سم٤مهلل إيمؼم  

 .وُمـ ذم أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ إذ اعمٕمٜمك اهلل إيمؼم ُمـ يمؾ يمٌػم, واًمالم 

  .سمخالف أيمؼم, إيمؼم ضم٤مز أن يٙمقن ُمٕمف ُمـ يِم٤مريمف ذم اًمٙمؼم : وم٢من ىمٚم٧م  

ٕنَّ صٞمٖم٦م أومٕمؾ اًمتل ًمٚمٛمٗم٤موٚم٦م شم٘متيض ووٕمٝم٤م ًمٚمٛمِم٤مريمف ذم أصؾ , وومٞمام ذيمره ٟمٔمٌر  

زيد أومْمؾ ُمـ قمٛمرو : يم٘مقًمٜم٤م : و مَل يٙمـ يم٤من ومٞمف إًمػ واًمالم أ, اًمٌمء واًمزي٤مدة قمٚمٞمف 
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 .ويمذا ُمع اإلو٤موم٦م ٟمحق زيد أومْمؾ اًم٘مقم .وزيد إومْمؾ, 

واًمذي ئمٝمر اعمٜمع إذ مَل , اهلل أيمؼم سم٤مًمتٜمقيـ أو سم٤مًمٜمّم٥م ومال ٟم٘مؾ ذم ذًمؽ : ًمق ىم٤مل :  ومرع 

طمقا سمف ومٞمام إذا ُمد اهلٛمزة, ي٠مت سم٤مًمتٙمٌػم اًمٚمٖمقي   .يمام سَّ

ووضم٥م قمٚمٞمف , سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ومَل ي٘مدر قمغم اًمتٕمٚمؿ شمرضمؿ سمٚم٤ًمٟمف  ُمـ قمَجَز قمـ اًمٜمٓمؼ:  ومرع 

وم٢مْن أمهؾ اًمتٕمٚمؿ ُمع إُمٙم٤مٟمف , وم٢مٟمف وم٘مد ُمـ يٕمٚمٛمف شمرضمؿ وٓ إقم٤مدة , اًمتٕمٚمؿ إن ىمدر 

وًمٚمامًمٙمٞم٦م صمالصم٦م  .وإصح وضمقب إقم٤مدة ًمت٘مّمػمه,  وو٤مق اًمقىم٧م صغمَّ سم٤مًمؽمَج٦م 

 :أىمقل ومٞمام إذا و٤مق اًمقىم٧م قمـ اًمتٕمٚمؿ 

وُم٘متْم٤مه أن يدظمؾ ذم اًمّمالة , ٜمٓمؼ سمٖمػم اًمتٙمٌػم إذ ٓ ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمف ٓ ي:  أطمده٤م 

يٗمتتح اًمّمالة سم٤محلرف اًمذي :  واًمث٤مين .وصقسمف اعم٤مزري .وهق ىمقل إهبري, سم٤مًمٜمٞم٦م 

: واًمث٤مًم٨م  .وهق أومم ُمـ آيمتٗم٤مء سم٤مًمٜمٞم٦م, ىم٤مًمف أسمق اًمٗمرج , دظمؾ سمف ذم اإلؾمالم 

 .يمٛمذهٌٜم٤م

, واظمتٚمػ ومٞمٛمـ اومتتح اًمّمالة : ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م  "ت٘مري٥م اًمٌٞم٤من واًم "ىم٤مل ص٤مطم٥م  :ومرع  

ويمذا ُمـ زاد ذم اًمّمالة  .صمؿ شمٌلم ًمف أٟمف يم٤من أطمرم, ومتامدى , صمؿ ؿمؽ ذم صح٦م إطمراُمف 

٤ًم ذم إمت٤مم صالشمف , صمؿ شمٌلم ًمف أٟمف اًمقاضم٥م , ُمتٕمٛمدًا أو ؾم٤مهٞم٤ًم  صمؿ شمٌلم ًمف , وُمـ صغمَّ ؿم٤ميمَّ

اإلضمزاء : ذم َجٞمع ذًمؽ ىمقٓن  . أٟمف ُمتٓمٝمرصمؿ شمٌلم, إٟمف أشمؿ أو ؿمؽ ذم ـمٝم٤مرشمف ومتامدى 

 .وقمدُمف

احلٙمٛم٦م ذم شم٘مديؿ اًمتٙمٌػم شمٜمٌٞمف ًمٚمٛمّمكم قمغم ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف :  وم٤مئدة 

وأٟمف ضمؾ , وأن يمؾ رء دون ضمالًمف وؾمٚمٓم٤مٟمف طم٘مػم , اعمقصقف سم٤مجلالل ويمؼَِم اًمِم٠من 

 ومٝمٛمف وظم٤مـمره سمٛم٘مت٣م هذه وًمِٞمَِمٖمؾ اعُمّمكِم , وشم٘مدس قمـ ؿمٌف اعمخٚمقىملم واًمٕم٤مسمثلم 

 .ويًتح٘مر أن يذيمر ُمٕمف همػمه أو حيدث ٟمٗمًف سمًقاه ضمؾَّ اؾمٛمف, اًمٚمٗمٔم٦م 

واًم٘مراءة سم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  متًؽ سمف ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف ذم شمرك :  ىمقًمف :  صم٤مُمٜمٝم٤م 

احلٛمد هلل ) ٕٟمف ًمق ختٚمؾ سمٞمٜمٝمام ذيمر مَل يٙمـ آؾمتٗمت٤مح سمـ , اًمذيمر سملم اًمتٙمٌػم واًم٘مراءة 

 .وىمد شم٘مدم ُم٤م ومٞمف ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م, ( ب اًمٕم٤معملم ر

سم٤محلٛمد اؾمتدل سمف أصح٤مب ُم٤مًمؽ وهمػمهؿ قمغم شمرك اًمتًٛمٞم٦م ذم اسمتداء : ىمقهل٤م :  شم٤مؾمٕمٝم٤م 

 .وٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل ذم ذطمف قمـ اجلٛمٝمقر, وأهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م , اًمٗم٤محت٦م 

 "اًمٜمقوي ذم يمام ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ , وشم٠موًمف اًمِم٤مومٕمل وإيمثرون اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مهن٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م  

وىمد , ٓ سمًقرة أظمرى , قمغم أنَّ اعمراد يًتٗمتح اًم٘مراءة سمًقرة احلٛمد :  "ذح ُمًٚمؿ 

وىمد صٜمَّػ ذم ذًمؽ وذم اجلٝمر هب٤م أسمق ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد , ىم٤مُم٧م أدًم٦م قمغم أنَّ اًمًٌٛمٚم٦م ُمٜمٝم٤م 

وىمد  .وأهمٜمك قمـ اخلقض ومٞمٝم٤م, وم٠موم٤مد ومٞمٝم٤م وأضم٤مد  .ىمدس اهلل روطمف جمٚمدًة وخٛم٦مً 
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  .طمتك اسمـ قمٌداًمؼم ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م, واخلٓمٞم٥م ,  ذًمؽ ؾمٚمٞمؿ اًمرازي صٜمَّػ ىمٌٚمف ذم

إن ُأضمري  .سم٠من ًمٗمظ احلدي٨م: وأضم٤مب سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم قمـ شم٠مويؾ اًمِم٤مومٕمل وهمػمه  

ٕنَّ اًمٖمػم طمٞمٜمئذ يٙمقن هق , جمرى احلٙم٤مي٦م اىمت٣م اًمٌداءة سمف سمٕمٞمٜمف ومال يٙمقن همػمه ىمٌٚمف 

, ك ؾمقرهت٤م جمٛمقع احلٛمد اهلل  رب اًمٕم٤معملم وإن ضمٕمؾ اؾماًم وم٤مًمٗم٤محت٦م ٓ شمًٛم, اعمٗمتتح سمف 

ومٚمق يم٤من ًمٗمظ اًمرواي٦م يم٤من يٗمتتح سم٤محلٛمد ًم٘مقي شم٠مويؾ اًمِم٤مومٕمل وهمػمه  .سمؾ  سمًقرة احلٛمد

ىم٤مًمف اًمِمٞمخ شم٘مل , وم٢مٟمف يدل طمٞمٜمئذ  قمغم آومتت٤مح سم٤مًمًقرة اًمتل اًمًٌٛمٚم٦م سمٕمْمٝم٤م قمٜمدهؿ , 

 .اًمديـ

: داود ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل  ومٗمل ؾمٜمـ أيب .ٓ شمًٛمك هبذا اعمجٛمقع  همٚمطٌ : وىمقًمف  

 .أم اًم٘مرآن وأم اًمٙمت٤مب واًمًٌع اعمث٤مين : احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل 

وهل اًمًٌع اعمث٤مين , احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم : وومٞمٝم٤م أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم 

ًٛمك هبذا اعمجٛمقع وٟمصَّ ذم أنَّ اًمٗم٤محت٦م شم, وهذا فم٤مهٌر  .اًمذي أوشمٞم٧م واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

 .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ, احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم : اًمذي هق 

سم٠من هذا آطمتج٤مج إٟمام : وأضم٤مب سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم 5 قمـ اًمت٠مويؾ اعمذيمقر  

, وأُم٤م قمغم اًمْمؿ ومٝمق قمغم احلٙم٤مي٦م يمام شم٘مدم . يم٤من حيتٛمؾ ًمق يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سمخٗمض اًمدال

 .يم٤من يٌتدئ اًمّمالة هبذا اًمٚمٗمظ:ويم٠مهن٤م ىم٤مًم٧م  .ملسو هيلع هللا ىلصأقمٜمل طمٙم٤مي٦م ًمٗمظ 

روى اًمروي٤مين ذم سمحره قمـ أيب ؾمٝمؾ  .شمتٕمٚمؼ سم٢مصم٤ٌمت اًمًٌٛمٚم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م :وم٤مئدة  

أنَّ ,  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ ظمٓمٞم٤ًٌم سمٌخ٤مرى ُمـ اًمٕمٚمامء اًمزه٤مد رأى ظمؼمًا قمـ رؾمقل اهلل , إسمٞمقردي 

, ؾمٜمف َُمـ ىمرأ ىمؾ هق اهلل أطمد أًمػ ُمرة رومع اهلل قمٜمف وضمع اًمًـ ومال جيع أسمدًا ومقضمع 

ذم اعمٜم٤مم وم٠ًمًمف قمـ وضمع  ملسو هيلع هللا ىلصومرأى رؾمقل اهلل  .وزاد .ومٚمؿ يزل اًمقضمع, وم٘مرأه٤م أًمٗم٤ًم 

ـِ وقمام يٗمٕمؾ ؟ وم٘م٤مل  ومٚمؿ , وومٕمٚم٧م يمذا , يمذا ! رأي٧م ظمؼمًا قمٜمؽ ي٤مرؾمقل اهلل : اًمً

وم٘مرأه٤م هب٤م , وم٤مىمرأ هب٤م سم٤مًمتًٛمٞم٦م , ٕٟمؽ ىمرأهت٤م سمال شمًٛمٞم٦م :  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل , يًٙمـ وضمٕمل 

  .يٕمدومَل , ومزال وضمع ؾمٜمف 

 .ومال أصكم إَّٓ هب٤م .وم٤مقمت٘مدت ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: ىم٤مل هذا اخلٓمٞم٥م  

سمامذا شمرى فمٝمر اؾمؿ اإلُم٤مم : وىمد ىمٞمؾ ًمف , وروى سمٕمض اًمٕمٚمامء قمـ سمٕمض اًمٕم٤مروملم  

 .أرى ذًمؽ سم٢مفمٝم٤مر اؾمؿ اهلل ذم اًمًٌٛمٚم٦م ًمٙمؾ صالة : اًمِم٤مومٕمل وهمٚم٥م ذيمره ؟ وم٘م٤مل 

وُم٤موٞم٦م أؿمخص , هق سمْمؿ اًمٞم٤مء (  ريمع مَل يِمخص رأؾمف  ويم٤من إذا: ) ىمقهل٤م : قم٤مذه٤م  

وُمٜمف أؿمخص سمٍمه إذا , وُم٤مدة اإلؿمخ٤مص شمدل قمغم آرشمٗم٤مع .مَل يرومع رأؾمف: أي , 

وُمٜمف ؿَمَخَص اعم٤ًمومر إذا ظمرج ُمـ  .وُمٜمف اًمِمخص ٓرشمٗم٤مقمف ًمألسمّم٤مر: رومٕمف إزم اًمٕمٚمق 

قمٚمٞمف مهزة اًمٜم٘مؾ  ومٚمام دظمٚم٧م, وإصؾ ؿَمَخَص اًمرضمؾ همػم ُمتٕمد , ُمٜمزًمف إمم همػمه 
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يم٠مٟمف ارشمٗمع .ؿمخص: وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا ورد قمٚمٞمف أُمُر أىمٚم٘مف , شمٕمدى إمم ُمٗمٕمقل واطمد 

 قمـ إرض ًم٘مٚم٘مف 

هق سمْمؿ اًمٞم٤مء وومتح اًمّم٤مد ويمن اًمقاو اعمِمددة , ( ومَل ُيّمقسمف : ) ىمقهل٤م :  احل٤مدي قمنم 

ـ أـمٚمؼ ص٤مب يّمقب إذا ٟمزل , وُمَ : ي٘م٤مل , وُمٜمف اًمّمٞم٥م ًمٚمٛمٓمر , مَل يٜمٙمًف : أي 

 .اًمّمٞم٥م قمغم اًمٖمٞمؿ , ومٝمق ُمـ اعمج٤مز ٕٟمف ؾم٥ٌم اًمّمٞم٥م اًمذي هق اعمٓمر

 .سملم آرشمٗم٤مع واًمتٜمٙمٞمس: أي (  وًمٙمـ سملم ذًمؽ : ) ىمقهل٤م :  اًمث٤مين قمنم 

اعم٤مل سملم زيد : أن شمْم٤مف إمم ؿمٞمئلم ومّم٤مقمدًا يم٘مقًمؽ  "سملم  "إصؾ ذم : وم٠من ىمٚم٧م  

 ٤مءت ُمْم٤موم٦م إمم ُمٗمرد وهق ذاًمؽ ؟ومام سم٤مهل٤م ضم, وقمٛمرو , وسملم اًمزيديـ وٟمحق ذًمؽ 

أٟمف عَم٤َّم يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة سمـ ذًمؽ إمم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اإلؿمخ٤مص واًمتّمقي٥م : وم٤مجلقاب  

ٓ وم٤مرُض وٓ سمٙمر قمقان سملم : ) وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  .اعمٗمٝمقُملم ُمـ ومٕمٚمٞمٝمام ؾم٤مغ ومٞمٝم٤م ذًمؽ

ٝمر وهق آقمتدال سم٤مؾمتقاء اًمٔم, وهذا ُمٜمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اعمًٜمقن ذم اًمريمقع  .(ذًمؽ 

 .واًمٕمٜمؼ

 .(ويم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع مَل يًجد طمتك يًتقي ىم٤مئاًم :  ) ىمقهل٤م:  اًمث٤مًم٨م قمنم 

 .ومٞمف دًمٞمؾ قمغم اًمرومع ُمـ اًمريمقع وآقمتدال ومٞمف سم٠من يًتقي ىم٤مئامً 

: وصم٤مًمثٝم٤م  .يًتح٥م: وصم٤مٟمٞمٝم٤م  .جي٥م: أطمده٤م  .وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف قمغم صمالصم٦م أىمقال 

وًمٙمـ اًمرومع ُمـ اًمريمقع ُمـ , ويًتح٥م ُم٤م زاد قمٚمٞمف , ل أىمرب جي٥م ومٞمام هق إمم آقمتدا

 .أٟمف إذا أظمؾَّ سمف: ورواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ , قمٚمٞمٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصإومٕم٤مل اًمتل صم٧ٌم اؾمتٛمرار اًمٜمٌل 

 .ومَل دم٥م ذم رواي٦م اسمـ زي٤مد, وضم٧ٌم اإلقم٤مدة 

: ل إو .ومٝمؾ جي٥م آقمتدال أم ٓ ؟ ومٞمف إىمقال اًم٤ًمًمٗم٦م: وم٢مذا ىمٞمؾ سمرواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  

وطمٞم٨م ىم٤مًمقا  .ًمٚم٘م٤ميض قمٌداًمقه٤مب: واًمث٤مًم٨م  .ٕؿمٝم٥م: واًمث٤مين  .ٓسمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .ٓ: وىمٞمؾ , سم٤مًمقضمقب ومتج٥م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمٜمدهؿ 

َذيَمَر  .أنَّ ُمٜمّمقرًا اًمتٛمٞمٛمل ُمـ ىمدُم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م , أظمذ قمـ اًمرسمٞمع: وُمـ اًمٗمقائد اًمٖمري٦ٌم  

رومع ُمـ اًمريمقع وذم ذم يمت٤مب اعم٤ًمومر قمـ ٟمِص اًمِم٤مومٕمل أٟمف يٙمٗمل آقمتدال ذم اًم

 .وهذا همري٥م قمـ اًمِم٤مومٕمل .اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم

 "وأضمراه اًم٘مٗم٤مل ومٞمام رأيتف ُمـ , وضمٌف أنَّ آقمتدال ٓ جي٥م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م  "اًمتتٛم٦م  "وذم  

وسمٜم٤مه قمغم أنَّ صالة اًمتٓمقع هؾ دمقز سم٤مإليامء ُمع  .ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم "ومت٤مويف 

ح اجلقاز  .اًم٘مدرة ؟ ح قمدم اجلقاز وأُم٤م, وصحَّ  .همػمه ومّمحَّ

(  ويم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمًجقد مَل يًجد طمتك يتًقي ىم٤مقمدًا : ) ىمقهل٤م :  اًمراسمع قمنم 

أُم٤م اًمرومع ومال , ومٞمف دًمٞمؾ قمغم اًمرومع ُمـ اًمًجقد وآؾمتقاء ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم 
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سمخالف اًمريمقع وم٢مٟمف همػم ُمتٕمدد ومٚمٝمذا  .سمد ُمٜمف ًمٕمدم شمّمقر قمدد اًمًجدشملم سمٖمػمه

 .ضمرى اخلالف ذم وضمقب اًمرومع ُمٜمفأ

وأضمرى سمٕمض اًمٗمْمالء ُمـ اعمت٠مظمريـ اخلالف اًمذي ذم اًمرومع : ىم٤مل اًمِمٞمح شم٘مل اًمديـ  

: اًمرومع ُمٜمٝم٤م وآقمتدال واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م : وىم٤مل , ُمـ اًمريمقع ذم اًمرومع ُمـ اًمًجدة إومم 

وهق ؾمٝمق ًمٕمدم شمّمقره ذم اًمرومع ُمـ اًمًجقد ًمتٕمدده ذقم٤ًم , يم٤مًمرومع ُمـ اًمريمقع 

, وهق ُمتٛمٞمز قمـ اًمًجقد سمخالف اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م , وم٠مٟمف همػم ُمتٕمدد  , الف اًمريمقع سمخ

ويم٠من اًمذي , وم٤مومت٘مرت إمم اًمتٛمٞمٞمز سم٤مًمرومع اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام , وم٢مهن٤م همػم ُمتٛمٞمزة قمـ إومم 

واًمرومع ُمٜمف وآقمتدال ومٞمف : وم٢مٟمف ىم٤مل  -هق اسمـ احل٤مضم٥م  -ٟم٥ًم إًمٞمف اًمِمٞمخ هذا اًمًٝمق 

 .وًمٞمس سمٔم٤مهر .ٓ ؾمٝمق ومٞمف: وي٘مقًمف , ٙمٞم٦م ذع ي١موًمف وسمٕمض اعم٤مًم .يم٤مًمريمقع: 

ومال ٟمٓمقل , وىمد سمًٓمٜم٤مه ومٞمٝم٤م , وحمؾ اًمٙمالم ذم أىمؾ اًمًجقد وأيمٛمٚمف يمت٥م اًمٗم٘مف  

 .سم٢ميراده٤م ُمٜمف

واؾمتح٥م , قمغم أٟمف يًتح٥م يمِمػ اًمٙمٕمٌلم : ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م  "اجلقاهر  "وٟمص ص٤مطم٥م  

صمؿ إذا ؾمجد اًمث٤مٟمٞمف  .ذم ذًمؽ طمّداً  ومَل حيد ُم٤مًمؽ, ُمت٠مظمروا اعم٤مًمٙمٞم٦م أن يًجد سملم يمٗمٞمف 

 .ىم٤مم ُمٙمؼمًا يم٤ًمئر شمٙمٌػمات  آٟمت٘م٤مٓت

وم٢مٟمف ٓ يٙمؼم طمتك , أٟمف يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم ُمـ اجلٚمقس  .وُمذه٥م ُم٤مًمؽ 

ىمقا سم٠من اًمنموع ذم شمٙمٌػم آٟمت٘م٤مل إٟمام هق ذم إريم٤من , يًت٘مٌؾ ىم٤مئاًم  ومٚمؿ يٜمت٘مؾ ُمـ , وومرَّ

 .ريمـ إزم ريمـ ومٞمٙمؼم ومٞمف

 .وقم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ظمالومف: ىم٤مل  .هق ُمذه٥م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز:ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  

 .وإن يمؼمه٤م ذم هنقوف ومٝمق ذم ؾمٕم٦م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ  

وهق ُمـ , شمريد اًمتِمٝمد يمٚمف (  ويم٤من ذم يمؾ ريمٕمتلم اًمتحٞم٦م :  ) ىمقهل٤م :  اخل٤مُمس قمنم 

ؾمؿ اعمًٛمك وم٢من وهذا اعمقوع مم٤م وم٤مرق ومٞمف آ, سم٤مب إـمالق ًمٗمظ اًمٌٕمض قمغم اًمٙمؾ 

اؾمٛمف اًمدال : سمؾ ي٘م٤مل : ىمقًمف , وذًمؽ ٓ يتّمقر , اعمٚمؽ أو اًمٌ٘م٤مء أو همػممه٤م : اًمتحٞم٦م 

 .وم٢من آؾمؿ ومٞمف أريد سمف اعمًٛمك .أيمٚم٧م اخلٌز وذسم٧م اعم٤مء: سمخالف ىمقًمٜم٤م  .قمٚمٞمف

يمام ىم٤مل , وومٞمف ٟمٔمٌر دىمٞمؼ , إن آؾمؿ هق اعمًٛمك : وم٘مد ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م : وأُم٤م ًمٗمظ آؾمؿ  

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم ومال ي٘م٤مل آؾمؿ همػم , وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م : ل اًمديـ اًمِمٞمخ شم٘م

 سمؾ جي٥م إـمالىمف يمام أـمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػم ظمقض, وٓ هق  هق , اعمًٛمك 

  .وىمد أومرد هذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمتّمٜمٞمػ اًمٌٓمٚمٞمٛمقد رمحف اهلل 

وىمد ورد ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م  .ومَل شمٕملِم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من يتِمٝمد سمف ذم هذا احلدي٨م 

طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس :  واظمت٤مر اًمِم٤مومٕمل ُمٜمٝم٤م .قمدة َجٕمتٝمؿ ذم خترجيل ٕطم٤مدي٨م اًمراومٕمل
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: وإظمت٤مر ُم٤مًمؽ  .شمِمٝمد اسمـ ُمًٕمقد:  واظمت٤مر أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد, اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ 

 .شمِمٝمد قمٛمر

 .(ويٜمّم٥م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك , ويم٤من يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى : ) ىمقهل٤م :  اًم٤ًمدس قمنم 

 .سمْمؿ اًمراء أؿمٝمر ُمـ يمنه٤م .يٗمُرش

هبذا احلدي٨م قمغم اظمتٞم٤مر هذه اهلٞمئ٦م ذم اجلٚمقس ُمـ : واؾمتدل أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م  

 .وهق ُمذه٥م ؾمٗمٞم٤من, اًمِرضمؾ 

 .اظمت٤مر اًمتقرك: وُم٤مًمؽ  

 .يتقرك ذم آظمر اًمرسم٤مقمل: وأمحد  

يمام جيٚمس سملم اًمًجدشملم , ومٞمٗمؽمش ذم إول , ومّمؾ سملم إول وإظمػم : واًمِم٤مومٕمل  

واطمت٩م سمحدي٨م أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي ذم . ويتقرك ذم إظمػم, ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م و

وم٢مذا ضمٚمس ذم اًمريمٕمتلم ضمٚمس : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف عَم٤َّم وصػ صالة اًمٜمٌل : صحٞمح اًمٌخ٤مري 

وم٢مذا ضمٚمس ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة ىمدم رضمٚمف اًمٞمنى , وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك , قمغم رضمٚمف اًمٞمنى 

  "وىمٕمد قمغم ُم٘مٕمدشمف , وٟمّم٥م إظمرى , 

ورضمح ُمـ , َجٕم٤ًم سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م أيب محٞمد , طمدي٨م قم٤مئِمف هذا قمغم همػم إظمػم  ومحؾ 

 :سم٠مُمريـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك 

أنَّ اعمخ٤مًمٗم٦م ذم هٞمئ٦م اجلٚمقس ىمد يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمتذيمػم قمٜمد اًمِمؽ ذم يمقٟمف إول : أطمدمه٤م  

 .أو إظمػم

هٞمئ٦م اـمٛمئٜم٤من  واًمتقرك .أنَّ آومؽماش هٞمئ٦م اؾمتٞمٗم٤مز ومٜم٤مؾم٥م اجلٚم٤ًمت إَُول:  واًمث٤مين 

 .يمٞمػ وهق ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٜم٘مؾ ذم طمدي٨م أيب محٞمد اًم٤ًمًمػ ومٙم٤من أومم.ومٜم٤مؾم٥م إظمػم

إمم أنَّ ؾمٜم٦م  .وذه٥م سمٕمض اًمًٚمػ .ضمٚمقس اعمرأة يمجٚمقس اًمرضمؾ: وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  

ف سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م , اعمرأة اًمؽمسمع ذم اجلٚم٤ًمت ؾمقاء ومٞمف اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م  طمٙم٤مه , وظمّمَّ

  .أٟمف  ٓ ومرق: جلٛمٝمقر وُمذه٥م ا .قمٜمٝمام اًم٘م٤ميض

: ًمٙمـ ًمٞم٧ًم هل٤م ىمقة ذم اًمّمح٦م , وىمد وردت هٞمئ٦م اًمتقرك ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م  

 .يم٠مطم٤مدي٨م آومؽماش واًمتقرك

ذم إومْمؾ ذم ضمٚمقس اًمٕم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمريْم٦م  واظمتٚمػ ىمقل اًمِم٤مومٕمل  

وهمػمه ذيمرهت٤م ذم ذح اعمٜم٤مه٩م , وضمٚمقس اعمتٜمٗمؾ اًمذي ًمف أضمر ٟمّمػ اًم٘م٤مقمد قمغم أىمقال 

 .ٕٟمف هم٤مًم٥م ضمٚم٤ًمت اًمّمالة إرسمع, آومؽماش : أصحٝم٤م 

هق سمْمؿ اًمٕملم وإؾمٙم٤من ( ويم٤من يٜمٝمك قمـ قم٘م٦ٌم اًمِمٞمٓم٤من  : ) ىمقهل٤م :  اًم٤ًمسمع قمنم 

  .وطُمٙمل وؿ اًمٕملم ومٞمف وهق وٕمٞمػ, يروى قم٘م٥م  سمٗمتح اًمٕملم ويمن اًم٘م٤مف  .اًم٘م٤مف
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إًمٞمتف سم٤مٕرض ويٜمّم٥م وهق أن يٚمّمؼ  .وومنه أسمق قمٌٞمدة وهمػمه سم٤مإلىمٕم٤مء اعمٜمٝمل قمٜمف 

قمـ أيب قمٌٞمدة ( ذطمف عمًٚمؿ ) يمذا طمٙم٤مه اًمٜمقوي ذم  .ؾم٤مىمٞمف ويْمع يديف قمغم إرض

  .أٟمف طمٙم٤مه  قمـ ؿمٞمخف أيب قمٌٞمدة: قمـ أيب قمٌٞمد  "ذح اعمٝمذب  "وطمٙم٤مه ذم , وهمػمه 

وىمد ؾمٛمك , ومن سم٠من يٗمرش ىمدُمٞمف وجيٚمس سم٢مًمٞمتف قمغم قم٘مٌٞمف : وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  

 .ء أيْم٤مً ذًمؽ سم٤مٕىمٕم٤م

: وم٠مُّم٤م اإلىمٕم٤مء اًمذي هق ؾمٜم٦م اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ومٝمق : ىمٚم٧م  

ومٚمٞمس ُمـ هذيـ اًمتٗمًػميـ ذم , أن يٜمّم٥م أص٤مسمع ىمدُمٞمف وجيٚمس سمقريمٞمف قمغم قم٘مٌٞمف 

 رء 

وٓ جيقز أن ي٘مٕمل ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم إىمٕم٤مء :  "اًمتٌٍمة  "وىم٤مل ص٤مطم٥م  

 قمغم ىمدُمٞمف ومه٤م ُمٜمّمقسمت٤من هق أن جيٚمس : ىم٤مل  .اًمٙمٚم٥م

حيتٛمؾ أن يٙمقن طمدي٨م قم٤مئِم٦م هذا واردًا ذم اجلٚمقس ذم : وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف  

 .اًمتِمٝمد إظمػم ومال ُمٜم٤موم٤مة

ذه٥م َج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ إمم أنَّ اعمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اإلىمٕم٤مء هق : وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  

 .اًمرضمقع قمغم صدور اًم٘مدُملم ومٞمام سملم اًمًجدشملم ومتس أًمٞمتف سمٕم٘مٌٞمف

هق أن يؽمك : وىمٞمؾ : صمؿ ىم٤مل . "أطمٙم٤مُمف  "وهق ُم٤مصدره اعمح٥م اًمٓمؼمي ذم : ىمٚم٧م  

 .ومَل يذيمر همػم ذًمؽ ذم شمٗمًػمه, قم٘مٌٞمف همػم ُمٖمًقًمتلم ذم اًمقوقء 

هق أن يْمع ( ويٜمٝمك أن يٗمؽمش اًمرضمؾ ذراقمٞمف اومؽمش اًمًٌع : ) ىمقهل٤م :  اًمث٤مُمـ قمنم 

ويٙمقن اعمقوقع قمغم إرض ,  واًمًٜم٦م ان يرومٕمٝمام, ذراقمٞمف قمغم إرض ذم اًمًجقد 

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمٌف , وإٟمام هنك قمـ ذًمؽ ٕهن٤م صٗم٦م اًمٙم٤مؾمؾ واعمتٝم٤مون سمح٤مًمف , يمٗمٞمف 

 .يمام هنك قمـ اًمتِمٌف هبام ذم إومٕم٤مل, سم٤مًم٤ًٌمع واًمٙمالب 

يمام ,يتحّٚمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتًٚمٞمؿ : ُمٕمٜم٤مه ( ويم٤من خيتؿ اًمّمالة سم٤مًمتًٚمٞمؿ : ) ىمقهل٤م :  اًمت٤مؾمع قمنم 

وٓ ؿمؽ أنَّ  .وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ : ًمّمالة واًمًالم ذم احلدي٨م اًم٤ًمًمػ ىم٤مل قمٚمٞمف ا

ومٙمذًمؽ حتٚمٞمٚمٝم٤م , أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ قمغم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م , حتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم 

  "صّٚمقا يمام رأيتٛمقين أصكّم :  ملسو هيلع هللا ىلصومت٘متيض اًمقضمقب ومٞمف ُمع ىمقًمف  

وأن اًمّمالة ٓ شمّمح  ,  ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد واجلٛمٝمقر ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤مً , وسمقضمقسمف  

 .إَّٓ سمف

 .هق ؾمٜم٦م وًمق شمريمف صح٧م صالشمف: وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري وإوزاقمل  

أو همػمه ذم آظمره٤م صح٧م , ًمق ومٕمؾ ومٕماًل ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمٚمّمالة ُمـ طمدث : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م  

 .مَل يٕمّٚمٛمف إقمرايب طملم قمٚمَّٛمف واضم٤ٌمت اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلصسم٠مٟمف : واطمت٩م  .صالشمف
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 .وُم٤مذيمرٟم٤مه .ٗمٕمٚمفواطمت٩م اجلٛمٝمقر سم 

وقمٜمدٟم٤م ُمثؾ ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ همػم أهن٤م ىمقًم٦ٌم ُمٜمٙمرٌة همػم : ىم٤مل اًم٘م٤ميض  

 .ضم٤مري٦م قمغم أصقًمٜم٤م

إذا ىمْمٞم٧م هذا وم٘مد مت٧م صالشمؽ : وىم٤مل  .قمٚمَّؿ اسمـ ُمًٕمقد اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلصسم٠مٟمف : واطمت٩م ًمف  

 .وأن ؿمئ٧م وم٤مىمٕمد , وم٢من ؿمئ٧م وم٘مؿ , 

ٌَّف احلٗم٤مظأنَّ هذا ُُمدرج ذم احلد: واجلقاب    .ي٨م يمام ٟم

 .ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م ومخر اًمديـ يٜمِمدٟم٤م ذم اًمدرس: ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب  

 ويرى اخلروج ُمـ اًمّمالة سمٔمرـم٦م       أيـ اًمياط ُمـ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ  

 .ومراضمٕمف ُمٜمف, سمًٓمٜم٤مه ذم اًمٗم٘مف , وحمؾ اخلالف ذم أىمؾ اًمًالم وأيمٛمٚمف  

 وهق ىمقل وٕمٞمػ  .واطمدةاعمنموع شمًٚمٞمٛم٦م : واٟمٗمرد ُم٤مًمؽ ُمـ سملم إرسمٕم٦م وم٘م٤مل  

وهق خم٤مًمػ , وهق رواي٦م قمـ أمحد , وم٠موضم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م : وؿمذ سمٕمض اًمٔم٤مهري٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م  

 .إلَج٤مع ُمـ ىمٌٚمف

ويْمٞمػ إًمٞمٝم٤م اعم٠مُمقم اصمٜمتلم , طمتك يٗمرغ اإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م : وٓ يًّٚمؿ اعم٠مُمقم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞمف  

قمـ ي٤ًمره إن يم٤من قمـ : واًمث٤مٟمٞم٦م , يرد هب٤م قمغم إُم٤مُمف : أوٓمه٤م : قمغم اعمِمٝمقر قمٜمدهؿ 

 .ي٤ًمره أطمد

 .يٌدأ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٞم٤ًمر: وىمٞمؾ  

 .ومٗمل رده قمغم اإلُم٤مم وَُمـ قمغم ي٤ًمره روايت٤من قمٜمدهؿ, يتخػم وًمق يم٤من ُمًٌقىم٤ًم : وىمٞمؾ  

ذم احلدي٨م ٟم٘مؾ أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف إمم إُمف يمام ومٕمٚمتف قم٤مئِم٦م ريض اهلل :  اًمٕمنمون 

 قمٜمٝم٤م  

 .وىمد ؾمٚمػ واوح٤مً . وضمقسمف وشمٕمٞمٜمٜمفتت٤مح اًمّمالة سم٤مًمتٙمٌػم وومٞمف اوم:  احل٤مدي و اًمٕمنمون 

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ  .ومٞمف وضمقب اًم٘مراءة ذم اًمّمالة وأٟمف سم٤مًمٗم٤محت٦م:  اًمث٤مين واًمٕمنمون 

 .ٓ صالة عمـ مَل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب:  احلدي٨م قم٤ٌمدة 

ًمرضمؾ ٓ دمزيء صالة ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ا:  إؾمٜم٤مده٤م صحٞمح : وىم٤مل , وذم رواي٦م ًمٚمدارىمٓمٜمل  

 سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  

: ويمؾ ؾمقر اًم٘مرآن ذم اًمتًٛمٞم٦م  .ومٞمف شمًٛمٞم٦م اًمًقرة سمٌٕمْمٝم٤م:  اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون 

 .وىمد يٙمقن ًمِمٝمرة ىمّمتف .صمؿ اًمتًٛمٞم٦م سم٤مًمٌٕمض ىمد يٙمقن ًمٕمٔمؿ ًمٗمٔم٦م وُمٕمٜم٤مه, يم٤مًمٗم٤محت٦م 

وىمد يٙمقن ًمٖمػم  .وىمد يٙمقن ًمتٗمخؿ ذيمر اعمٜمٕمقت ذم اًمًقرة .وىمد يٙمقن ًمٕمٔمؿ اعمثقسم٦م

 .ىمتْمتف اًمتًٛمٞم٦مذًمؽ قمغم ُم٤م ا

, ومٞمف شمًقي٦م اًمٔمٝمر ذم اًمريمقع سمحٞم٨م يًتقي رأؾمف وُم١مظمره وىمد ُمر :  اًمراسمع واًمٕمنمون 



 فة صالة النيب صباب  كتاب الصالة
318   

  ______________________ 
إذا ريمع ًمق :  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : وذم اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ىم٤مل 

 .ُص٥م قمغم فمٝمره ُم٤مٌء ٓؾمت٘مرَّ 

٨م يًتقي ومٞمف وضمقب آقمتدال إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع سمحٞم:  اخل٤مُمس واًمٕمنمون 

 .ىم٤مئامً 

 .ومٞمف وضمقب اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم:  اًم٤ًمدس واًمٕمنمون 

وهق ُمذه٥م أمحد وأصح٤مب , ومٞمف وضمقب اًمتِمٝمد إول وإظمػم :  اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون 

 احلدي٨م 

 واًمث٤مين ومرض , إول ؾمٜم٦ّم : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  

ٚمقس ًمٙمـ أوضم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اجل, مه٤م ؾمٜمت٤من : وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وإيمثرون , وىم٤مل ُم٤مًمؽ  

  .وإؿمٝمر قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف جي٥م اجلٚمقس سمٕمد اًمًالم وم٘مط .سم٘مدره

: وي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد  .صّٚمقا يمام رأيتٛمقين أصكم:  دًمٞمؾ أمحد هذا احلدي٨م ُمع طمدي٨م  

إذا صغمَّ :  ملسو هيلع هللا ىلصوسم٘مقًمف , يٕمّٚمٛمٜم٤م اًمتِمٝمد يمام يٕمّٚمٛمٜم٤م اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل 

إن شمريمف قمٛمدًا : ًمٙمٜمف ىم٤مل ذم اًمتِمٝمد  ,وإُمر ًمٚمقضمقب  "أطمديمؿ ومٚمٞم٘مؾ اًمتحٞم٤مت 

ه  ملسو هيلع هللا ىلصٕٟمف , ويًجد ًمٚمًٝمق , وإن شمريمف ؾمٝمقًا أضمزأشمف صالشمف , سمٓمٚم٧م صالشمف  شمريمف وضَمؼَمَ

 .وٟم٘مٞمًف قمغم واضم٥م احل٩م ذم أٟمف إذا شمريمف ضمؼم سمدم .سمف

وٓ جيقز شمريمف وٓ , ًمٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أنَّ إصؾ ذم اًمقاضم٥م أٟمف يتٕملم اإلشمٞم٤من سمف  

وًمدظمقل اًمٜمٞم٤مسم٦م , وعمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء ُمـ أهؾ احلرم , ذم احل٩م عمِم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة ضُمّقز  .ضمؼمه

, وٓ شمدظمٚمٝم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م , سمخالف اًمّمالة وم٢مهن٤م قم٤ٌمدة سمدٟمٞمف ٓ ُمِم٘م٦م ومٞمٝم٤م , ومٞمف ًمٚمتخٗمٞمػ 

طمتك ذم , سمؾ ٓ سمد ُمـ اإلشمٞم٤من هب٤م قمغم يمؾ طم٤مل ُم٤م دام اًمٕم٘مؾ صم٤مسمت٤ًم , وٓ شمٙمٗمر سم٤معم٤مل 

 .ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمدو وهمػمه

وٓ قمـ همػمه شمريمف قمٛمدًا  وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصسم٠مٟمف مَل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل : اطمت٩م ُمـ أوضم٥م اًمث٤مين و 

سمخالف اًمتِمٝمد إول ُمع أنَّ اًمتِمٝمد مَل , يم٤مًمريمقع واًمًجقد : وم٤مىمت٣م وضمقسمف , ؾمٝمقًا 

 .جير ًمف ذيمر ومٞمام أقمٚمؿ ذم طمدي٨م اعمزء صالشمف

ومَل , ٦م وىمد أَجٕمٜم٤م قمغم وضمقسمف وهلذا مَل يذيمر ًمف اًمٜمٞم, سم٠مٟمف يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمده : ومٞمج٤مب قمٜمف  

وىمد واومؼ  .مَل يذيمر اًمًالم, وىمد واومؼ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمغم وضمقسمف , يذيمر اًم٘مٕمقد ًمٚمتِمٝمد 

 .ُم٤مًمؽ واجلٛمٝمقر قمغم وضمقسمف

قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف إْن مَل يتِمٝمد وؾمٚمَّؿ :  "أطمٙم٤مُمف  "واقمٚمؿ ان اعمح٥م اًمٓمؼمي ٟم٘مؾ ذم  

 .ٗمّمٞمؾ ُمذهٌف ومٞمفوىمد قمروم٧َم شم, يمذا أـمٚمؼ اًمٜم٘مؾ قمٜمف , أضمزأه 

, وىمد شم٘مدم ُمًتقرم , ومٞمف ذقمٞم٦م آومؽماش ذم ضمٚم٤ًمت اًمّمالة :  اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون 
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 الحديث التادع والثالثون  
 حذو يديف يرؾع ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ :   ظّر بـ اهلل ظبد ظـ -55

 مـ رأشف رؾع وإذا,  فِّرـقع ـّز  وإذا,  افّهالة اؾتتح إذا مُْبٔف

______________________ 
 واٟمام اخلالف ذم إومْمؾ , ويمٞمػ ىَمَٕمَد ضَم٤مَز 

وٓ , ومٞمف ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمِمٞمٓم٤من ذم اجلٚمقس ذم اًمّمالة وهمػمه٤م :  اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون 

قن أو ظمٓمرة أو ٟمٔمرة أو ومٙمرة ؿمؽَّ أنَّ يمؾ طم٤مًم٦م ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو طمريم٦م أو ؾمٙم

وسمٕمْمٝم٤م , ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م دظمؾ ذم اعمج٤موزة اًمتل اُمتـ اهلل هب٤م , خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ومٝمل ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

 .مَل يدظمؾ

ومٞمف خم٤مًمٗم٦م احلٞمقان يم٤مًمٙمٚم٥م وهمػمه ذم طم٤مًم٦م اومؽماش ذراقمٞمف وهمػمه٤م ظمّمقص٤ًم :  اًمثالصمقن 

 .ذم اًمّمالة

حمٛمقدٍة وُمذُمقُم٦ٍم ومٌلمَّ سم٤مًمنمع  وٓ ؿمؽ أنَّ اهلل شمٕم٤ممم ضمٌؾ احلٞمقاٟم٤مت قمغم أطمقال 

 .حمٛمقدًا ُمٜمٝم٤م وُمذُمقُم٤ًم ًماليمت٤ًمب وًمالضمتٜم٤مب

وًمٜم٤م , "شمٗمْمٞمؾ اًمٙمالب قمغم يمثػم ممـ ًمٌس اًمثٞم٤مب  "وىمد صٜمَّػ سمٕمض اًمٕمٚمامء يمت٤مسم٤ًم ذم  

ويمؾ يمذًمؽ يمرُم٤ًم ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ًمتٗمْمٞمؾ اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين ًمٞم٘متدي أو  .سمف ؾمامع ُمتّمؾ

 .يرشمدي

 .وىمد شم٘مدم واوح٤مً , ذقمٞم٦م اًمًالم آظمر اًمّمالة  ومٞمف:  احل٤مدي واًمثالصمقن 

ـٌ ُمـ أريم٤من اًمّمالة:  اًمث٤مين واًمثالصمقن  ويم٤من خيتؿ : ًم٘مقهل٤م  .ذم دًمٞمؾ قمغم أنَّ اًمًالم ريم

 .وًمٞمس ذًمؽ سم٘مقي, اًمّمالة سم٤مًمتًٚمٞمؿ 

أٟمف : وم٘مد طمٙمك اًم٘م٤ميض جمكِم , وًمٞمس يمام ادقمك , وادَّقمك اًمراومٕمل آشمٗم٤مق  قمغم ريمٜمٞمتف  

 .ذط

ر اًمًالم :  ٨م واًمثالصمقناًمث٤مًم  حف اًمراومٕمل , ومٞمف طُمّج٦م عمـ ٟمٙمَّ وظم٤مًمػ , وهق ُم٤مصحَّ

ح إضمزاء , ومّمحح اعمٜمع , اًمٜمقوي  ومَل , قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :  وقمٚمَّٚمف سم٠مٟمف مَل يٜم٘مؾ ًمٙمٜمف صحَّ

 . يٜم٘مؾ ومٞمام أقمٚمؿ

 ومٔم٤مهر يمالُمٝمؿ, ؾِمْٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ  سمٙمن اًمًلم واؾمٙم٤من اًمالم : مَل أره ُمٜم٘مقًٓ ًمق ىم٤مل : ومرع  

 .طمٙم٤مه٤م احلٓم٤ميب, ًمٙمٜمٝم٤م ًمٖم٦م ذم اًمًالم , اعمٜمع 

ٕٟمف إذا هنك , ومٞمف اؾمتح٤ٌمب جم٤موم٤مة اعمروم٘ملم قمـ اجلٜمٌلم ذم اًمًجقد :  اًمراسمع واًمثالصمقن 

ووضمف , يمام اؾمتٜمٌٓمف سمٕمْمٝمؿ , ومٚمزم ُمٜمف جم٤موم٤مهتام , قمٜمف اومؽماش ذراقمٞمف ًمزم ُمٜمف رومٕمٝمام 

 .شمالزُمٝم٤م همػم فم٤مهر
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 .احلّد وفؽ رّبْٚ,  محده دـ اهلل شّع:  وؿٚل,  ـذفؽ رؾًٓام افّرـقع  

 ( ).افّسجقد دم ذفؽ يًٍؾ ٓ وـٚن

 

:  أي .اعمٕمجٛم٦م اًمّذال وإؾمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح ( مُْبٔف حذو: )  ؿقفف

 اًمِّم٤مومٕمّل  أظمذ وهبذا , واًمٙمتػ اًمٕمْمد قمٔمؿ جمٛمع واعمٜمٙم٥م , ُم٘م٤مسمٚمٝمام

 .ٕولوهذا افَقل ا .واجلٛمٝمقر

 قمٜمد احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م إمم احلٜمٗمّٞم٦م ذه٥م:  افَقل افثٚن

 أيب وقمٜمد " أذٟمٞمف ومروع هبام حي٤مذي طمّتك " قمٜمف ًمف ًمٗمظٍ  ٗملوم , ُمًٚمؿ

 " سمٚمٗمظ طمجر سمـ وائؾ قمـ أسمٞمف قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ رواي٦م ُمـ داود

 ." أذٟمٞمف طم٤مذشم٤م طمّتك

  أصّح  إؾمٜم٤مده ًمٙمقن إّول ورضمح

:  وم٘م٤مل,  سمٞمٜمٝمام َجع أّٟمف,  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ صمقرٍ  أسمق روى:  افَقل افثٚفٞ

  .إذٟملم أٟم٤مُمٚمف وسم٠مـمراف اعمٜمٙمٌلم يمّٗمٞمف سمٔمٝمر حي٤مذي

 طمٞم٤مل يم٤مٟمت٤م طمّتك : سمٚمٗمظ داود أيب قمٜمد وائؾ قمـ أظمرى رواي٦م وي١مّيده

 ومٞمام اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اعمت٠مظّمرون ىم٤مل وهبذا ." أذٟمٞمف سم٢مهب٤مُمٞمف وطم٤مذى , ُمٜمٙمٌٞمف

 .اجلقاهر ذم ؿم٤مسٍ  اسمـ طمٙم٤مه

 طمذو يديف يرومع يم٤من أّٟمف,  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ ُم٤مًمؽ روى ًمٙمـ

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ (  043) وُمًٚمؿ (  236,  230, 236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ؾم٤ممل قمـ اسمـ قمٛمر سمف

وومٞمف زي٤مدة  .ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه(  232) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .يمام ؾمٞمذيمر ذم اًمنمح إن ؿم٤مء اهلل .اًمرومع سمٕمد اًمتِمٝمد إول
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  .داود أسمق أظمرضمف , ذًمؽ دون همػمه وذم , آومتت٤مح ذم ُمٜمٙمٌٞمف  

 إومم جيٕمؾ قمٛمر اسمـ أيم٤من:  ًمٜم٤مومعٍ  ىمٚم٧م:  ضمري٩ٍم  اسمـ ىمقل ويٕم٤مروف

ـّ   دون رومٕمٝمام يذيمر ملَ :  وىم٤مل أيْم٤مً  داود أسمق ذيمره .ٓ:  ىم٤مل ؟ أرومٕمٝم

  .أقمٚمؿ ومٞمام ٍؽ ُم٤مًم همػم ذًمؽ

 وظـ .واعمرأة اًمّرضمؾ سملم اًمّرومع ذم اًمّتٗمرىم٦م قمغم يدّل  ُم٤م يرد ملَ  :ؾٚئـدٌة 

ّٜٔ  .هل٤م أؾمؽم ّٕٟمف 5 اعمٜمٙمٌلم إمم واعمرأة إذٟملم إمم اًمّرضمؾ يرومع:  احلٍْ

  أقمٚمؿ واهلل

قمـ اًمزهري قمٜمد  ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذم ( افّهالة اؾتتح إذا : ) ؿقفف

  .اعم٘م٤مرٟم٦م دًمٞمؾ ومٝمذا " ٙمؼّم ي طملم يديف يرومع "اًمٌخ٤مري 

 ومٗمل , ُمًٚمؿ أظمرضمٝمام .وقمٙمًف اًمّتٙمٌػم قمغم اًمّرومع شم٘مديؿ ورد وىمد

 سمٚمٗمظ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ وهمػمه ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ُمـ قمٜمده اًم٤ٌمب طمدي٨م

 صمؿّ  يمؼّم  " قمٜمده احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وذم " يمؼّم  صمؿّ  يديف رومع "

 ." يديف رومع

 وادرّجح , اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ٙمٌػماًمتّ  قمغم اًمّرومع وشم٘مديؿ اعم٘م٤مرٟم٦م وذم

 .اًمّرومع قمغم اًمّتٙمٌػم سمت٘مديؿ َُمـ ىم٤مل أر وملَ  , اعم٘م٤مرٟم٦م أصحٚبْٚ ظْد

 رومع " سمٚمٗمظ داود أيب قمٜمد طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إّول ويرضّمح

 صّححف اًمذي وهق , سم٤مٟمتٝم٤مئف يٜمتٝمل أّٟمف اعمٕمّٞم٦م وىمْمّٞم٦م " اًمّتٙمٌػم ُمع يديف

 ادرّجح وهق , افّنٚؾًلّ  ّٕص  ظـ فوَِٕ "اعمٝمّذب ذح" ذم اًمٜمّقوّي 

ّٜٔ ظْد   .ٟٓمتٝم٤مئف طمدّ  ٓ أّٟمف - ٕصٚمٝم٤م شمٌٕم٤مً  - اًمّروو٦م ذم وصّحح .ادٚفُ

 ٕنّ  5 يٙمؼّم  صمؿّ  يرومع إصّح :  احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اهلداي٦م ص٤مطم٥م وىم٤مل



 فة صالة النيب صباب  كتاب الصالة
312   

 , ًمف ذًمؽ إصم٤ٌمت واًمّتٙمٌػم , اهلل همػم قمـ اًمٙمؼمي٤مء صٗم٦م ٟمٗمل اًمّرومع  

  .اًمِّمٝم٤مدة يمٚمٛم٦م ذم يمام اإلصم٤ٌمت قمغم ؾم٤مسمؼ واًمٜمّٗمل

  .ذيمر ُم٤م اًمّرومع ذم احلٙمٛم٦م أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  وهذا

 إصؿّ  يراه أن اىمؽماهنام ذم احلٙمٛم٦م:  اًمٕمٚمامء ُمـ ومريؼ ىم٤مل وىمد

 .إقمٛمك ويًٛمٕمف

 .رظَم أُ  ُمٜم٤مؾم٤ٌمٌت  ذًمؽ ذم يمرتذُ  وىمد

 .اًمٕم٤ٌمدة قمغم سمٙمٚمّٞمتف واإلىم٤ٌمل اًمّدٟمٞم٤م ـمرح إمم اإلؿم٤مرة ُمٕمٜم٤مه:  ؾَٔؾ

  .أيمؼم اهلل:  ىمقًمف ومٕمٚمف ًمٞمٜم٤مؾم٥م وآٟم٘مٞم٤مد ؾمتًالمآ إمم:  وؿٔؾ

 .ومٞمف دظمؾ ُم٤م اؾمتٕمٔم٤مم إمم:  وؿٔؾ

 .اًم٘مٞم٤مم مت٤مم إمم إؿم٤مرة:  وؿٔؾ

 .واعمٕمٌقد اًمٕمٌد سملم احلج٤مب رومع إمم:  وؿٔؾ

 . ٥َم ٕم٘مِ وشمُ  .أٟمًٌٝم٤م هذا:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل , سمدٟمف سمجٛمٞمع ًمٞمًت٘مٌؾ:  وؿٔؾ

 شمٕمٔمٞمؿ:  ىم٤مل ؟ اًمٞمديـ رومع ُمٕمٜمك ُم٤م:  فِّنٚؾًلّ  ؿِٝ:  اًمّرسمٞمع وىم٤مل

  .ٟمٌّٞمف ؾمٜم٦ّم واشّم٤ٌمع,  اهلل

 زيٜم٦م ُمـ اًمٞمديـ رومع:  ىم٤مل أّٟمف,  ظّر ابـ ظـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وٟم٘مؾ

 سمٙمؾ , طمًٜم٤مت قمنم رومعٍ  سمٙمؾ : ىم٤مل ظٚمر بـ ظَبٜ وظـ .اًمّّمالة

 .طمًٜم٦م إصٌعٍ 

 رومع اؾمتح٤ٌمب قمغم إّمٜ أمجًٝ:  ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ٓ أّٟمف قمغم أمجًقا:  أؾمٓمر سمٕمد ىم٤مل صمؿّ  , اإلطمرام ةشمٙمٌػم قمٜمد اًمٞمديـ

 ظـ اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد وضمقسمف طمٙمل أّٟمف إَّٓ  , اًمّرومع ُمـ رء جي٥م
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ّٔٚر بـ أمحد ىم٤مل وسمف , داود     .ٟمتٝمكا .أصحٚبْٚ مـ ش

 أراد ومٚمٕمٚمف , اعمٕمؽمض ىم٤مل يمام وًمٞمس , شمٜم٤مىمٌض  سم٠مّٟمف قمٚمٞمف واقمؽمض

 آؾمتح٤ٌمب ٕنّ  أو,  قمٜمٝمام قمٜمده يث٧ٌم ملَ  أو,  اعمذيمقريـ ىمٌؾ ُمـ إَج٤مع

 .اًمقضمقب يٜم٤مذم ٓ

 ذم ىم٤مل  ًمٚفُٚ أنّ  قمٚمٞمف أورد ُمـ اقمؽماض يٜمدومع إّول وسم٤مٓقمتذار

 وطمٙم٤مه , ُمٜمٝمؿ اًمّتٌٍمة ص٤مطم٥م ٟم٘مٚمف , يًتح٥ّم  ٓ إّٟمف:  قمٜمف روايتف

  .ُمت٘مّدُمٞمٝمؿ ُمـ يمثػمٍ  قمـ اًم٤ٌمضمّل 

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  يتٍِقا ملَ :  اعمٜمذر اسمـ ىمقل اًمٕم٤ٌمرات وأؾمٚمؿ

  .اًمّّمالة اومتتح إذا يديف يرومع

 اومتت٤مح قمٜمد اًمٞمديـ رومع ضمقاز قمغم افًِامء أمجع:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىمقل

 صٔخ - واحلّٔديّ  إوزاظلّ  أيْم٤مً  سم٤مًمقضمقب وممَـ ىم٤مل .اًمّّمالة

 حمّٛمد شمرَج٦م ذم احل٤ميمؿ قمٜمف ٟم٘مٚمف .أصحٚبْٚ مـ خزيّٜ وابـ - افبخٚريّ 

 .أمحد اإلمٚم ظـ طمًلم اًم٘م٤ميض ٙم٤مهوطم , اًمٕمٚمقّي  قمكمّ  سمـ

 سمؽميمف اًمّّمالة يٌٓمؾ ٓ اإلجي٤مب قمٜمف ٟم٘مؾ ُمـ يمّؾ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

ٍٜ  دم إٓ  ,    .واحلّٔديّ  إوزاظلّ  ظـ رواي

 .شم٤مريمف ي٠مصمؿ حٍْٜٔ أيب قمـ احلٜمٗمّٞم٦م سمٕمض وٟم٘مؾ:  ىمٚم٧م

 وٟم٘مٚمف .اؾمتح٤ٌمسمف قمغم أمجًقا : اعمٝمّذب ذح ذم اًمٜمّقوّي  ىمقل وأُّم٤م

 يٕمتدّ  وٓ,  يرومع ٓ أّٟمف .اًمّزيدّي٦م قمـ اًمٕمٌدرّي  وٟم٘مؾ,  اعمٜمذر اسمـ

ّٔٚر بـ أمحد قمـ اًم٘مّٗم٤مل وٟم٘مؾ .سمخالومٝمؿ  ملَ  يرومع ملَ  وإذا , أوضمٌف أّٟمف ش

 .ؿبِف مـ ب٘مجٚع مردودٌ  وهق , صالشمف شمّمّح 
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 ُمـ سمٕمض قمـ سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل ٟم٘مؾ وم٘مد .ٟمٔمرٌ  اإلمجٚع ٟم٘مؾ وذم  

 وٟم٘مٚمف,  ُم٣م اًمذي ؾمّٞم٤مر سمـ أمحد قمـ ويفومت٤م ذم اًم٘مّٗم٤مل وٟم٘مٚمف,  شم٘مّدُمف

ّٜٔ بًض ظـ شمٗمًػمه أوائؾ ذم اًم٘مرـمٌّل   ابـ ؿقل ُم٘مت٣م وهق,  ادٚفُ

ـٌ  ّٟمفأ خزيّٜ  .ريم

 صّٚمقا : ىم٤مل وىمد,  ذًمؽ قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٛمقافم٦ٌم:  طمزمٍ  اسمـ واطمت٩ّم 

 .ذًمؽ ذم قمٚمٞمف يردّ  ُم٤م وؾمٞم٠ميت .أصكم رأيتٛمقين يمام

:  أي "طملم يٙمؼم ًمٚمريمقع  "وًمٚمٌخ٤مري (  فِّرـقع ـّز  وإذا: ) ؿقفف 

ذم  احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُم٘مت٣م وهق , اًمّريمقع اسمتداء قمٜمد

 .يديف رومع يريمع أن أراد وإذا : ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌخ٤مري

 ." يريمع طملم يٙمؼّم  صمؿّ  " هريرة أيب طمدي٨م ُمـوهلام 

 أراد إذا:  أي ( ـذفؽ رؾًٓام افّرـقع مـ رأشف رؾع وإذا: ) ؿقفف 

 سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ اًمّزسمٞمدّي  ـمريؼ ُمـ داود أيب رواي٦م ي١مّيدهو .يرومع أن

,  " ُمٜمٙمٌٞمف طمذو يٙمقٟم٤م طمّتك رومٕمٝمام صٚمٌف يرومع أن أراد إذا صمؿّ  "

 .اًمّريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم اسمتداء قمٜمد يديف رومع يٌتدئ أّٟمف وُم٘متْم٤مه

,  أمحد قمٜمف أظمرضمٝم٤م اًمتل اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م وأُّم٤م

 " اًمّريمقع ُمـ رأؾمف يرومع ُم٤م وسمٕمد " سمٚمٗمظ دداو أسمق أمحد قمـ وأظمرضمٝم٤م

 .اًمّرواي٤مت ًمتّتٗمؼ اًمّرومع ذم ينمع ُم٤م سمٕمد ومٛمٕمٜم٤مه

 قمـ ومٞمف وطمٙمك , ُمٜمٗمرداً  ضمزءاً  اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اًمٌخ٤مرّي  صٜمّػ ىمدّ و

  .ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا اًمّّمح٤مسم٦م أنّ ,  هالل سمـ ومحٞمد احلًـ

ـِ  وملَ :  اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل ـُ  يًتث   .أطمداً  احلً



 فة صالة النيب صباب  كتاب الصالة
315   

 واًمّرومع اًمّريمقع ذم اًمّرومع شمرك قمٜمف روي ُمـ يمّؾ :  اًمؼمّ  دقمٌ اسمـ وىم٤مل  

  .ُمًٕمقد اسمـ إَّٓ  ومٕمٚمف قمٜمف روي,  ُمٜمف

 ُمنموقمّٞم٦م قمغم إمهٚر ظِامء أمجع:  اعمروزّي  ٟمٍم سمـ حمّٛمد وىم٤مل

  .اًمٙمقوم٦م أهؾ إَّٓ  ذًمؽ

 اسمـ إَّٓ  ومٞمٝمام اًمّرومع شمرك مٚفؽ قمـ أطمدٌ  يرو ملَ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 رواه اًمذي وهق , قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم اًمّرومع سمف ٟم٠مظمذ ذيواًم .اًم٘م٤مؾمؿ

 .همػمه ُم٤مًمٍؽ  قمـ اًمؽّمُمذّي  حيؽ وملَ  , ُم٤مًمؽ قمـ وهمػمه وه٥ٍم  اسمـ

 ُم٤مًمؽ ىمقزم آظمر أّٟمف " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وشمٌٕمف اخلّٓم٤ميبّ  وٟم٘مؾ

ٙم٤مً  وٓ شمريمف قمغم دًمٞمالً  ًمٚمامًمٙمّٞم٦م أر وملَ  , وأصّحٝمام ًّ  اسمـ سم٘مقل إَّٓ  ُمتٛم

 .اًم٘م٤مؾمؿ

ّٜٔ ُّم٤موأ  ومٚمؿ قمٛمر اسمـ ظمٚمػ صغمَّ  أّٟمف,  جم٤مهدٍ  رواي٦م قمغم ومٕمّقًمقا .احلٍْ

  .ذًمؽ يٗمٕمؾ يره

 ؾم٤مء راويف قمّٞم٤مش سمـ سمٙمر أسم٤م ٕنّ  5 إؾمٜم٤مده ذم سم٤مًمّٓمٕمـ:  وأضمٞمٌقا

 وٟم٤مومع ؾم٤ممل ذًمؽ أصم٧ٌم وم٘مد .صّحتف شم٘مدير وقمغم , سمآظمره طمٗمٔمف

 ُمـ وممأ اًمٙمثػم واًمٕمدد , قمٜمد اًمٌخ٤مري ٟم٤مومعٍ  رواي٦مو,  قمٜمف وهمػممه٤م

 .ٟم٤مٍف  وهق ُمثٌتقن وهؿ ٓؾمّٞمام , واطمد

ـٌ  افّروايتغ بغ الّع أنّ  ُمع  ومٗمٕمٚمف واضم٤ٌمً  يراه يٙمـ ملَ  أّٟمف وهق,  ممٙم

  .أظمرى وشمريمف شم٤مرةً 

 قمـ " اًمٞمديـ رومع ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  رواه ُم٤م وٕمٗمف قمغم يدّل  ومم٤ّم

 وإذا,  ريمع إذا يديف يرومع ٓ رضمالً  رأى إذا يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ ,  ُم٤مًمٍؽ 
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 ( ) .سم٤محلَم رُم٤مه رومع  

 قمٜمد يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأى أّٟمف , ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م واطمتّجقا

 .داود أسمق أظمرضمف .يٕمقد ٓ صمؿّ ,  آومتت٤مح

 قمغم ُم٘مّدُم٤مً  اعمث٧ٌم ًمٙم٤من صم٧ٌم وًمق:  ىم٤مل , يث٧ٌم ملَ  سم٠مّٟمف اًمِّم٤مومٕمّل  ورّده

 .اًمٜم٤ّمذم

 قمدم قمغم سمف اؾمتدل ًمٙمٜمّف 5 احلدي٨م أهؾ سمٕمض صّححف وىمد

 سمقضمقسمف ي٘مقل ُمـ ُمع اخلالف ٟمّم٥م إّٟمام واًمّٓمح٤موّي  , اًمقضمقب

 .افّيٚهر أهؾ وبًض ـٕٚوزاظلّ 

 قمكمّ  ؿمٞمخف قمـ اًم٤ٌمب هذا ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م قم٘م٥م اًمٌخ٤مرّي  وٟم٘مؾ

 اًمّريمقع قمٜمد أيدهيؿ يرومٕمقا أن اعمًٚمٛملم قمغم طمؼ  :  ىم٤مل اعمديٜمّل  سمـ

  .( )قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ذم وهذا , هذا قمٛمر اسمـ حلدي٨م ُمٜمف واًمّرومع

 قمكم   ويم٤من:  وزاد,  " اًمٞمديـ رومع ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  ذيمره وىمد

 .زُم٤مٟمف أهؾ أقمٚمؿ

ّٜٔ بًض ىمقل هذا وُم٘م٤مسمؾ  بًض وٟم٥ًم .اًمّّمالة يٌٓمؾ أّٟمف احلٍْ

 طمٙم٤مه يمام حمّ٘م٘مٞمٝمؿ سمٕمض ُم٤مل وهلذا , اًمٌدقم٦م إمم وم٤مقمٚمف ادٌٚربٜ متّٖخري

  .اعمٗمًدة هلذه درءاً  شمريمف إمم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

 وم٘مد سمدقم٦مٌ  أّٟمف زقمؿ ُمـ:  " اًمٞمديـ رومع ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل وىمد

______________________ 
ؾمٛمٕم٧م زيد : ىم٤مل , ُمًٚمؿ أٟم٠ٌمٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ , طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي (  63) ضمزء رومع اًمٞمديـ  (6)

ومَل أر ُم٤م ذيمره , هٙمذا ومٞمف  "ومذيمره . .أنَّ اسمـ قمٛمر يم٤من, سمـ واىمد حيدث قمـ ٟم٤مومع 

 .اًمِم٤مرح

 (6/663)ؾمٌؼ شمرَجتف , هق قمكم سمـ احلًـ  ( 6)
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 أؾم٤مٟمٞمد وٓ:  ىم٤مل .شمريمف ُمٜمٝمؿ أطمدٍ  قمـ يث٧ٌم ملَ  وم٢مّٟمف اًمّّمح٤مسم٦م ذم ـمٕمـ  

 .اٟمتٝمك .اًمّرومع أؾم٤مٟمٞمد ُمـ أصّح 

 , اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ رضمالً  قمنم ؾمٌٕم٦م رواه أّٟمف,  أيْم٤مً  اًمٌخ٤مرّي  وذيمر

 .اعمٌنّمة اًمٕمنمة رواه ـممّ  ُمٜمده سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وأسمق احل٤ميمؿ وذيمر

ٌّع أّٟمف,  احل٤مومظ اًمٗمْمؾ أسمق ؿمٞمخٜم٤م وذيمر  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ رواه ُمـ شمت

 .رضمالً  مخًلم ومٌٚمٖمقا

 .إًمٞمف اهلقّي  ذم ٓ:  أي(   افّسجقد دم ذفؽ يًٍؾ ٓ وـٚن: ) ؿقفف 

 طملم " ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌخ٤مري ذم ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذم يمام ُمٜمف اًمّرومع ذم وٓ

جقد ُمـ هنض إذا ُم٤م يِمٛمؾ هذاو " رأؾمف يرومع طملم وٓ يًجد ًّ  إمم اًم

 ًمٙمـ,  أيْم٤مً  اًمّث٤مًمث٦م إمم ىم٤مم إذا ُم٤م ويِمٛمؾ , واًمّتِمّٝمديـ واًمّراسمٕم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م

 .واضم٥ٍم  همػم ًمٙمقٟمف شمِمّٝمدٍ  سمدون

 ٟمٗمل قمغم اًمٚمٗمظ هذا يدل ملَ ,  آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم سم٤مؾمتح٤ٌمب ىمٚمٜم٤م وإذا

 .واًمّراسمٕم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م إمم ُمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد ذًمؽ

 ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ ُم٤مًمٍؽ  قمـ اًم٘مّٓم٤من حيٞمك روى ىمد ًمٙمـ

 ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف " ذًمؽ سمٕمد يرومع وٓ " وومٞمف .احلدي٨م هذا

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  "اًمٖمرائ٥م"  اعمقاـمـ قمدا قماّم  اًمٜمّٗمل يِمٛمؾ وفم٤مهره . طمً

 .اًمّثالصم٦م

طمّدصمٜم٤م قمٞم٤مش صمٜم٤م قمٌد  "صحٞمحف"ظمرج اًمٌخ٤مري ذم  :تٌُّٔؾ 

 اًمّمالة ذم دظمؾ إذا يم٤من قمٛمر اسمـ أنَّ  , ٟم٤مومع قمـ اهلل, قمٌٞمدإقمغم قمـ 

 , محده عمـ اهلل ؾمٛمع:  ىم٤مل وإذا , يديف رومع ريمع وإذا , يديف ورومع يمؼمَّ 
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 إمم قمٛمر اسمـ ذًمؽ ورومع , يديف رومع اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وإذا , يديف رومع  

  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل

 شمريمف إذا ُم٤م ومٞمخرج , اًمّتِمّٝمد سمٕمد:  أي " اًمّريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم ذاإ "ىمقًمف 

جقد ُمـ ىم٤مئامً  وهنض ًّ  طملم وٓ " ىمٌٚمف اًمتل اًمّرواي٦م ذم ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًم

جقد ُمـ رأؾمف يرومع ًّ  .اًم

جقد ُمـ اًمّرأس رومع طم٤مًم٦م قمغم هٜم٤مك اًمٜمّٗمل محؾ:  وحيتّؾ ًّ  ٓ اًم

 .ىم٤مئامً  يًتقي طملم ذًمؽ سمٕمد ُم٤م قمغم

 داود أسمق رواه ومٞمام وهق , قمٛمر اسمـ قمـ ذًمؽ قمغم ٟم٤مومعٌ  شمقسمع وىمد

 اسمـ قمـ دصم٤مرٍ  سمـ حم٤مرب ـمريؼ ُمـ اعمذيمقر اجلزء ذم اًمٌخ٤مرّي  وصّححف

 .يديف ورومع يمؼّم  اًمّريمٕمتلم ذم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : ىم٤مل قمٛمر

٤مقمدّي  محٞمدٍ  أيب طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ؿمقاهد وًمف ًّ  أيب سمـ قمكمّ  وطمدي٨م,  اًم

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححٝمام .داود أسمق أظمرضمٝمام .ـم٤مًم٥م  .طم

 محٞمد وأسمق وقمكمّ  قمٛمر اسمـ زاده ٤مُم:  اعمذيمقر اجلزء ذم اًمٌخ٤مرّي  وىم٤مل

 5 صحٞمٌح  اًمّريمٕمتلم ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمّرومع ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمةٍ  ذم

 قمغم سمٕمْمٝمؿ زاد وإّٟمام .ومٞمٝم٤م وم٤مظمتٚمٗمقا واطمدة صالة حيٙمقا ملَ  ٕهّنؿ

  .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُم٘مٌقًم٦م واًمّزي٤مدة , سمٕمض

  .سم٤مًمّرومع ي٘مقل عمـ ىمٌقهل٤م جي٥م زي٤مدة هذه:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 ىمٌقل ذم أصٚمف قمغم ٓزمٌ  وهق , اًمِّم٤مومٕمّل  سمف ي٘مؾ ملَ :  اخلّٓم٤ميبّ  لوىم٤م

  .اًمّزي٤مدة

 وم٤مإلؾمٜم٤مد اًمِّم٤مومٕمّل  يذيمره ملَ  وإن , ؾمٜم٦ّمٌ  هق:  ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل
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ٜم٦ّم ىمقًمقا:  ىم٤مل وىمد , صحٞمح   ًّ  . ( ) ىمقزم ودقمقا,  سم٤مًم

 ينمع ٓ أّٟمف قمغم اإلمجٚع ومٜم٘مؾ,  شمٕمٚمٞم٘مف ذم طم٤مُمد أسمق اًمِّمٞمخ وأهمرب

 .اًمّثالصم٦م اعمقاـمـ همػم ذم عاًمّروم

٤ٌّمسٍ  واسمـ قمٛمر اسمـ قمـ ذًمؽ سمّمّح٦م:  وشمٕمّ٘م٥م  وٟم٤مومع وـم٤موسٍ  قم

 .ىمقّي٦مٍ  سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمٝمؿ وهمػمه اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف يمام وقمٓم٤مء

ّٜٔ مـ بف ؿٚل وؿد  افّىزيّ  ظعّ  وأبق ادْذر وابـ خزيّٜ ابـ افّنٚؾً

  ( ).صٚذّ  وهق .مٚفٍؽ  ظـ مْداد خقيز ابـ وحُٚه,  وافبٌقيّ  وافبَٔٓلّ 

جقد ذم اًمّرومع ذم إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م وأصّح  ًّ  رواه ُم٤م .اًم

 قم٤مصؿ سمـ ٟمٍم قمـ ىمت٤مدة قمـ قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل 

 إذا صالشمف ذم يديف يرومع  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأى أّٟمف , احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ

 ُمـ رأؾمف رومع وإذا , ؾمجد وإذا , ريمققمف ُمـ رأؾمف رومع وإذا , ريمع

 .أذٟمٞمف ومروع هبام حي٤مذي طمّتك ؾمجقده

 هذا ىمٌؾ ذيمرٟم٤مه يمام ( ) إظمػم ـمرومف اإلؾمٜم٤مد هبذا ُمًٚمؿ أظمرج وىمد

 ذم قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ىمت٤مدة قمـ مّه٤مم شم٤مسمٕمف وم٘مد ؾمٕمٞمد سمف يٜمٗمرد وملَ  ,

  ."صحٞمحف"

 .ُم٘م٤مل قمـ ُمٜمٝم٤م رءٌ  خيٚمق ٓ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦مٍ  قمـ اًم٤ٌمب وذم

 اعمرومقع قمكم   طمدي٨م ذم " اًمٞمديـ رومع ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  روى وىمد

______________________ 
وهذا , ىمد أطمًـ اسمـ ظمزيٛم٦م ذم هذا ىمّدس اهلل روطمف ( : 6/633)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

 .هق اًمالئؼ سمف رمحف اهلل

 .طمٙم٤مي٦م اًم٘مقل قمـ ُم٤مًمؽ: أي ( 6)

 (طمتك حي٤مذي هبام ومروع أذٟمٞمف ) ىمقًمف : أي   (0)
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  ذم يديف يرومع وٓ "  
ٍ
 ُم٤م شمْمٕمٞمػ إمم وأؿم٤مر " ىم٤مقمد وهق صالشمف ُمـ رء

 .ذًمؽ ذم ورد

 ـمريؼ ُمـ " ِمٙمٚمفُمُ  " ذم اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمّٓمح٤موّي  روى :  تْبٔفٌ  

 ظمٗمضٍ  يمؾ ذم يديف يرومع يم٤من " سمٚمٗمظ إقمغم قمٌد قمـ قمكمّ  سمـ ٟمٍم

جدشملم وسملم ٕمقدٍ وىم وىمٞم٤ممٍ  وؾمجقدٍ  وريمقعٍ  ورومعٍ  ًّ  اًمٜمٌّّل  أنّ  ويذيمر,  اًم

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمِم٤مخيف ُمـ َج٤مقم٦مٍ  قمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواه وم٘مد , ؿم٤مّذة رواي٦م وهذه

 , - اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - قمّٞم٤مش سمٚمٗمظ اعمذيمقر قمكمّ  سمـ ٟمٍم قمـ احلّٗم٤مظ

 .يمذًمؽ إقمغم قمٌد قمـ أظمرى ـمريٍؼ  ُمـ ٟمٕمٞمؿٍ  وأسمق هق رواه ويمذا
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 الحديث األربطون  
 أن مرُت أُ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل,   ظّبٚسٍ  ابـ ظـ - 55

 وافٔديـ - إٍٔف إػ بٔده وأصٚر - بٜٓالْ  ظذ:  أظيؿٍ  شبًٜ ظذ أشجد

 ( ).افَدمغ وأضراف,  وافّرـبتغ, 

 

 ُمرَ أُ  "ذم رواي٦م هلام  ( أشجد أن مرتأُ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل : ) ؿقفف

 ملَ  عم٤َِم سم٤مًمٌٜم٤مء اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم اهلٛمزة سمْمؿّ  هق "أن يًجد  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّل  

 .فضمالًمُ  ضمؾَّ  اهلل سمف واعمراد , وم٤مقمٚمف يًؿّ 

 , اًمقضمقب ي٘متيض وذًمؽ , سم٤مًمٕمرف ذًمؽ قمرف:  اًمٌٞمْم٤موّي  ىم٤مل

ٞم٤مق هذا يم٤من وعَم٤ّم .أومٕمؾ صٞمٖم٦م ومٞمف ًمٞمس ّٕٟمف ٟمٔمر وومٞمف:  ىمٞمؾ ًّ  حيتٛمؾ اًم

 وهق , ُّٕم٦ما ًمٕمٛمقم أّٟمف قمغم دال   آظمر سمٚمٗمظٍ  ٌخ٤مرياًم قمّ٘مٌف اخلّمقصّٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  : سمٚمٗمظقمـ ـم٤موس  ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ُمـ

  .أُمرٟم٤م:  ىم٤مل

٤ٌّمسٍ  اسمـ أنّ  هبذا رفوقمُ   وإُّم٤م ُمٜمف ؾمامقم٤مً  إُّم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ شمٚمّ٘م٤مه قم

 .قمٜمف سمالهم٤مً 

٤ٌّمس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد  إذا " سمٚمٗمظ اعمّٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم

 اًمٜمّقن أنّ  يرضّمح وهذا .دي٨ماحل " آراب ؾمٌٕم٦م ُمٕمف ؾمجد اًمٕمٌد ؾمجد

 .اجلٛمع ٟمقن أُمرٟم٤م ذم

______________________ 
ُمـ ـمرق (  343) وُمًٚمؿ (  230,  236,  224,  222,  222) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ـم٤موس قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف
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 وهق - صم٤مٟمٞمف وإؾمٙم٤من أّوًمف سمٙمن - إرب َجع سم٤معمدّ  وأراب  

٤ٌّمسٍ  اسمـ يٙمقن أن:  وحيتّؾ .اًمٕمْمق  .  أسمٞمف قمـ شمٚمّ٘م٤مه قم

  ."أقمْم٤مء  "وًمٚمٌخ٤مري  (َأْظُيؿ : ) ؿقفف 

 وإن اجلٛمٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمر قمٔمامً  واطمد يمّؾ  يًّٛمك:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اجلٛمٚم٦م شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ يٙمقن أن وجيقز , قمٔم٤مم قمغم واطمد يمّؾ  اؿمتٛمؾ

 .سمٕمْمٝم٤م سم٤مؾمؿ

 " قمٜمد اًمِمٞمخلم أسمٞمف قمـ ـم٤موسٍ  اسمـ رواي٦م ذم زاد ( بٜٓالْ : )  ؿقفف

 اًمّراء سمتِمديد أُمرّ  ُمٕمٜمك " أؿم٤مر " وّٛمـ يم٠مّٟمف " أٟمٗمف قمغم سمٞمده وأؿم٤مر

 .إمم دون سمٕمغم قمّداه ومٚمذًمؽ

 رواي٦م ُمـ اًمٜمًّخ سمٕمض ذم وهل " إمم " سمٚمٗمظ اًمٕمٛمدة ذم ووىمع

 ـم٤موسٍ  اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وقمٜمد,  يمريٛم٦م

 قمغم يده وووع:  ـم٤موسٍ  اسمـ ىم٤مل : آظمره ذم وىم٤مل,  احلدي٨م هذا ومذيمر

 .ُمٗمّنة رواي٦م ومٝمذه .واطمدٌ  هذا:  وىم٤مل,  أٟمٗمف قمغم وأُمّره٤م ضمٌٝمتف

جقد ذم إصؾ اجلٌٝم٦م أنّ  قمغم يدّل  هذا:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل ًّ  وإٟمػ اًم

 .شمٌع

 وإٓ واطمد يمٕمْمقٍ  ضمٕمال أهّنام ُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 يٙمتٗمك أن ُمٜمف يٚمزم ّٕٟمف ٟمٔمر وومٞمف:  ىم٤مل , صمامٟمٞم٦م إقمْم٤مء ًمٙم٤مٟم٧م

جقد ًّ جقد يٙمتٗمك يمام إٟمػ قمغم سم٤مًم ًّ  وىمد , اجلٌٝم٦م سمٕمض قمغم سم٤مًم

جقد آيمتٗم٤مء ذم حٍْٜٔ ٕيب هبذا اطمت٩ّم  ًّ   .إٟمػ قمغم سم٤مًم

 وإن اجلٌٝم٦م سمذيمر اًمّتٍميح يٕم٤مرض ٓ هذا ُمثؾ أنّ  واحلّؼ :  ىم٤مل
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 ذم ٓ واًمٕم٤ٌمرة اًمّتًٛمٞم٦م ذم ومذاك , واطمد يمٕمْمقٍ  أهّنام يٕمت٘مد أن أُمٙمـ  

 إًمٞمف اعمِم٤مر شمٕملّم  ٓ ىمد اإلؿم٤مرة وم٢منّ  وأيْم٤مً  , إُمر قمٚمٞمف دلَّ  اًمذي احلٙمؿ

 أُمٙمـ اجلٌٝم٦م ذم ُم٤م شم٘م٤مرب وم٢مذا , اًمٕم٤ٌمدة ٕضمؾ سم٤مجلٌٝم٦م شمتٕمٚمؼ إّٟمام وم٢مهّن٤م

 ًمف ووٕم٧م عم٤َِم ُمٕمّٞمٜم٦م وم٢مهّن٤م اًمٕم٤ٌمرة وأُّم٤م , ي٘مٞمٜم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر يٕملّم  ٓ أن

  .اٟمتٝمك .أومم ومت٘مديٛمف

 مـ ـثر بف ؿٚل .اجلٌٝم٦م سمٕمض قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ُمـ ذيمره وُم٤م

ّٜٔ  قمغم آىمتّم٤مر أنّ  " إمّ  " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقل ُمـ أظمذ ويم٠مّٟمف , افّنٚؾً

ّٜٔ بًض أًمزُمٝمؿ وىمد , يٙمره اجلٌٝم٦م سمٕمض  .شم٘مّدم سمام احلٍْ

جقد جيزئ ٓ أّٟمف قمغم افّهحٚبٜ إمجٚع اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ ًّ  قمغم اًم

 .هوطمد إٟمػ

 .وطمده٤م اجلٌٝم٦م قمغم جيزئ أّٟمف إمم .اجلٛمٝمقر ذه٥م:  افَقل إول

 ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ وإؾمح٤مق وأمحد إوزاقمّل  قمـ:  افَقل افثٚن

 .أيْم٤مً  ًمٚمِّم٤مومٕمّل  ىمقٌل  وهق .جيٛمٕمٝمام أن جي٥م,  وهمػمهؿ اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 ًمئال اًمٙمّٗم٤من هبام اعمراد:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( وافٔديـ: )  ؿقفف

ٌع اومؽماش ُمـ قمٜمف اعمٜمٝمّل  حت٧م يدظمؾ ًّ   .اٟمتٝمك .واًمٙمٚم٥م اًم

 ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم " اًمٙمّٗملم " سمٚمٗمظ ووىمع

 .ُمًٚمؿ قمٜمد

 ؾمجد وم٢مذا "أيب محٞمد وًمٚمٌخ٤مري قمـ  ( افَدمغ أضرافو : ) ؿقفف

  ." اًم٘مٌٚم٦م رضمٚمٞمف أص٤مسمع سم٠مـمراف اؾمت٘مٌؾ
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 سمٓمقن قمغم ىم٤مئٛمتلم ىمدُمٞمف جيٕمؾ أن اعمراد:  ( ) اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل  

 .اًم٘مٌٚم٦م ىمدُمٞمف سمٔمٝمقر ومٞمًت٘مٌؾ ُمرشمٗمٕم٤من وقم٘م٤ٌمه أص٤مسمٕمٝمام

جقد ذم إص٤مسمع وؿّ  ٟمدب وُمـ صَمؿَّ :  ( ) أظمقه ىم٤مل ًّ  ًمق ٕهّن٤م اًم

 .اًم٘مٌٚم٦م قمـ ْمٝم٤مسمٕم وسؤر اٟمحروم٧م شمٗمّرضم٧م

جقد وضمقب قمغم يدّل  فم٤مهره:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ًّ  هذه قمغم اًم

ّٜٔ بًض واطمت٩ّم  .إقمْم٤مء  همػمه٤م دون اجلٌٝم٦م اًمقاضم٥م أنّ  قمغم افّنٚؾً

 وهذا:  ىم٤مل " ضمٌٝمتف ويٛمّٙمـ " ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م صالشمف اعمزء سمحدي٨م

 سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس , قمٚمٞمف ُم٘مّدم واعمٜمٓمقق , ًم٘م٥م ُمٗمٝمقم أّٟمف هم٤ميتف

  .اًمٕمٛمقم ّمٞمصخت

 وم٢مّٟمف " وضمٝمل ؾمجد " سمحدي٨م اؾمتدٓهلؿ هذا ُمـ وأوٕمػ:  ىم٤مل

جقد إو٤موم٦م ُمـ يٚمزم ٓ ًّ جقد اٟمحّم٤مر اًمقضمف إمم اًم ًّ  وأوٕمػ , ومٞمف اًم

جقد ُمًّٛمك إنّ  ىمقهلؿ ُمٜمف ًّ  احلدي٨م هذا ٕنّ ,  اجلٌٝم٦م سمقوع حيّمؾ اًم

 سم٘مٞم٤مسٍ  اعمٕم٤مرو٦م ُمٜمف وأوٕمػ,  اعمًّٛمك قمغم زي٤مدة إصم٤ٌمت قمغم يدّل 

  .ووٕمٝم٤م جي٥م ومال يمِمٗمٝم٤م جي٥م ٓ أقمْم٤مء:  ي٘م٤مل يم٠من ّل ؿمٌٝم

______________________ 
ٕمروف سم٤مسمـ اعمٜمػم قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اجلذاُمل آؾمٙمٜمدراٟمك زيـ اًمديـ اعم (6)

طمقاؿمك قمغم "ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف  .244اعمحدث اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمك ىم٤مى آؾمٙمٜمدري٦م شمقذم ؾمٜم٦م 

واعمتقارى قمغم  .وذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري .ٓسمـ سمٓم٤مل اعمٖمريب "ذح اًمٌخ٤مري

 .شمراضمؿ اًمٌخ٤مري

 .إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسم٤مين اًمٌٖمدادي(  263/ 6) هداي٦م اًمٕم٤مروملم  

ُم٧م شمرَجتفأظمق : أي  (6) وهق أمحد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٜمػم  .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم اًمذي شم٘مدَّ

وشمقذم ىمتٞماًل ,  263وًمد ؾمٜم٦م .آؾمٙمٜمدراٟمك اعم٤مًمٙمك اًم٘م٤مى ٟم٤مس اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس

 ( 44/ 6)هداي٦م اًمٕم٤مروملم  .ُمٜم٤مؾم٤ٌمت شمراضمؿ اًمٌخ٤مري, ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م  .230ؾمٜم٦م 
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,  إقمْم٤مء هذه ُمـ رء يمِمػ جي٥م ٓ أّٟمف احلدي٨م وفم٤مهر:  ىم٤مل  

جقد ُمًّٛمك ٕنّ  ًّ  إطم٤مدي٨م أُم٤م , يمِمٗمٝم٤م دون سمقوٕمٝم٤م حيّمؾ اًم

ـِ  ملَ : اًمؼماء  يمحدي٨م اجلٌٝم٦م قمغم سم٤مٓىمتّم٤مر اًمقاردة  فمٝمره ُمٜم٤م أطمد حي

 احلدي٨م شمٕم٤مرض الوم,  ( ) .رضإ قمغم ضمٌٝمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يْمع طمتك

ٌٕم٦م إقمْم٤مء قمغم ومٞمف اعمٜمّمقص ًّ ,  اجلٌٝم٦م ذيمر قمغم آىمتّم٤مر سمؾ , اًم

 هذا حتّمٞمؾ ذم أؿمٝمره٤م أو,  اعمذيمقرة إقمْم٤مء أذف ًمٙمقهن٤م إُّم٤م

  .همػمه ذم اًمتل اًمّزي٤مدة يٜمٗمل ُم٤م ومٞمف ومٚمٞمس , اًمّريمـ

 إقمٔمؿ ٤مٟم٦مسم٤مؾمتٕم هق إّٟمام اجلٌٝم٦م ووع أنّ  اًمٕم٤مدة إنّ  : اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤ملو

ّت٦م ًّ  ومٞمف حيذر عم٤َِم واضم٥م همػم اًمّريمٌتلم يمِمػ أنّ  ذم تٚمػخُي  وملَ  .هم٤مًم٤ٌمً  اًم

 .ًمٓمٞمػ ومٚمدًمٞمؾٍ  اًم٘مدُملم يمِمػ وضمقب قمدم وأُّم٤م , اًمٕمقرة يمِمػ ُمـ

 , سم٤مخلّػ  اًمّّمالة ومٞمٝم٤م شم٘مع سمٛمّدةٍ  اخلّػ  قمغم اعمًح وىّم٧م اًمِّم٤مرع أنّ  وهق

 اًمّٓمٝم٤مرة ٘مضًمٜم اعم٘متيض اخلّػ  ٟمزع ًمقضم٥م اًم٘مدُملم يمِمػ وضم٥م ومٚمق

  .اٟمتٝمك .اًمّّمالة ومتٌٓمؾ

 ٕضمؾ اخلّػ  ٓسمس خيّص :  ي٘مقل أن ومٚمٚمٛمخ٤مًمػ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

  .اًمّرظمّم٦م

 اًمّرّزاق قمٌدووصٚمف  ( )وم٠مظمرج اًمٌخ٤مري ُمٕمٚمَّ٘م٤ًم  .اًمٞمديـ يمِمػ وأُّم٤م

٤من سمـ هِم٤مم قمـ ًّ  يم٤مٟمقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب أنّ ,  احلًـ قمـ طم

 ىمٚمٜمًقشمف قمغم ُمٜمٝمؿ اًمّرضمؾ ويًجد,  صمٞم٤مهبؿ ذم وأيدهيؿ يًجدون

______________________ 
م سمرىمؿ , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف   (6)  (  36) وىمد شم٘مدَّ

 "اًمًجقد قمغم اًمثقب ذم ؿمدة احلر "ذم سم٤مب   (6)
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 .هِم٤ممٍ  ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا رواه وهٙمذا .وقمامُمتف  

وٓ ٟمٙمٗم٧م اًمثٞم٤مب واًمِمٕمر  "زاد اًمِمٞمخ٤من ذم هذا احلدي٨م : تٌُّٔؾ 

  .اًمٙمّػ  سمٛمٕمٜمك وهق,  اًمّْمؿّ  هق آظمره ذم سمٛمثٜم٤ّمةٍ  واًمٙمٗم٧م "

 قمٜمف اًمٜمّٝمل أنّ  ي٘متيض وفم٤مهره , ؿمٕمره وٓ صمٞم٤مسمف جيٛمع ٓ أّٟمف واعمراد

 ٓ سم٤مب " ٌخ٤مرياًم وشمرضمؿ , اًمّداودّي  ضمٜمح وإًمٞمف , ّّمالةاًم طم٤مل ذم

 .ذًمؽ شم١مّيد وهل " اًمّّمالة ذم صمقسمف يٙمّػ 

 ذًمؽ يمرهقا وم٢مهّنؿ , الّٓقر قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف سم٠مّٟمف قمٞم٤مض ورّده

 .ومٞمٝم٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ أو اًمّّمالة ذم ومٕمٚمف ؾمقاء ًمٚمٛمّمكم

 حلسـا ظـ اعمٜمذر اسمـ طمٙمك ًمٙمـ , اًمّّمالة يٗمًد ٓ أّٟمف قمغم واّتٍَقا

 .اإلقم٤مدة وضمقب

 إرض ُم٤ٌمذة قمـ وؿمٕمره صمقسمف رومع إذا أّٟمف ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦م:  ؿٔؾ

  .اعمتٙمؼّم  أؿمٌف

 .يٚمّػ  أو يٙمّػ  ملَ  إذا اًمّرأس ُمع يًجد اًمِّمٕمرإنَّ :  وؿٔؾ

 ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد اًمِّمٕمر همرزة أنّ :  ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل طمٙمٛم٦م ذم وضم٤مء

 راومع أسم٤م أنّ  , ّٞمدضم سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أيب ؾمٜمـ وذم .اًمّّمالة طم٤مًم٦م اًمِّمٞمٓم٤من

:  وىم٤مل,  ٝم٤مومحٚمَّ  ىمٗم٤مه ذم وٗمػمشمف همرز ىمد ُيّمكِم  قمكمّ  سمـ احلًـ رأى

 .اًمِّمٞمٓم٤من ُم٘مٕمد ذًمؽ:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م
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 الحديث الواحد واألربطون  
 افّهالة إػ ؿٚم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ؿٚل  هريرة أيب ظـ - 55

,  محده دـ اهلل شّع:  يَقل ثؿّ ,  يرـع حغ يُّز  ثؿّ ,  يَقم حغ يُّز 

,  احلّد وفؽ رّبْٚ:  ؿٚئؿٌ  وهق يَقل ثؿّ ,  افّرـًٜ مـ صِبف يرؾع حغ

,  يسجد حغ يُّز  ثؿّ ,  رأشف يرؾع حغ يُّز  ثؿّ ,  ّيقي حغ يُّز  ثؿّ 

 حّتك,  ـِٓٚ صالتف دم ذفؽ يًٍؾ ثؿّ ,  رأشف يرؾع حغ يُّز  ثؿّ 

 ( ).الِقس بًد غافّثْت مـ يَقم حغ ويُّز ,  يَؤٓٚ

 

 طمّؼ  ذم بّٚٓتٍٚق وهق , ىم٤مئامً  اًمّتٙمٌػم ومٞمف ( يَقم حغ يُّز : )  ؿقفف

 .راًم٘م٤مد

 ُم٘م٤مرٟم٦م قمغم دًمٞمٌؾ  ومٞمف:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ( يرـع حغ يُّز  ثؿّ : )  ؿقفف

 آٟمت٘م٤مل ذم ينمع طملم سم٤مًمّتٙمٌػم ومٞمٌدأ , قمٚمٞمٝم٤م وسمًٓمف ًمٚمحريم٦م اًمّتٙمٌػم

  .اٟمتٝمك .اًمّرايمع طمدّ  إمم َؾ ِّم يَ  طمّتك ويٛمّده , اًمّريمقع إمم

 .فم٤مهرةٍ  همػم ذيمره اًمذي اًمًٌط قمغم اًمٚمٗمظ هذا ودًٓم٦م

 وأنّ  , اًمٜمّٝمقض ذيمر اًمّتًٛمٞمع أنّ  ومٞمف ( إفخ. .يرؾع حغ: )  ؿقفف

 .آقمتدال ذيمر اًمّتحٛمٞمد

ًٚ  سمٞمٜمٝمام جيٛمع اإلُم٤مم أنّ  قمغم دًمٞمٌؾ  وومٞمف يمام  وأيب حٍْٜٔ دٚفٍؽ  خالؾ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري (  046) وُمًٚمؿ (  226,  226,  262,  266) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 ُمٓمقًٓ وخمتٍماً  .قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث وأيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة

 .هريرة ٟمحقه ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب(  046) وُمًٚمؿ (  226) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  
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  .طمٙم٤مه اًمٓمح٤موي  

إذا : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل , سمحدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم واؾمتدًمقا 

 .اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد: وم٘مقًمقا , ىم٤مل اإلُم٤مم ؾمٛمع اهلل عمـ محده 

 اعم٠مُمقم ىمقل أنّ  ومٞمف سمؾ , اًمٜمّٗمل قمغم يدّل  ُم٤م ومٞمف ًمٞمس ّٕٟمف .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ذم واًمقاىمع , محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىمقل قم٘م٥م يٙمقن احلٛمد ًمؽ رسّمٜم٤م

 واعم٠مُمقم اٟمت٘م٤مًمف طم٤مل ذم اًمّتًٛمٞمع ي٘مقل اإلُم٤مم ٕنّ ,  ذًمؽ يراًمّتّمق

 ذم يمام اإلُم٤مم ىمقل قم٘م٥م ي٘مع وم٘مقًمف , اقمتداًمف طم٤مل ذم اًمّتحٛمٞمد ي٘مقل

 .اخلؼم

 إذا " ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف ُمـ اًمّت٠مُملم ُم٠ًمًم٦م ُمـ ي٘مرب اعمقوع وهذا

 وٓ " فىمقًم سمٕمد ي١مُّمـ ٓ اإلُم٤مم أنّ  " آُملم:  وم٘مقًمقا,  اًمّْم٤مًملم وٓ ىم٤مل

 ي٘مقل أّٟمف هذا ذم ًمٞمس أّٟمف يمام ي١مُّمـ اإلُم٤مم أنّ  ومٞمف وًمٞمس , " اًمّْم٤مًملم

 يمام سحي٦م صحٞمح٦م أظمرى أدًم٦م ُمـ ُمًتٗم٤مدان ًمٙمٜمّٝمام , احلٛمد ًمؽ رسّمٜم٤م

 اًمّتًٛمٞمع سملم جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم ويمام , اًمّت٠مُملم ذم

  .واًمّتحٛمٞمد

 عمـ اهلل ؾمٛمع " ٕمٜمكُم أنّ  ُمـ اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ سمف اطمتّجقا ُم٤م وأُّم٤م

 ومتٜم٤مؾمٌف اعم٠مُمقم وأُّم٤م , اإلُم٤مم طم٤مل ومٞمٜم٤مؾم٥م اًمّتحٛمٞمد ـمٚم٥م " محده

 احلٛمد ًمؽ رسّمٜم٤م سم٘مقًمف اإلضم٤مسم٦م

 وإذا : ومٗمٞمف وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد إؿمٕمرّي  ُمقؾمك أيب طمدي٨م وي٘مّقيف

  .ًمٙمؿ اهلل يًٛمع,  احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م:  وم٘مقًمقا,  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل

 وًمؽ رسّمٜم٤م ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أنّ  قمغم ذيمرشمؿ ُم٤م دّل ي ٓ:  ي٘م٤مل أن ومجقاسمف
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 ذم شم٘مّدم ُم٤م ٟمٔمػم وهق , وجمٞم٤ٌمً  ـم٤مًم٤ٌمً  يٙمقن أن يٛمتٜمع ٓ إذ , احلٛمد  

 أن ُم١مُّمٜم٤مً  واعم٠مُمقم داقمٞم٤مً  اإلُم٤مم يمقن ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف ُمـ اًمّت٠مُملم ُم٠ًمًم٦م

 .ُم١مُّمٜم٤مً  اإلُم٤مم يٙمقن ٓ

 وىمْمّٞم٦م .ناعم١مذّ  ًم٤ًمُمع واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚم٦م سملم اجلٛمع ُمٜمف وي٘مرب

د يقشػ وأيب وأمحد افّنٚؾًلّ  ؿقل وهق جيٛمٕمٝمام اإلُم٤مم أنّ  ذًمؽ ّّ  وحم

 .ًمف شمِمٝمد اًمّّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م , والّٓقر

  .أيْم٤مً  سمٞمٜمٝمام جيٛمع اعم٠مُمقم أنّ :  افّنٚؾًلّ  وزاد

 أيب قمـ طمدي٨م ذًمؽ ذم ورد وىمد, رء  ذًمؽ ذم يّمّح  ملَ  ًمٙمـ

 اهلل رؾمقل ظمٚمػ ٞمٜم٤مصٚمَّ  إذا ٤ميمٜمّ  : سمٚمٗمظ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف أيْم٤مً  هريرة

  .محده عمـ اهلل ؾمٛمع:  وراءه ـُمَ  ىم٤مل , محده عمـ اهلل ؾمٛمع:  وم٘م٤مل,  ملسو هيلع هللا ىلص

 رسّمٜم٤م وراءه ُمـ ومٚمٞم٘مؾ" هذا ذم اعمحٗمقظ:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل وًمٙمـ

 ."احلٛمد وًمؽ

 ىمد ّٕٟمف,  سمذًمؽ اٟمٗمرد اًمِّم٤مومٕمّل  إنّ :  ىم٤مل أّٟمف اعمٜمذر اسمـ قمـ يث٧ٌم وملَ 

 سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٛمع اًم٘مقل وهمػممه٤م شريـ وابـ ظىٚء ظـ اإلذاف ذم ٟم٘مؾ

 .ًمٚمٛم٠مُمقم

 جيٛمع أّٟمف قمغم اإلمجٚع اًمؼمّ  قمٌد واسمـ اًمّٓمح٤موّي  ومحٙمك داعمٜمٗمرِ  وأُّم٤م

 قمغم فالّتٍٚق .سمٞمٜمٝمام جيٛمع اإلُم٤مم ًمٙمقن طمّج٦مً  اًمّٓمح٤موّي  وضمٕمٚمف , سمٞمٜمٝمام

 ظمالف إمم اهلداي٦م ص٤مطم٥م أؿم٤مر ًمٙمـ , واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم طمٙمؿ احّت٤مد

 .اعمٜمٗمرد ذم قمٜمدهؿ

 وذم , يمثػمة ـمرق ذم اًمقاو زي٤مدة صم٧ٌم يمذا ( احلّد وفؽ : ) ؿقفف
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  .سمحذومٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم يمام سمٕمْمٝم٤م  

  .أظمر قمغم ٕطمدمه٤م شمرضمٞمح ٓ اعمخت٤مر:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ّٕٟمف , زائد ُمٕمٜمك قمغم دال   اًمقاو إصم٤ٌمت يم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 ُمٕمٜمك قمغم ومٞمِمتٛمؾ , احلٛمد وًمؽ اؾمتج٥م رسّمٜم٤م ُمثالً  اًمّت٘مدير يٙمقن

 اٟمتٝمك .اخلؼم وُمٕمٜمك اًمّدقم٤مء

 واو هل:  وؿٔؾ,  زائدةٌ  هل:  وؿٔؾ , قم٤مـمٗم٦م اًمقاو أنّ  قمغم سمٜم٤مء وهذا

  .صمٌقهت٤م رضّمحقا إيمثرو .قمداه ُم٤م ووّٕمػ,  إصمػم اسمـ ىم٤مًمف .احل٤مل

 " احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م " ذم اًمقاو يث٧ٌم أمحد ؾمٛمٕم٧م:  إصمرم وىم٤مل

  .أطم٤مدي٨م ةقمدّ  ومٞمف صم٧ٌم:  وي٘مقل

 وٌٓمٜم٤مه " هيقي " و ؾم٤مضمداً  يٕمٜمل ( ّيقي حغ يُّز  ثؿّ : )  ؿقفف

 ُمـ سمف ومٞمٌتدئ , اهلقّي  ذيمرُ  اًمّتٙمٌػم أنّ  ومٞمفو .يً٘مط أي , أّوًمف سمٗمتح

 .ؾم٤مضمداً  يتٛمّٙمـ طملم إمم آقمتدال سمٕمد اهلقّي  ذم ينمع طملم

 لماًمّريمٕمت:  أي (بًد الِقس  افّثْتغ مـ يَقم حغ يُّز و: )  ؿقفف

 .واعمٕمٜمك أٟمف يٙمؼم إذا ىم٤مم إمم اًمث٤مًمث٦م .إوًمٞملم

 سمٕمد اًمّث٤مًمث٦م إمم اًم٘مٞم٤مم اسمتداء طملم ُمـ اًمّتٙمٌػم ذم ينمع أّٟمف ومٞمفو

ًٚ  , إّول اًمّتِمّٝمد  .ىم٤مئامً  يًتقي طمّتك يٙمؼّم  ٓ إّٟمف عمَِـ ىم٤مل خالؾ

وم٠مُم٤م رواي٦م اًمٓمٞم٤مًمز قمـ اسمـ أيب ذئ٥م قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة 

جدشملم سملم ٙمؼّم ي ويم٤من "سمٚمٗمظ ًّ جدة اًمّتٙمٌػم هب٤م وم٤معمراد " اًم ًّ  , اًمّث٤مٟمٞم٦م ًمٚم

 .أظمر يذيمر ملَ  ُم٤م ذيمر اًمّرواة سمٕمض ويم٠منّ 

 .إّول اًمّتِمّٝمد ذم:  أي ( الِقس بًد) : ؿقفف 
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 يٙمؼّم  يم٤من " ومٞمٝم٤م ىم٤مل طمٞم٨م جٛمٚم٦ماعم ًمألطم٤مدي٨م ُمٗمّنٌ  احلدي٨م وهذا  

 ًمٙمـ , اًمّّمالة ذم آٟمت٘م٤مٓت َجٞمع ذم قم٤مم   هق " ورومعٍ  ظمٗمضٍ  يمؾ ذم

 .اًمّتحٛمٞمد ومٞمف ذع وم٢مّٟمف بٚإلمجٚع اًمّريمقع ُمـ اًمّرومع ُمٜمف ظمّص 

 , اًمّمحٞمحلم ذم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٕم٤ممّ  اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء وىمد

 ُمًٕمقدٍ  اسمـ طمدي٨م وُمـ , واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد قمٜمد ُمقؾمك أيب طمدي٨م وُمـ

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م وُمـ , واًمّٓمح٤موّي  اًمّدارُمّل  دقمٜم  , قمٜمد اًمٌخ٤مري قم

 . واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م وُمـ

 طمدي٨م وُمـ , ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد زيدٍ  سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وُمـ

٤ٌّمن اسمـ قمٜمد طمجرٍ  سمـ وائؾ  .اًمٌّزار قمٜمد ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م وُمـ , طم
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 الحديث الثاني واألربطون  
ِ  :  ؿٚل,  اهلل ظبد بـ مىّرف ظـ - 55 ُٝ ص  حهغٍ  بـ وظّران إٔٚ ٔ

ٍٛ  أيب بـ ظعّ  خِػ ,  ـّز  رأشف رؾع وإذا,  ـّز  شجد إذا ؾُٚن .ضٚف

 بـ ظّران بٔدي أخذ افّهالة ؿٙ ؾِاّم ,  ـّز  افّرـًتغ مـ ضهَنَ  وإذا

رن ؿد:  وؿٚل,  حهغٍ  ـّ دٍ  صالةَ  هذا ذ ّّ  بْٚ صذ  :  ؿٚل أو,  ملسو هيلع هللا ىلص حم

دٍ  صالة ّّ  ( ).ملسو هيلع هللا ىلص حم

 

, ٕملم اسمـ اًمِمخػم ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسم( ظـ مىِرف بـ ظبد اهلل : ) ؿقفف 

 .وٓ صح٦ٌم ًمف 

ٍٛ  أيب بـ ظعّ  خِػ صِٔٝ: )  ؿقفف  سمف اؾمتدلَّ  ( وظّران إٔٚ ضٚف

 جيٕمؾ عمَِـ ىم٤مل ظمالوم٤مً  .اإلُم٤مم ظمٚمػ يٙمقن آصمٜملم ُمقىمػ أنّ  قمغم

  ( ).ؿمامًمف قمـ وأظمر يٛمٞمٜمف قمـ أطمدمه٤م

  .همػممه٤م ُمٕمٝمام يٙمـ ملَ  أّٟمف ومٞمف ًمٞمس ّٕٟمف .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

,  " سمٕمد وىمٕم٦م اجلٛمؾ سم٤مًمٌٍمة يم٤من ؽذًم أنّ  "ذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري و

 " قمٛمران قمـ هاللٍ  سمـ محٞمد رواي٦م ُمـ ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد رواه ويمذا

 . "سم٤مًمٌٍمة 

سمـ ضمرير قمـ  همٞمالن قمـ قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ ٕمحد ووىمع

______________________ 
, ُمـ ـمريؼ همٞمالن سمـ ضمرير (  040) وُمًٚمؿ (  246,  260) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ ـمريؼ أيب اًمٕمالء يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم يمالمه٤م قمـ (  266) واًمٌخ٤مري أيْم٤ًم 

 .ُمٓمرف سمف

 (  22) ذم طمدي٨م رىمؿ  .شم٘مّدم ذيمر اخلالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م (6)
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 واطمدٍ  وهمػم ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق ًمٕمٌد ويمذا " سم٤مًمٙمقوم٦م "ُمٓمرف   

 .ُمٓمّرٍف  قمـ

 أيب رواي٦م ذم ذيمره وىمد , سم٤مًمٌٚمديـ ُمٜمف وىمع ؽذًم يٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

جقد سمذيمر وهٜم٤م,  اًمٕمٛمقم سمّمٞمٖم٦مقمـ ُمٓمرف قمٜمد اًمٌخ٤مري  اًمٕمالء ًّ  اًم

 اعمقاوع هذه سم٠منّ  إؿمٕم٤مرٌ  ومٗمٞمف,  وم٘مط اًمّريمٕمتلم ُمـ واًمٜمّٝمقض واًمّرومع

 سمّمالة قمٛمران شمذيّمره٤م طمّتك ومٞمٝم٤م اًمّتٙمٌػم شمرك يم٤من اًمتل هل اًمّثالصم٦م

 .قمكم  

 أنّ  إمم افًِامء أـثر ذهٛ ( ـّز  افّرـًتغ مـ هنض وإذا: ) ؿقفف 

 .اًمّرومع أو اخلٗمض اسمتداء قمٜمد همػمه أو اًمّتٙمٌػم ذم ينمع اعُمّمكِم 

 .إّول اًمّتِمّٝمد ُمـ اًمّث٤مًمث٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم مٚفؽ قمـ اظمتٚمػ أّٟمف إَّٓ 

 يم٤مٟمقا أهّنؿ,  وهمػممه٤م قمٛمر واسمـ هريرة أيب قمـ " اعمقـّم٠م " ذم ومروى

 سمٕمد اًمّتٙمٌػم أنّ ,  قمٜمف وه٥م اسمـ وروى , ىمٞم٤مُمٝمؿ طم٤مل ذم يٙمؼّمون

  .ىم٤مئامً  يًتقي طمّتك يٙمؼّم  ٓ:  اعمدّوٟم٦م وذم , أومم آؾمتقاء

 أن ومٞمٜمٌٖمل اًم٘مٞم٤مم سمٕمد ي٘مع آومتت٤مح شمٙمٌػم سم٠منّ :  أشم٤ٌمقمف سمٕمض ووضّمٝمف

 صمؿّ ,  ريمٕمتلم أّوًٓ  ومرو٧م اًمّّمالة إنّ  طمٞم٨م ُمـ ٟمٔمػمه هذا يٙمقن

  .قمٚمٞمف اعمزيد يم٤مومتت٤مح اعمزيد حاومتت٤م ومٞمٙمقن اًمّرسم٤مقمّٞم٦م زيدت

 طمٞمٜمئذٍ  اًمٞمديـ رومع يًتح٥ّم  أن اًمٙمالم هذا ًمّم٤مطم٥م يٜمٌٖمل ويم٤من

 .( ) سمف ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ وٓ , اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتٙمٛمؾ

______________________ 
وٓ ري٥م أنَّ اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ اًمتٙمٌػم  .يٕمٜمل ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م(  6/040)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

 .واهلل أقمٚمؿ .طملم يٜمٝمض إمم اًمث٤مًمث٦م ُمع رومع اًمٞمديـ يمام صم٧ٌم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
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ـّرن ؿد: )  ؿقفف    .اًمّراء وومتح اًمٙم٤مف سمتِمديد ( ذ

 أمحد روى وىمد , شمرك ىمد يم٤من ذيمره اًمذي اًمّتٙمٌػم أنّ  إمم إؿم٤مرةٌ  وومٞمف

 قمكم   ٟم٤مرَ ذيمَّ  : ىم٤مل إؿمٕمرّي  ُمقؾمك أيب قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  واًمّٓمح٤موّي 

 شمريمٜم٤مه٤م وإُّم٤م,  ٟمًٞمٜم٤مه٤م إُّم٤م . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٞمٝم٤مّمٚمِ ٟمُ  يمٜم٤ّم صالةً 

 .قمٛمداً 

 سمـ ًمٕمٛمران يٕمٜمل - ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل ُمٓمّرٍف  قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ وٕمحد

 شمرك ـُمَ  أّول ـُمَ  - ُمّمّٖمرٌ  واجلٞمؿ سم٤مًمٜمّقن هق - ٟمجٞمدٍ  أسم٤م ي٤م - طمّملمٍ 

  .صقشمف ووٕمػ يمؼُم  طملم قمّٗم٤من سمـ قمثامن:  ىم٤مل ؟ اًمّتٙمٌػم

  .اجلٝمر شمرك إرادة حيتّؾ وهذا

  .ُمٕم٤موي٦م اًمّتٙمٌػم شمرك ُمـ أّول أنّ ,  هريرة أيب قمـ اًمّٓمؼماينّ  وروى

,  ىمٌٚمف اًمذي يٜم٤مذم ٓ وهذا .زي٤مدٌ  شمريمف ُمـ أّول أنّ ,  قمٌٞمدٍ  أسمق وروى

  .قمثامن كسمؽم شمريمف ُمٕم٤موي٦م ويم٠منّ  , ُمٕم٤موي٦م سمؽمك شمريمف زي٤مداً  ٕنّ 

ٌٜ  ذفؽ محؾ وؿد  .اإلظمٗم٤مء قمغم افًِؿ أهؾ مـ مجٚظ

 أسمق ًمٜم٤م صغمَّ :  ىم٤مل احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد قمـُم٤م رواه اًمٌخ٤مري  ويرؿّمحف

 ؾمجد وطملم , اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع طملم سم٤مًمتٙمٌػم ومجٝمر ؾمٕمٞمد

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأي٧م هٙمذا:  وىم٤مل , اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وطملم رومع وطملم

 اخلٗمض ذم اًمّتٙمٌػم يؽميمقن يم٤مٟمقا ُم٤مً ىمق أنّ  : افّىحٚويّ  حُك ٙمـًم

 اعمٜمذر اسمـ وروى , شمٗمٕمؾ ُأُمٞم٦َّم سمٜمق يم٤مٟم٧م ويمذًمؽ:  ىم٤مل .اًمّرومع دون

 شمٙمٌػمة ؾمقى يٙمؼّم  ٓ يم٤من أّٟمف,  افّسِػ بًض وظـ ظّر ابـ ظـ ٟمحقه

 .اإلطمرام
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 ًمإليذان ذع اًمّتٙمٌػم سم٠منّ  ووضّمٝمف , وهمػمه اعمٜمٗمرد سملم بًوٓؿ وؾّرق  

 ُمنموقمّٞم٦م قمغم إُمر اؾمت٘مرّ  ًمٙمـ .اعمٜمٗمرد إًمٞمف جحيت٤م ومال اإلُم٤مم سمحريم٦م

 .ُمّمؾ   ًمٙمؾ واًمّرومع اخلٗمض ذم اًمّتٙمٌػم

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة قمدا ُم٤م ٟمدسمّٞم٦م قمغم اجلٛمٝمقر:  افَقل إول

 .( ) يمّٚمف جي٥م سم٤مًمّٔم٤مهر اًمٕمٚمؿ أهؾ وسمٕمض أمحد قمـ:  افَقل افثٚن

 اخلٗمض ذم اًمّتٙمٌػم ُمنموقمّٞم٦م ذم احلٙمٛم٦م:  اعمٜمػم سمـ اًمّديـ ٟم٤مس ىم٤مل

 ُمـ ويم٤من , سم٤مًمّتٙمٌػم ُم٘مروٟم٦مً  اًمّّمالة أّول سم٤مًمٜمّّٞم٦م أُمر اعمٙمٚمػ أنّ  .واًمّرومع

 ذم دـاًمٕمٝم جيّدد أن وم٠مُمر , اًمّّمالة آظمر إمم اًمٜمّّٞم٦م يًتّمح٥م أن طمّ٘مف

 ( ) .اًمٜمّّٞم٦م ؿمٕم٤مر هق اًمذي سم٤مًمّتٙمٌػم أصمٜم٤مئٝم٤م

 ُمـ يٙمقن أن:  وحيتّؾ , رواشمف أطمد ُمـ ؿمؽ   هق ( ؿٚل أو: )  ؿقفف

قمـ همٞمالن  قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ أمحد رواه وم٘مد .سمـ زيد ٤مدمحّ 

 وملَ  " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ُمثؾ هذا سمٜم٤م صغمَّ  " سمٚمٗمظقمـ ُمٓمرف 

 .يِمّؽ 

______________________ 
 ملسو هيلع هللا ىلصٕنَّ اًمٜمٌل , وهذا اًم٘مقل أفمٝمر ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ ( :  634/ 6) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

صّٚمق يمام رأيتٛمقين :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل وىمد , وأصؾ إُمر اًمقضمقب , طم٤مومظ قمٚمٞمف وأُمر سمف 

٤م ُم٤م روي قمـ قمثامن وُمٕم٤موي٦م ُمـ قمدم إمت٤مم اًمتٙمٌػم ومٝمق حمٛمقل قمغم قمدم  ."أصكم وأُمَّ

 .وقمغم اًمتًٚمٞمؿ أنَّ اًمؽمك وىمع ُمٜمٝمام .إطم٤ًمٟم٤ًم ًمٚمٔمـ هبام .ٓ أهنام شمريم٤مه .اجلٝمر سمذًمؽ

ُم٦م قمغم رأهيام ريض اهلل قمٜمٝمام وقمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م أَجٕملم   .أقمٚمؿ واهلل .وم٤محلج٦م ُم٘مدَّ

إن احلٙمٛم٦م ذم شمٙمرار ذقمٞم٦م اًمتٙمٌػم شمٜمٌٞمف : وًمق ىمٞمؾ ( :  063/  6) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

ومال يٜمٌٖمل اًمتِم٤مهمؾ  .اعُمّمكِم قمغم أنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أيمؼم ُمـ يمؾ يمٌػم وأقمٔمؿ ُمـ يمؾ قمٔمٞمؿ

واًم٘م٤مًم٥م واخلِمقع , سمؾ يٜمٌٖمل اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م , قمـ ـم٤مقمتف سمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء 

 واهلل أقمٚمؿ  .ًمٙم٤من ذًمؽ ُمتجٝم٤مً , شمٕمٔمٞماًم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وـمٚم٤ًٌم ًمرو٤مه ومٞمٝم٤م 
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 ُمٜمذ أو طملمٍ  ُمٜمذ صٚمٞم٧م ُم٤م : قمٛمران ىم٤مل ُمٓمّرٍف  قمـ ىمت٤مدة رواي٦م وذم  

 .اًمّّمالة هذه ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمّمالة أؿمٌف ويمذا يمذا

ٚمػ أنّ  قمغم يدّل  اًمّتٙمٌػم شمرك ُمـ قمغم اًمٜمّٙمػم شمرك:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل ًّ  اًم

ـٌ  أّٟمف قمغم يتٚمّ٘مقه ملَ   .اًمّّمالة ُمـ ريم

 ومّمالشمف شمريمف ُمـ أنّ  قمغم اؾمت٘مرّ  اإلمجٚع أنّ  إمم .اًمّٓمح٤موّي  وأؿم٤مر

 .شم٤مُّم٦مٌ 

 سمؽميمف اًمّّمالة سمٓمالن ذم واخلالف , أمحد قمـ شم٘مّدم عم٤َِم .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  َج٤مقم٤مً إ يريد أن إَّٓ  مٚفٍؽ  مذهٛ ذم صم٤مسم٧ٌم 
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 الحديث الثالث واألربطون  
َْ :  ؿٚل,   ظٚزٍب  بـ افزاء ظـ - 55  ُٝ رم

دٍ  مع افّهالة ( ) ّّ  حم

,  ؾسجدتف,  رـقظف بًد ؾٚظتدافف ؾرـًتف,  ؿٔٚمف ؾقجدت ملسو هيلع هللا ىلص

 وإٓكاف افّتسِٔؿ بغ مٚ ؾجِستف ؾسجدتف,  افّسجدتغ بغ ؾجِستف

,  ًٚ   ( ).افّسقاء مـ ؿريب

ًٚ  وافًَقد افَٔٚم خال مٚ:  فبخٚريّ ا روايٜ ودم  ( ).افّسقاء مـ ؿريب

 

 قمـ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ طمٙمكو, يمذا عمًٚمؿ  ( ؿٔٚمف ؾقجدت: ) ؿقفف 

 ٕنّ ,  اؾمتٌٕمده صمؿّ  اًمقهؿ إمم اًمّرواي٦م هذه ٟم٥ًم أّٟمف,  اًمٕمٚمامء سمٕمض

:  يمالُمف آظمر ذم ىم٤مل صمؿّ  , إصؾ ظمالف قمغم اًمّث٘م٦م اًمّراوي شمقهٞمؿ

 خم٤مرج ُمـ آظمتالف أو آحّت٤مد وحيّ٘مؼ واي٤متاًمرّ  ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمٜمٔمر

  .ٟمتٝمكا .احلدي٨م

 ًمٙمـ , اًمؼماء قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمغم ُمداره ومقضمدُت  فـمرىمَ  َجٕم٧ُم  وىمد

 , قمٜمف محٞمدٍ  أيب سمـ هالل ـمريؼ ُمـ اًم٘مٞم٤مم ذيمر زي٤مدة ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّرواي٦م

  .قمٜمفسمـ قُمتٞم٦ٌم  ؿٙمَ احلَ  يذيمره وملَ 

 قمـ اًمّرواة سمٕمض زاده ُم٤م إَّٓ  , ذًمؽ ؾمقى ذم اظمتالف سمٞمٜمٝمام وًمٞمس

______________________ 
ْٚم٧م: َأْي  (6)  .ىم٤مًمف اًمًٜمدي .َٟمَٔمْرت َوشَم٠َمُمَّ

وُمًٚمؿ , ُمـ ـمريؼ احلٙمؿ (  326) وُمًٚمؿ (  232,  223) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .ُمـ ـمريؼ هالل سمـ أيب محٞمد يمالمه٤م قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ اًمؼماء( 326)

 .دة ٓسمـ أيب هالل يمام ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرحوًمٗمظ اًمٕمٛم     

 .طمّدصمٜم٤م سمدل سمـ اعمُْحؼمَّ قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ احلٙمؿ سمف(  264) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (0)
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 سملم َجع وإذا " واًم٘مٕمقد اًم٘مٞم٤مم ظمال ُم٤م " ىمقًمف ُمـ احلٙمؿ قمـ ؿمٕم٦ٌم  

 اًم٘مٞم٤مم اعمًتثٜمك سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمراد أنّ  ومٞمٝمام سم٤مًمّزي٤مدة إظمذ ُمـ فمٝمر اًمّروايتلم

 .ًمٚمّتِمّٝمد اًم٘مٕمقد سمف واعمراد اًم٘مٕمقد ويمذا , ًمٚم٘مراءة

 ريمـ آقمتدال أنّ  قمغم يدّل  احلدي٨م هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

  .ـمقيؾ

 ومال ومٞمف ٟمّص  هق سمؾ , ذًمؽ قمغم اًمّدًٓم٦م ذم أسح ( ) أٟمس وطمدي٨م

ـّ  ملَ :  ىمقهلؿ وهق .وٕمٞمػ ًمدًمٞمؾٍ  قمٜمف اًمٕمدول يٜمٌٖمل  شمٙمرير ومٞمف يً

جقد يم٤مًمّريمقع اًمّتًٌٞمح٤مت ًّ   .واًم

 وم٤مًمّذيمر وأيْم٤مً  , وم٤مؾمد وهق اًمٜمّّص  ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أّٟمف وٕمٗمف فووضمَّ 

 ومتٙمرير , اًمّريمقع ذم اعمنموع اًمّذيمر ُمـ أـمقل تدالآقم ذم اعمنموع

 محداً  احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م اًمٚمٝمؿّ :  ىمقًمف ىمدر جيلء صمالصم٤مً  اًمٕمٔمٞمؿ ريّب  ؾمٌح٤من

 .ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمّٞم٤ٌمً  يمثػماً 

 طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف يمام .أـمقل ذيمر آقمتدال ذم ذع وىمد

٤ٌّمسٍ  سمـ اهلل وقمٌد اخلدرّي  ؾمٕمٞمد وأيب أورم أيب سمـ اهلل قمٌد  ىمقًمف سمٕمد قم

ٛمقات ُمؾء " ـمّٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  " ًّ  ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض وُمؾء اًم

 ." سمٕمد رء

 ذم وزاد " إًمخ. .سم٤مًمّثٚم٩م ـمّٝمرين اًمٚمٝمؿّ  " أورم أيب اسمـ طمدي٨م ذم زاد

 ." إًمخ واعمجد اًمّثٜم٤مء أهؾ " أظمريـ طمدي٨م

 ذم زاد ُمـ قمغم ٟمٙم٤مراإل شمرك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل أنَّ  .ضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري وىمد

______________________ 
 ي٘مّمد سمذًمؽ طمدي٨م أٟمس أيت سمٕمد طمدي٨م اًمؼماء  ذم اًمٕمٛمدة (6)
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 شمٓمقيؾ ضمقاز اًمٜمّقوّي  اظمت٤مر وُمـ صَمؿَّ  ,( ) ُم٠مصمقر همػم راً يمْ ذِ  دالآقمت  

ًٚ  سم٤مًمّذيمر اًم٘مّمػم اًمّريمـ  .ادذهٛ دم فِّرّجح خالؾ

 ريمٕم٦م ذم ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  ُمًٚمؿ ذم طمذيٗم٦م سمحدي٨م أيْم٤مً  ًمذًمؽ واؾمتدل

 ًمؽ رسّمٜم٤م : ىم٤مل أن سمٕمد ىم٤مم صمؿّ ,  ىمرأ مم٤ّم ٟمحقاً  ريمع صمؿّ  همػمه٤م أو سم٤مًمٌ٘مرة

  .ريمع مم٤ّم ىمري٤ٌمً  ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً  .احلٛمد

 ضمقاز وإىمقى , صٕم٥م احلدي٨م هذا قمـ اجلقاب:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .سم٤مًمّذيمر اإلـم٤مًم٦م

 يمٞمػ " شمرَج٦م ذم وم٘م٤مل,  اًمٌٓمالن قمدم إمم إمّ  ذم اًمِّم٤مومٕمّل  أؿم٤مر وىمد

 وهق ؾم٤مهٞم٤مً  أو يدقمق أو اهلل سمذيمر اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل وًمق:  " اًمّريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم

 ذم يمالُمف آظمر إمم , إقم٤مدة وٓ ذًمؽ ًمف ٧ُم يمره,  اًم٘مٜمقت سمف يٜمقي ٓ

  .ذًمؽ

 , آقمتدال سمتٓمقيؾ اًمّّمالة سمٓمالن هذا ُمع يّمّحح ممّـ وم٤مًمٕمج٥م

 ُمٕمٜمك سم٠منّ  ُمٕمؽمض,  اعمقآة اٟمتٗم٧م أـمٞمؾ إذا أّٟمف ذًمؽ وشمقضمٞمٝمٝمؿ

 ورد وُم٤م , ُمٜمٝم٤م ًمٞمس سمام إريم٤من سملم ـمقيؾ ٌؾ ومّْم  ؾيتخٚمَّ  ٓ أن اعمقآة

  أقمٚمؿ واهلل , ُمٜمٝم٤م فيمقٟم ٟمٗمل يّمّح  ٓ اًمنّمع سمف

 ُمـ ىمري٤ٌمً  " سم٘مقًمف اعمراد أنّ :  اًمؼماء طمدي٨م قمـ سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب

______________________ 
يمٜم٤م يقُم٤ًم ُٟمّمكِم وراء : قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع اًمزرىمل , ىم٤مل (  244) صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

رسمٜم٤م : ؾمٛمع اهلل عمـ محده , ىم٤مل رضمٌؾ وراءه : ىم٤مل  . رومع رأؾمف ُمـ اًمريمٕم٦مومٚمامَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 .أٟم٤م: َُمـ اعمتٙمٚمؿ ؟ ىم٤مل : وًمؽ احلٛمد محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف , ومٚمام اٟمٍمف , ىم٤مل 

قمـ أٟمس (  233) وعمًٚمؿ  .رأي٧م سمْمٕم٦م وصمالصملم ُمٚمٙم٤ًم يٌتدروهن٤م أهيؿ يٙمتٌٝم٤م أول: ىم٤مل 

 ٟمحقه 
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قاء   ًّ جقد ويمذا ىمٞم٤مُمف سم٘مدر يريمع يم٤من أّٟمف ًمٞمس " اًم ًّ  سمؾ وآقمتدال اًم

 سم٘مّٞم٦م أـم٤مل اًم٘مراءة أـم٤مل إذا ومٙم٤من,  ُمٕمتدًم٦م ىمري٤ٌمً  يم٤مٟم٧م صالشمف أنّ  اعمراد

 .إريم٤من سم٘مّٞم٦م أظمّػ  أظمّٗمٝم٤م وإذا,  إريم٤من

ٜمـ ذم وصم٧ٌم,  ( ) سم٤مًمّّم٤موّم٤مت اًمّّمٌح ذم ىمرأ أّٟمف صم٧ٌم وم٘مد ًّ  أٟمس قمـ اًم

جقد ذم طمزروا أهّنؿ,  ًّ  ىمرأ أّٟمف قمغم حٛمؾومٞمُ ,  شمًٌٞمح٤مت قمنم ىمدر اًم

ٜمـ ذم ورد يمام وأىمّٚمف , اًمٕمنم دون قمغم اىمتٍم اًمّّم٤موّم٤مت سمدون ًّ  أيْم٤مً  اًم

 .شمًٌٞمح٤مت صمالث

 .امومٞمٝم سم٤مًمٜمّّم٥م(  وافًَقد افَٔٚم خال مٚ: ) ؿقفف 

جدشملم سملم اجلٚمقس وسم٤مًم٘مٕمقد آقمتدال سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمراد:  ؿٔؾ ًّ  , اًم

ؽ,  سمٕمْمٝمؿ سمف وضمزم ًّ  سملم واجلٚمقس آقمتدال أنّ  ذم سمف ومت

جدشملم ًّ  .يٓمّقٓن ٓ اًم

ٜمـ طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمالُمف ذم اًم٘مّٞمؿ اسمـ ورّده ًّ  ومٝمؿ ؾمقء هذا:  وم٘م٤مل,  اًم

 ىمقل حيًـ وهؾ ؟ يًتثٜمٞمٝمام ومٙمٞمػ سمٕمٞمٜمٝمام ذيمرمه٤م ىمد ّٕٟمف , ىم٤مئٚمف ُمـ

َّٓ  وظم٤مًمد وسمٙمر وقمٛمرو زيد ضم٤مء .اًم٘م٤مئؾ  أراد ُمتك وم٢مّٟمف , وقمٛمراً  زيداً  إ

  .ٟمتٝمكا .شمٜم٤مىمْم٤مً  يم٤من قمٜمٝمام اعمجلء ٟمٗمل

 سمٕمْمٝم٤م وسم٤مؾمتثٜم٤مء .اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم إدظم٤مهل٤م سمذيمره٤م اعمراد سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .اعم٤ًمواة ُمـ اعمًتثٜمك إظمراج

قاء ُمـ ٤مً ىمريٌ " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  ؿمٞمقظمٜم٤م ؿمٞمقخ سمٕمض وىم٤مل ًّ  أنّ  " اًم

______________________ 
حف  .ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر(  46/ 6) واًمٜم٤ًمئل (  62/ 6) ُم٤مم أمحد أظمرضمف اإل  (6) وصحَّ

 (  6362) واسمـ طم٤ٌمن (  6232) اسمـ ظمزيٛم٦م 
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 ذم واًمّريمقع اًمّث٤مين ُمـ ىمري٥م إّول وم٤مًم٘مٞم٤مم , ُمثٚمف ُمـ ىمري٥م ريمـ يمّؾ   

 اؾمتثٜمٞم٤م اًمٚمذيـ واًم٘مٕمقد سم٤مًم٘مٞم٤مم واعمراد , اًمّث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمري٥م إومم

جدشملم سملم واجلٚمقس آقمتدال ًّ   .شمٙمّٚمٗمف خيٗمك وٓ اًم

ـٌ  آقمتدال أنّ  قمغم سمٔم٤مهره واؾمتدل  ذم ًمفىمق ؾمّٞمام وٓ,  ـمقيٌؾ  ريم

ػ قمٜمف اجلقاب وذم .ٟمز ىمد اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل طمّتك:  أٟمس طمدي٨م ًّ  .شمٕم

  .أقمٚمؿ واهلل

,  ًمٚمّتِمّٝمد واجلٚمقس ًمٚم٘مراءة اًم٘مٞم٤مم .واًم٘مٕمقد سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمراد:  وؿٔؾ

 .اًمٖم٤مًم٥م ذم إريم٤من َجٞمع ُمـ أـمقل ًمٚم٘مراءة اًم٘مٞم٤مم ٕنّ 

جدشملم سملم واجلٚمقس آقمتدال شمٓمقيؾ قمغم سمف واؾمتدل ًّ ,  اًم

 احلدي٨م سمٕمده  وؾمٞم٠ميت ذم
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 الحديث الرابع واألربطون  
ٍٝ  ظـ - 55  أنْ  آفق ٓ إّن :  ؿٚل,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ افبْٚنّ  ثٚب

 .بْٚ ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ـام بُؿ صِع أُ 

ٌٝ  ؿٚل ًٚ  يهْع إٌٔس  ؾُٚن:  ثٚب  رؾع إذا ـٚن .تهًْقٕف أراـؿ ٓ صٔئ

 وإذا,  ٕز ؿد:  َٚئؾاف يَقل حّتك ؿٚئامً  إتهٛ,  افّرـقع مـ رأشف

 .( ) ٕز ؿد:  افَٚئؾ يَقل حّتك,  مُٞ افّسجدة مـ رأشف رؾع

 

 ُمْمٛمقُم٦م وٓم اًمٜمّٗمل طمرف سمٕمد ممدودة هبٛمزةٍ  ( آفق ٓ : ) ؿقفف

 أىمٍّم  ٓ:  أي,  ظمٗمٞمٗم٦م واو سمٕمده٤م

وًمٚمٌخ٤مري  ( بْٚ ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ـام بُؿ صِع أُ  أنْ : ) ؿقفف 

 ومٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمٜم٤م ٧ميٜمٕمَ  أٟمس يم٤من "٤مسم٧م ُمـ رواي٦م ؿمٕم٦ٌم قمـ صم

  .يّمػ أي , اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح:  يٜمٕم٧مو  ". .يّمكم

 سمـ مح٤مد قمٜمف ورواه , خمتٍماً  صم٤مسم٧م قمـ ؿمٕم٦ٌم ؾم٤مىمف احلدي٨م وهذا

 يمام سمٙمؿ صكِم أُ  أن آًمق ٓ إين:  ىم٤مل أٟمس قمـ " أوًمف ذم وم٘م٤مل .ُمٓمقًٓ  زيد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمّمالة أٟمس سمقصػ حومٍمَّ  " سمٜم٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧ُم 

 .سم٤مًمٗمٕمؾ

ًٚ  يهْع إٔس ؾُٚن:  ثٚبٝ ؿٚل: ) ؿقفف  ومٞمف  ( تهًْقٕف أراـؿ ٓ صٔئ

جدشملم سملم اجلٚمقس يٓمٞمٚمقن ٓ يم٤مٟمقا ظم٤مـمٌٝمؿ ُمـ سم٠منّ  إؿمٕم٤مر ًّ  , اًم

______________________ 
 .ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد قمـ صم٤مسم٧م سمف(  326) وُمًٚمؿ (  232) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ صم٤مسم٧م خمتٍماً (  222) ورواه اًمٌخ٤مري      
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ـّ    ٜم٦ّم وًمٙم ًّ ؽ ُمـ ٤مزمٌي ٓ صمٌت٧م إذا اًم ًّ  .ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ سمٛمخ٤مًمٗم٦م هب٤م مت

 .سم٤مًمٜمّّم٥م(  َٕقل حّتك : ) ؿقفف

جقد إمم اهلقّي  وضمقب ٟمز:  أي(  ٕز ؿد : ) ؿقفف ًّ  ىم٤مًمف,  اًم

 .اًمٙمرُم٤مينّ 

ـّ  أو , صالة ذم أّٟمف ٟمز أّٟمف اعمراد يٙمقن أن:  وحيتّؾ  وىم٧م أّٟمف فم

  .ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من طمٞم٨م اًمّتِمّٝمد وىم٧م أو,  ُمٕمتدًٓ  يم٤من طمٞم٨م اًم٘مٜمقت

:  ىمٚمٜم٤م, قمـ صم٤مسم٧م  ؿمٕم٦ٌم قمـ همٜمدر ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد ووىمع

 ( ) ىمٞم٤مُمف ـمقل ٕضمؾ:  أي .اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ ٟمز ىمد

______________________ 
 .اًمذي ىمٌٚمف ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٌٕمض ُم٤ًمئؾ هذا احلدي٨م شم٘مدم ذم طمدي٨م اًمؼماء (6)
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 الحديث الخامس واألربطون  
ُٝ  مٚ:  ؿٚل,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 55  ؿطّ  إمٚمٍ  خِػ صِٔ

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  مـ صالةً  أتؿّ  وٓ .صالةً  أخّػ 

 

يم٤من اًمٜمٌل  "وًمٚمٌخ٤مري  (افخ . .مٚ صِٔٝ خِػ إمٚم ؿط: ) ؿقفف 

 ُم٤م سم٠مىمؾ اإلشمٞم٤من اإليمامل ُمع سم٤مإلجي٤مز اعمراد "يقضمز اًمّمالة ويٙمٛمٚمٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص

 .وإسمٕم٤مض إريم٤من ُمـ يٛمٙمـ

 أي - يم٤مٟمقا:  ىم٤مل,  جمٚمز أيب ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا وروى

 ذم اًمٕمٚم٦م ومٌلمَّ  .اًمقؾمقؾم٦م ٤ٌمدرونويُ  قضمزونويُ  قنتٛمّ يُ  - اًمّمح٤مسم٦م

 .ختٗمٞمٗمٝمؿ

 ؾسم,  اًمقؾمقؾم٦م ُمـ ًمٕمّمٛمتف اًم٥ًٌم هلذا يٙمـ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ختٗمٞمػأُم٤م 

 .لصٌ يمٌٙم٤مء ي٘متْمٞمف أُمر طمدوث قمٜمد خيٗمػ يم٤من

 ومٞمخٗمػ , اًمّمٌل سمٙم٤مء ًمٞمًٛمع يم٤من وإنْ  "زاد اًمٌخ٤مري : تٌُّٔؾ 

 ىم٤مل:  ىم٤مل , ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـوذم رواي٦م هلام  " أُمف شمٗمتـ أن خم٤موم٦م

 , اًمّمٌل سمٙم٤مء وم٠مؾمٛمع إـم٤مًمتٝم٤م أريد اًمّمالة ٕدظمؾ إين:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .سمف أُمف دِ وضْم  ؿمدة ُمـ وم٠مظمٗمػ
 .اعم٤ًمضمد ًمّّمٌٞم٤منا إدظم٤مل ضمقاز قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل

______________________ 
ُمـ ـمريؼ (  324) وُمًٚمؿ , ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل (  222) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر يمالمه٤م قمـ ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر , قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمف

ـ أظمػ يم٤من ُم ملسو هيلع هللا ىلصُمـ رواي٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس , أنَّ رؾمقل اهلل (  324) وعمًٚمؿ 

 .اًمٜم٤مس صالة ذم مت٤مم
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 ُمـ ي٘مرب سمٞم٧ٍم  ذم خمٚمٗم٤مً  يم٤من اًمّّمٌّل  يٙمقن أن ٓطمتامل .ٟمٔمرٌ  وومٞمف  

  ." سمٙم٤مؤه ًٛمعيُ  سمحٞم٨م اعمًجد

 اًمٜمٌّّل  ؿمٗم٘م٦م وومٞمف , اًمّرضم٤مل ُمع اجلامقم٦م ذم اًمٜم٤ًّمء صالة ضمقاز وقمغم

  .واًمّّمٖمػم ُمٜمٝمؿ اًمٙمٌػم أطمقال وُمراقم٤مة , أصح٤مسمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص

 " وًمٗمٔمف .اًمّتخٗمٞمػ حمّؾ  أٟمسٍ  قمـ صم٤مسم٧ٍم  رواي٦م ذم ُمًٚمؿ سملّم وىمد 

قرة ومٞم٘مرأ ًّ   ." اًم٘مّمػمة سم٤مًم

 وًمٗمٔمف,  ُم٘مداره٤م ؾم٤مسمط سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وسملّم 

 وم٘مرأ صٌل   سمٙم٤مءَ  ومًٛمع ـمقيٚم٦مٍ  سمًقرةٍ  إومم اًمّريمٕم٦م ذم ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف "

  .ُمرؾمؾ وهذا " آي٤مت سمثالث سم٤مًمّث٤مٟمٞم٦م

 إذا اًمّريمقع إـم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم قزجي:  َُمـ ىم٤مل سمف اطمت٩ّم :  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 .ًمٞمدريمف داظمؾٍ  سمحّس  ؾمٛمع

 ي٘م٤مس ومٙمٞمػ اًمّتٓمقيؾ ٟم٘مٞمض اًمّتخٗمٞمػ سم٠منّ :  اعمٜمػم اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 قمغم ُمِمّ٘م٦م إدظم٤مل ومٞمف ٕنّ  5 ًمٚمٛمٓمٚمقب ُمٖم٤ميرة ومٞمف إنّ  صمؿّ :  ىم٤مل .قمٚمٞمف؟

 اٟمتٝمك .واطمد ٕضمؾ َج٤مقم٦مٍ 

 ىمّٞمده وسمذًمؽ , اجلامقم٦م قمغم يِمّؼ  ُم٤ممل ذًمؽ حمّؾ :  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

,  اخلّٓم٤ميبّ  إًمٞمف ؾمٌ٘مف سمّٓم٤مل اسمـ ذيمره وُم٤م , ثقر وأبق وإشحٚق أمحد

 اًمّتٓمقيؾ يم٤من اًمّدٟمٞم٤م طم٤مضم٤مت ُمـ حل٤مضم٦مٍ  اًمّتخٗمٞمػ ضم٤مز إذا سم٠مّٟمف ووضّمٝمف

 .أضمقز اًمّديـ طم٤مضم٤مت ُمـ حل٤مضم٦مٍ 

 همػم اًمّّمالة ذم قمٛمؾٍ  زي٤مدة هٜم٤م اًمّتٓمقيؾ ذم سم٠منّ :  اًم٘مرـمٌّل  وشمٕمّ٘مٌف

  .اٟمتٝمك .ُمٓمٚمقب وم٢مّٟمف اًمّتخٗمٞمػ سمخالف , ُمٓمٚمقب
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ّٜٔ ظْد ظمالف اعم٠ًمًم٦م هذه وذم    .وشمٗمّمٞمؾ افّنٚؾً

 .ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب اعمذه٥م قمـ اًمٜمّقوّي  أـمٚمؼ:  افَقل إول

 وسمف , اجلديد قمـ يمراهٞمتف ٟم٘مؾ ًمٚمٛمح٤مُمكمّ  اًمّتجريد ذم:  افَقل افثٚن

 .يقؾمػ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق وُم٤مًمؽ إوزاقمّل  ىم٤مل

 .ذيم٤مً  يٙمقن أن أظمِمك:  احلًـ سمـ حمّٛمد ىم٤مل:  افَقل افثٚفٞ
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 الحديث الدادس واألربطون  
 جٚءٕٚ:  ؿٚل,  افبكيّ  الرملّ  زيدٍ  بـ اهلل ظبد ؿالبٜ أيب ظـ - 50

 ومٚ,  بُؿ صّع ُٕ  إّن :  ؾَٚل,  هذا مسجدٕٚ دم  احلقيرث بـ مٚفؽ

ُٝ  ـٔػ صّع أُ ,  افّهالة أريد  .ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأي

 هذا ْٚصٔخِ  صالةِ  مثؾ:  ؾَٚل ؟ ُيهِع  ـٚن ـٔػ:  ؿالبٜ ٕيب ؾَِٝ

دم افرـًٜ  يْٓض أن ؿبؾ افّسجقد مـ رأشف رؾع إذا جيِس وـٚن, 

  ( ).إوػ

  .الرملّ  شِّٜ بـ ظّرو , يزيد أبٚ .بنٔخٓؿ أراد: ؿٚل ادهِْػ 

 

 اسمـ .رّمٖمَّ ُمُ  وُمثٚمث٦م سمٛمٝمٛمٚم٦م(  احلقيرث بـ مٚفؽ جٚءٕٚ: ) ؿقفف 

 أؿمٞمؿ اسمـ:  وي٘م٤مل , قمٔمٞمؿ وزن - وُمٕمجٛمتلم سمٛمٝمٛمٚم٦م - طمِمٞمش

 سمـ ُمٜم٤مة قمٌد سمـ سمٙمر سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمٜمل ُمـ .أمحر وزن .سمٛمٕمجٛم٦م

 سمت٘مديؿ - وؾمٌٕملم أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م هب٤م وُم٤مت,  اًمٌٍمة ؾمٙمـ طمج٤مزي .يمٜم٤مٟم٦م

  .اًمّمقاب قمغم - اًمًلم

 هذه ٟمٗمل اؾمتِمٙمؾ (  افّهالة أريد ومٚ بُؿ ٕصع إّن : )  ؿقفف

 .يّمّح  ٓ وُمثٚمٝم٤م .ىمرسم٦مٍ  همػم صالة وضمقد ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٚمزم عم٤َِم اإلرادة

______________________ 
ُمـ ـمريؼ وهٞم٥م سمـ ظم٤مًمد ومح٤مد سمـ (  243,  236,  224,  236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .زيد قمـ أيقب قمـ أيب ىمالسم٦م سمف

 .واحلدي٨م مل خيّرضمف ُمًٚمؿ يمام ىم٤مل اًمزريمٌم واسمـ دىمٞمؼ وهمػممه٤م 

س هق قمٜمد أظمرج ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة هذا احلدي٨م , وًمٞم .شمٜمٌٞمفٌ :  "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ ذم  

 .ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث 
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٥ٌم سمٞم٤من أراد وإّٟمام,  اًم٘مرسم٦م ٟمٗمل يرد ملَ  سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م   ًّ  ًمف اًم٤ٌمقم٨م اًم

 ًمٞمس:  ىم٤مل ويم٠مّٟمف , َج٤مقم٦مً  ُمٕمّٞمٜم٦م صالة وىم٧م همػم ذم اًمّّمالة قمغم

 همػم أو إقم٤مدة أو أداء ُمـ ُمٕمّٞمٜم٦مٍ  صالة طمْمقر اًمٗمٕمؾ هذا قمغم زم اًم٤ٌمقم٨م

 قمٚمٞمف شمٕملّم  يم٤من ويم٠مّٟمف , اًمّتٕمٚمٞمؿ ىمّمد قمٚمٞمف زم اًم٤ٌمقم٨م وإّٟمام , ذًمؽ

 , " أصكم رأيتٛمقين يمام صّٚمقا " سم٘مقًمف ظمقـم٥م ُمـ أطمد ّٕٟمف طمٞمٜمئذٍ 

 ُمثؾ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف , اًم٘مقل ُمـ أووح سم٤مًمٗمٕمؾ اًمّتٕمٚمٞمؿ أنّ  ورأى

 .اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمّتنميؽ سم٤مب ُمـ ًمٞمس وأّٟمف,  ذًمؽ

قب قمـ أيب قمـ أي وهٞم٥موًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م  ( صعأُ : )  ؿقفف

: أي أسمق ىمالسم٦م  .ىم٤مل, وًمٚمٌخ٤مري  .أريٙمؿ أن أريد وًمٙمٜمّل: ىمالسم٦م 

,  اعمٗمروو٦م ُمـ صالة وىم٧م همػم:  أي .صالة طملم همػم ذم وذًمؽ

 ًمتٜمزيف اًمٜم٤ّمومٚم٦م ُمـ اعمٜمع أوىم٤مت ومٞمف يدظمؾ ٓ طمّتك ذًمؽ قمغم محٚمف ويتٕملّم 

 أّٟمف قمغم أَجع وىم٧ٌم  واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ذم وًمٞمس , طمٞمٜمئذٍ  اًمّتٜمّٗمؾ قمـ اًمّّمح٤ميبّ 

 .زواهل٤م إمم اًمِّمٛمس ـمٚمقع ُمـ إَّٓ  اخلٛمس ُمـ ًمّمالةٍ  وىم٧م همػم

 .اجلرُمل ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو هق ( صٔخْٚ مثؾ: )  ؿقفف

 "يزيد  " ًمأليمثر ذم اًمٌخ٤مري ووىمع , ْٔتفـُ  ضبط دم واختِػ

 واًمّراء سم٤معمقطّمدة "سمريد  " ويمريٛم٦م احلٛمقّي  وقمٜمد , واًمّزاي سم٤مًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

 .اًمٙمٜمك ذم ُمًٚمؿ وٌٓمف ويمذا,  ُمّمّٖمراً 

 ًمٙمـ سم٤مًمّزاي إَّٓ  أطمد ُمـ أؾمٛمٕمف ملَ :  ؾمٕمٞمد سمـ اًمٖمٜمّل  قمٌد وىم٤مل

  أقمٚمؿ واهلل .أقمٚمؿ ُمًٚمؿ

(  يْٓض أن ؿبؾ افّسجقد مـ رأشف رؾع إذا جيِس وـٚن: ) ؿقفف 
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وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ظم٤مًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ   

 ملَ  صالشمف ُمـ وشمر ذم يم٤من وم٢مذا , ّمكِم يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أٟمف, احلقيرث 

 .ىم٤مقمداً  يًتقي طمّتك يٜمٝمض

 .آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

 وقمـ , احلدي٨م أهؾ ُمـ وـم٤مئٗم٦م اًمِّم٤مومٕمّل  هب٤م أظمذ:  افَقل إول

 .هب٤م اًم٘مقل إمم رضمع أمحد أنّ :  اخلالل وذيمر , روايت٤من أمحد

ٌّٝم٤م ملَ :  افَقل افثٚن  .إيمثر يًتح

 سمٚمٗمظ ؾم٤مىمف وم٢مّٟمف,  قمٜمٝم٤م ( ) محٞمدٍ  أيب طمدي٨م سمخٚمقّ  اًمّٓمح٤موّي  واطمت٩ّم 

 ومٚماّم :  ىم٤مل,  يمذًمؽ أيْم٤مً  ( ) داود أسمق وأظمرضمف " يتقّرك وملَ ,  وم٘م٤مم "

 ًمٕمٚم٦مٍ  احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذم ومٕمٚمف ُم٤م يٙمقن أن اطمتٛمؾ خت٤مًمٗم٤م

 سم٠مهّن٤م ذًمؽ ىمّقى صمؿّ  , اًمّّمالة ؾمٜم٦ّم ُمـ ذًمؽ أنّ  ٓ ٕضمٚمٝم٤م وم٘مٕمد سمف يم٤مٟم٧م

 .خمّمقص يمرذ هل٤م ًمنمع ُم٘مّمقدة يم٤مٟم٧م ًمق

 هق احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ وسم٠منّ ,  اًمٕمٚم٦م قمدم إصؾ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 صالة ًمّمٗم٤مت ومحٙم٤ميتف " أصكم رأيتٛمقين يمام صّٚمقا " طمدي٨م راوي

______________________ 
قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء , أٟمف يم٤من (  363)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

, وم٘م٤مل أسمق محٞمد  ملسو هيلع هللا ىلص, ومذيمرٟم٤م صالة اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مًم٤ًًم ُمع ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

رأيتف إذا يمؼمَّ ضمٕمؾ يديف طمذاء  ملسو هيلع هللا ىلصأٟم٤م يمٜم٧م أطمٗمٔمٙمؿ ًمّمالة رؾمقل اهلل : اًم٤ًمقمدي 

   "احلدي٨م . .ٙمٌٞمف , وإذا ريمع أُمٙمـ يديف ُمـ ريمٌتٞمف , صمؿ هٍم فمٝمرهُمٜم

واسمـ طم٤ٌمن (  066/ 66)  "ذح اعمِمٙمؾ "واًمٓمح٤موي ذم (  220) ؾمٜمـ أيب داود  (6)

أٟمف يم٤من ذم , ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمس أو قمٞم٤مش سمـ ؾمٝمؾ اًم٤ًمقمدي (  6233)  "صحٞمحف"ذم 

ق هريرة , وأسمق محٞمد وذم اعمجٚمس أسم ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل , جمٚمس ومٞمف أسمقه 

  .ومذيمر احلدي٨م. .اًم٤ًمقمدي , وأسمق أؾمٞمد
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 محٞمدٍ  أيب سمحدي٨م ويًتدّل  .إُمر هذا حت٧م داظمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  

 .اجلقاز ًمٌٞم٤من شمريمٝم٤م ومٙم٠مّٟمف وضمقهب٤م قمدم قمغم اعمذيمقر

ؽ ًّ  سم٤مًم٘مٞم٤مم شم٤ٌمدروين ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف هب٤مسم٤مؾمتح٤ٌم ي٘مؾ ملَ  ُمـ ومت

٥ٌم هلذا يٗمٕمٚمٝم٤م يم٤من أّٟمف قمغم ومدلَّ  .( ) سمّدٟم٧م ىمد وم٢ميّن  , واًم٘مٕمقد ًّ  ومال , اًم

  .ذًمؽ ٟمحق ًمف اشّمٗمؼ ُمـ طمّؼ  ذم إَّٓ  ينمع

 ومٞمٝم٤م اؾمتٖمٜمل ضمّداً  ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚم٦ًم وم٢مهّن٤م,  اعمخّمقص اًمّذيمر وأُّم٤م

 وُمـ , اًم٘مٞم٤مم إمم اًمٜمّٝمقض َجٚم٦م ُمـ وم٢مهّن٤م , ًمٚم٘مٞم٤مم اعمنموع سم٤مًمّتٙمٌػم

٤مضمد نّ أ .اعمٕمٜمك طمٞم٨م ًّ  قمْمق ًمٙمؾ ممّٞمزاً  ورأؾمف وريمٌتٞمف يديف يْمع اًم

 يتؿّ  وإّٟمام , ريمٌتٞمف رومع يٛمّٞمز أن ويديف رأؾمف رومع إذا يٜمٌٖمل ومٙمذا , ووع

ٌّف , ىم٤مئامً  يٜمٝمض صمؿّ  جيٚمس سم٠من ذًمؽ  ذم اعمٜمػم سمـ اًمّديـ ٟم٤مس قمٚمٞمف ٟم

 .احل٤مؿمٞم٦م

 يٗمٝمٛمف يمام اجلٚم٦ًم هذه ٟمٗمل قمغم ٞمدٍ مح أيب قمـ اًمّرواي٤مت شمّتٗمؼ وملَ 

 .سم٢مصم٤ٌمهت٤م قمٜمف آظمر وضمف ُمـ أيْم٤مً  داود أسمق أظمرضمف سمؾ , اًمّٓمح٤موّي  صٜمٞمع

 , صالشمف وصػ ُمـ يمّؾ  ًمذيمره٤م ؾمٜم٦ّم يم٤مٟم٧م ًمق:  سمٕمْمٝمؿ ىمقل وأُّم٤م

ٜمـ وم٢منّ  , ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف ًمٚمح٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م أّٟمف ومٞم٘مّقي ًّ  ملَ  قمٚمٞمٝم٤م اعمّتٗمؼ اًم

 .جمٛمققمٝمؿ قمـ جمٛمققمٝم٤م أظمذ اموإٟمّ  , وصػ ممّـ واطمد يمّؾ  يًتققمٌٝم٤م

 اًمِمٞمخ ذًمؽ ويم٤من:  أيقب ىم٤مل :زاد اًمٌخ٤مري ذم رواي٦م : تٌُّٔؾ 

______________________ 
واسمـ اجل٤مرود ذم (  420) واسمـ ُم٤مضمف (  264) وأسمق داود (  3/46) أظمرضمف أمحد  (6)

حف اسمـ ظمزيٛم٦م  .ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م (  063)  "اعمٜمت٘مك" واسمـ طم٤ٌمن ( 6643)وصحَّ

 (6664 ) 
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 قمغم واقمتٛمد ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة قمـ رأؾمف رومع وإذا , اًمتٙمٌػم يتؿ  

 .ىم٤مم صمؿ , إرض

جقد ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد إرض قمغم آقمتامد وومٞمف ًّ  .اجلٚمقس أو اًم

 قمـ وٕمٞمػ ٢مؾمٜم٤مدٍ سم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومٕمٜمد , ذًمؽ سمخالف وروي

 ُمًٕمقد اسمـ وقمـ , ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف,  هريرة أيب

 إذا يديف قمغم يٕمتٛمد أن يمره أّٟمف,  إبراهٔؿ وظـ , صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمثٚمف

  .هنض

 قمغم واقمتٛمد ضمٚمس " ىمقًمف ُمـ ُمًتٗم٤مد اًمٙمٞمٗمّٞم٦م سمٞم٤من:   اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

 .ؾمجقد قمـ ٓ ضمٚمقسٍ  قمـ ُمٕمتٛمداً  ي٘مقم ومٙم٠مّٟمف " ىم٤مم صمؿّ ,  إرض

 اًمٕمامد ُمـ اومتٕم٤مل ّٕٟمف سم٤مًمٞمد يٙمقن أّٟمف آقمتامد ُمـ يًتٗم٤مد:  وؿٔؾ

 .سم٤مًمٞمد وهق آشّمٙم٤مء سمف واعمراد

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقم يم٤من أّٟمف,  قمٛمر اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

جدة ًّ  .يرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمغم ُمٕمتٛمداً  اًم
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 الحديث الدابع واألربطون  
 إذا ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ :   بحْٜٔ بـ مٚفٍؽ  بـ اهلل ظبد ظـ - 55

 ( ).إبىٔف بٔٚض يبدو حّتك,  يديف بغ ؾّرج صذ  

 

 سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد وهق ( بحْٜٔ بـ مٚفٍؽ  بـ اهلل ظبد: ) ؿقفف 

,  ًم٘م٥م وهق - ُمقطّمدةٌ  سمٕمده٤م اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٙمن - اًم٘مِم٥م

 .اهلل قمٌد سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ ضمٜمدب واؾمٛمف

 - اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم يٕمٜمل - ُمّٙم٦م اًم٘مِم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىمدم:  ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل

 سمـ احل٤مرث سمٜم٧م سمحٞمٜم٦م وشمزّوج,  ُمٜم٤مٍف  قمٌد سمـ اعمّٓمٚم٥م سمٜمل ومح٤مًمػ

 اإلؾمالم سمحٞمٜم٦م وأدريم٧ْم  , ًم٘م٥ٌم  وسمحٞمٜم٦م , قمٌدة واؾمٛمٝم٤م اعمّٓمٚم٥م

 .ىمديامً  اهلل قمٌد اسمٜمٝم٤م وأؾمٚمؿ , ٧ْم ٌَ وصحِ  وم٠مؾمٚمٛم٧ْم 

 أمّ  أو,  اهلل قمٌد أمّ  هل هؾ .سمحٞمٜم٦م ذم اظمتالوم٤مً  .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وطمٙمك

 ُم٤مًمؽ؟

 أًمػ سمزي٤مدة سمحٞمٜم٦م اسمـ يٙمت٥م أن ومٞمٜمٌٖمل , اهلل قمٌد أمّ  أهّن٤م واًمّّمقاب

 سمـ وحمّٛمد ؾمٚمقلٍ  سمـ أيبّ  سمـ اهلل قمٌد ذم يمام اهلل قمٌد إقمراب ويٕمرب, 

 .احلٜمٗمّٞم٦م سمـا قمكمّ 

 .يٚمٞمٝم٤م اًمذي اجلٜم٥م قمـ يد يمّؾ  ٟمّحك:  أي ( يديف بغ ؾّرج: )  ؿقفف

جقد ذم اهلٞمئ٦م هذه اؾمتح٤ٌمب ذم احلٙمٛم٦م : اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل ًّ  أّٟمف .اًم

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ (  346)  وُمًٚمؿ(  0026,  223,  030) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .رسمٞمٕم٦م قمـ إقمرج قمـ قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمف
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 يت٠مّذى وٓ , ضمٌٝمتف وٓ أٟمٗمف يت٠مصّمر وٓ وضمٝمف قمـ اقمتامده هب٤م خيّػ   

 .إرض سمٛمالىم٤مة

 ُمـ وإٟمػ اجلٌٝم٦م متٙملم ذم وأسمٚمغ سم٤مًمّتقاوع أؿمٌف هق:  همػمه وىم٤مل

 .اًمٙمًالن هلٞمئ٦م ُمٖم٤ميرشمف ُمع .إرض

 يمّؾ  ئمٝمر أن ومٞمف احلٙمٛم٦م:  ٞم٦ماحل٤مؿم ذم اعمٜمػم سمـ اًمّديـ ٟم٤مس وىم٤مل

 قمدد يم٠مّٟمف ؾمجقده ذم اًمقاطمد اإلٟم٤ًمن يٙمقن طمّتك ويتٛمّٞمز سمٜمٗمًف قمْمق

 إقمْم٤مء سمٕمض يٕمتٛمد وٓ,  سمٜمٗمًف قمْمق يمّؾ  يًت٘مّؾ  أن هذا وُم٘مت٣م ,

 اًمتّم٤مق ُمـ اًمّّمٗمقف ذم ورد ُم٤م ودّ  وهذا , ؾمجقده ذم سمٕمض قمغم

 طمّتك اعُمّمِٚملم سملم آحّت٤مد إفمٝم٤مر هٜم٤مك اعم٘مّمقد ٕنّ  سمٌٕمضٍ  سمٕمْمٝمؿ

 .واطمد ضمًد يم٠مهّنؿ

 أّٟمف,  صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمّٓمؼماينّ  وروى

ٌع اومؽماش شمٗمؽمش ٓ:  ىم٤مل ًّ  , وٌٕمٞمؽ سمدِ وأَ  راطمتٞمؽ قمغم وادقمؿ , اًم

 .ُمٜمؽ قمْمق يمّؾ  ؾمجد ذًمؽ ومٕمٚم٧م وم٢مذا

 اًمّرضمؾ يٗمؽمش أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هنك : قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

ًّ  اومؽماش ذراقمٞمف ٜمف اًمؽّمُمذّي  وأظمرج,  ٌعاًم ًّ  اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وطم

 .ؾمجد إذا إسمٓمٞمف قمٗمريت إمم أٟمٔمر ومٙمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع صٚمٞم٧م : أرىمؿ سمـ

 يٗمؽمش ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا : رومٕمف هريرة أيب قمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ

 اسمـ طمدي٨م ُمـ وًمٚمح٤ميمؿ , ومخذيف وًمٞمْمؿّ  , اًمٙمٚم٥م اومؽماش ذراقمٞمف

٤ٌّمسٍ   اًمٜمٌّّل  يم٤من : احل٤ميمؿ قمٜمد وقمٜمف , أرىمؿ سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ٟمحق قم

 طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ  .طمديثف ُمـ وًمف .إسمٓمٞمف ووح رىيُ  ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص
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 .ُمروم٘مٞمؽ وارومع يمّٗمٞمؽ ومْمع ؾمجدت إذا : رومٕمف اًمؼماء  

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : ُمًٚمؿ قمٜمد ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م ُمع , إطم٤مدي٨م وهذه

,  ٦مسمحٞمٜم اسمـ طمدي٨م ُمع " ّرتعمَ  مترّ  أن أرادت هبٞمٛم٦م أنّ  ومٚمق , يديف جي٤مذم

  .اعمذيمقر اًمّتٗمري٩م وضمقب فم٤مهره٤م

 أيب طمدي٨م وهق,  ًمالؾمتح٤ٌمب أّٟمف قمغم يدّل  ُم٤م داود أسمق أظمرج ًمٙمـ

جقد ُمِمّ٘م٦م ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أصح٤مب ؿمٙم٤م : هريرة ًّ  اٟمٗمرضمقا إذا قمٚمٞمٝمؿ اًم

 ذم:  أي " ذًمؽ ذم اًمّرظمّم٦م " ًمف وشمرضمؿ .سم٤مًمّريم٥م اؾمتٕمٞمٜمقا:  وم٘م٤مل ,

 .اًمّتٗمري٩م شمرك

 إذا ريمٌتٞمف قمغم ُمروم٘مٞمف يْمع أن وذًمؽ:  شمفروا أطمد قمجالن اسمـ ىم٤مل

جقد ـم٤مل ًّ  .ٞم٤موأقمْ  اًم

 إذا " روايتف ذم ي٘مع وملَ ,  اعمذيمقر احلدي٨م اًمؽّمُمذّي  أظمرج وىمد

جقد ُمـ ىم٤مم إذا آقمتامد ذم ضم٤مء ُم٤م " ًمف ومؽمضمؿ " اٟمٗمرضمقا ًّ  ." اًم

جقد ُمـ يرومع عمـ سم٤مًمّريم٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م حمّؾ  ومجٕمؾ ًّ  .ًمٚم٘مٞم٤مم ـم٤مًم٤ٌمً  اًم

ـّ  , ىم٤مل ُم٤م ؾحمتٛم واًمٚمٗمظ  شمٕملّم  داود أسمق أظمرضمٝم٤م اًمتل اًمّزي٤مدة ًمٙم

 .اعمراد

 ٟٓمٙمِم٤مف ىمٛمٞمص قمٚمٞمف يٙمـ ملَ  أّٟمف قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 .إسمٓمٞمف

 روى وىمد , إيمامم واؾمع اًم٘مٛمٞمص يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

 إمم اًمّثٞم٤مب أطم٥ّم  يم٤من:  ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أمّ  قمـ " اًمِّمامئؾ " ذم اًمؽّمُمذّي 

 قمٚمٞمف يٙمـ ملَ  ًمق سمٞم٤موٝمام ُمقوع أنّ  اًمّراوي أراد أو .اًم٘مٛمٞمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 
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 .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف .ًمرئل صمقب  

 .بٚفبٔٚض إبىٔف بقصػ ادراد دم واختِػ

 .ضمًده يمٚمقن ومٙم٤مٟم٤م ؿمٕمر حتتٝمام يٙمـ ملَ :  ؾَٔؾ

 .اًمٌّت٦م ؿمٕمر إسمٓمٞمف حت٧م يٙمـ ملَ :  ؿٔؾو

 ًمف طمٙم٤ممإ ُمـ آؾمتً٘م٤مء ذم اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  طمٙمك وم٘مد .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .( ) همػمه اًمٚمقن ُمتٖمػّم  اًمٜم٤ّمس َجٞمع ُمـ اإلسمط أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ أنّ  :

 .ؿمٕمر ومٞمف يٌ٘مك ٓ ًمف شمٕمّٝمده ًمدوام يم٤من:  وؿٔؾ

 شمٜم٤مذم وٓ " إسمٓمٞمف قمٗمرة رأيٜم٤م طمّتك " طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ قمٜمد ووىمع

 يٙمقن اعمٖم٤مسمـ ؿم٠من وهذا , سم٤مًمٜم٤ّمصع ًمٞمس سمٞم٤موف ُم٤م إقمٗمر ٕنّ  سمٞمٜمٝمام

 .اجلًد سم٘مّٞم٦م ًمقن دون ضاًمٌٞم٤م ذم ًمقهن٤م

 وومٞمف , أيْم٤مً  اًمّريمقع ذم اًمّتٗمري٩م اؾمتح٤ٌمب قمغم سم٢مـمالىمف واؾمتدل

جقد اًمّت٘مٞمٞمد,  ُمي سمـ سمٙمر قمـ ىمتٞم٦ٌم رواي٦م ذم ٕنّ  , ٟمٔمرٌ  ًّ أظمرضمف  , سم٤مًم

 .هب٤م ايمتٗمل صقرة ذم اؾمتٕمٛمؾ إذا واعمٓمٚمؼ , اًمٌخ٤مري

 

______________________ 
وٓ أقمٚمؿ ذم , ُمثؾ هذا اًمتخّمٞمص حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ( : 6/033) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

وهق فم٤مهر يمثػٍم ُمـ  .وم٤مٕىمرب ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مرـمٌل, إطم٤مدي٨م ُم٤م يدل  قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اعمح٥م 

ومال يتّْمح ًمٚمٜم٤مفمر ُمـ سُمٕمٍد ؾمقى  .ٓمٞمف يم٤من ظمٗمٞمٗم٤مً وحيتٛمؾ أن يٙمقن ؿمٕمر إسم, إطم٤مدي٨م 

 واهلل أقمٚمؿ .سمٞم٤مض اإلسمٓملم
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 الحديث الثامن واألربطون  
,  مٚفٍؽ  بـ إٔس شٖفٝ:  ؿٚل,  يزيد بـ شًٔد مسِّٜ أيب ظـ - 55

 ( ).ًٕؿ:  ؿٚل,  ؟ ًِٕٔف دم ُيهِع   ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أـٚن

:  إصمػم اسمـ ىم٤مل , ُم١مّٟمث٦م وهل .شمثٜمٞم٦م ٟمٕمؾ ( ًِٕٔف دم ُيهِع : )  ؿقفف

 .شم٤مؾمقُم٦م أن شمًّٛمك اًمتل هل

 عم٤َِم همػمه٤م اًمٜم٤ّمس اخّتذ وإّٟمام , إٟمٌٞم٤مء ًم٤ٌمس اًمٜمّٕمؾ:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

  .اًم٘مدم ي٘مل ُم٤م يمّؾ  قمغم اًمٜمّٕمؾ يٓمٚمؼ وىمد , اًمّٓملم ُمـ ٝمؿأرو ذم

 .اًم٘مدم سمف وىمٞم٧م ُم٤م واًمٜمّٕمٚم٦م اًمٜمّٕمؾ .اعمحٙمؿ ص٤مطم٥م ىم٤مل

 هل صمؿّ  , ٟمج٤مؾم٦م ومٞمٝمام يٙمـ ملَ  إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل هق:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

٤ٌّمت ُمـ ٓ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمام اًمّرظمص ُمـ  ٓ ذًمؽ ٕنّ  5 اعمًتح

 ُمالسمس ُمـ يم٤من وإن - وهق , اًمّّمالة ُمـ باعمٓمٚمق اعمٕمٜمك ذم يدظمؾ

َّٓ  - اًمّزيٜم٦م  شم٘مٍم ىمد اًمٜمّج٤مؾم٤مت ومٞمٝم٤م شمٙمثر اًمتل إرض ُمالُمًتف أنّ  إ

 وُمراقم٤مة اًمّتحًلم ُمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة شمٕم٤مرو٧م وإذا , اًمّرشم٦ٌم هذه قمـ

 وإظمرى , اعمٗم٤مؾمد دومع سم٤مب ُمـ ٕهّن٤م 5 اًمّث٤مٟمٞم٦م ىمّدُم٧م اًمٜمّج٤مؾم٦م إزاًم٦م

  .اعمّم٤مًمح ضمٚم٥م سم٤مب ُمـ

 هذا ويؽمك,  إًمٞمف ومػمضمع سمف يتجّٛمؾ سمام سم٢محل٤مىمف دًمٞمؾ يرد أن إَّٓ :  ىم٤مل

  .اًمٜمّٔمر

 أوس سمـ ؿمّداد طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ داود أسمق روى ىمد:  ىمٚم٧م

  .ظمٗم٤مومٝمؿ وٓ ٟمٕم٤مهلؿ ذم يّمّٚمقن ٓ وم٢مهّنؿ اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا : ُمرومققم٤مً 

______________________ 
 .ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمف(  666) وُمًٚمؿ (  6666,  024) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)
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  .اعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م ىمّمد ضمٝم٦م ُمـ ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ومٞمٙمقن  

 أي٦م ذم سم٠مظمذه٤م اعم٠مُمقر اًمّزيٜم٦م ُمـ اًمٜمّٕم٤مل ذم ةاًمّّمال يمقن ذم وورد

 ذم ُمردويف واسمـ " اًمٙم٤مُمؾ " ذم قمدي   اسمـ أورده .ضمّداً  وٕمٞمػ طمدي٨م

 .أٟمس طمدي٨م ُمـ واًمٕم٘مٞمكمّ  , هريرة أيب طمدي٨م ُمـ " شمٗمًػمه "
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 الحديث التادع واألربطون  
 .ُيهِع  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ  ,  إٕهٚريّ  ؿتٚدة أيب ظـ - 55

 بـ افًٚص يبوَٕ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْٝ زيْٛ بْٝ ُأمٚمٜ ٚمٌؾ ح وهق

 ( ).محِٓٚ ؿٚم وإذا,  وضًٓٚ شجد ؾ٘ذا,  صّسٍ  ظبد بـ افّربٔع

 

 وٟمّم٥م سم٤مًمّتٜمقيـ اًمّرواي٤مت ذم اعمِمٝمقر ( ُأمٚمٜ حٚمٌؾ  وهق: )  ؿقفف

(  أُمره سم٤مًمغ اهلل إنّ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ىمرئ يمام سم٤مإلو٤موم٦م يورو , ُأُم٤مُم٦م

 .سم٤مًمقضمٝملم

ٞم٤مق أنّ  ُمع - اًمٕمٜمؼ قمغم سمٙمقٟمف ( ) اًمؽّمَج٦م ذم احلٛمؾ ّمٞمصوخت ًّ  اًم

 سمذًمؽ ُمٍّمطم٦مٍ  أظمرى ـمريٍؼ  ُمـ ُم٠مظمقذ - ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م يِمٛمؾ

قمـ أيب  ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٛمرو قمـ إؿم٩ّم  سمـ سمٙمػم ـمريؼ ُمـ عمًٚمؿٍ  وهل, 

 .ىمت٤مدة

قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم قمـ  ُم٤مًمٍؽ  قمـ اًمّرّزاق قمٌد ورواه

 عمًٚمؿ ويمذا ." قم٤مشم٘مف قمغم " ومٞمف ومزاد اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مد .ؿقمٛمرو سمـ ؾمٚمٞم

  ." رىمٌتف قمغم " ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ وٕمحد , أظمرى ـمرٍق  ُمـ وهمػمه

 اًمٜمٌّّل  قمٝمد قمغم صٖمػمةً  يم٤مٟم٧م,  اعمٞمٛملم ختٗمٞمػ اهلٛمزة سمْمؿّ :  وأُم٤مُم٦م

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ (  630) وُمًٚمؿ (  6263,  343) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اًمزرىمل قمـ أيب ىمت٤مدة 

َـّ سمٕمض ا: شمٜمٌٞمف   طمدي٨ٌم ُمًت٘مٌؾ قمـ طمدي٨م أيب ( وٕيب اًمٕم٤مص ) عمح٘م٘ملم أنَّ ىمقًمف فم

 .يمام يتٌلّم ُمـ اًمنمح, ومجٕمٚمقا ًمف رىماًم ظم٤مص٤ًم وهق وهٌؿ , ىمت٤مدة 

 ( سم٤مب إذا محؾ ضم٤مري٦م صٖمػمًة قمغم قمٜم٘مف ذم اًمّمـالة ) سمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري  (6)
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 .٥مٕم٘مِ شمُ  وملَ ,  ُمٜمٝم٤م سمقصّٞم٦مٍ  وم٤مـمٛم٦م ووم٤مة سمٕمد قمكم   وشمزّوضمٝم٤م , ملسو هيلع هللا ىلص  

 سمٜم٧م " ىمقًمف ذم اإلو٤موم٦م:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل ( افًٚص وٕيب: )  ؿقفف

 اًمٕم٤مص وٕيب " ىمقًمف وهق اعمٕمٓمقف ذم وم٠مفمٝمر , اًمالم سمٛمٕمٜمك " زيٜم٥م

  .اٟمتٝمك .قمٚمٞمف اعمٕمٓمقف ذم ُم٘مّدرٌ  هق ُم٤م "

 إذ يم٤من ُأُم٤مُم٦م واًمد يمقن ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م أنّ  إمم:  اًمٕمّٓم٤مر اسمـ وأؿم٤مر

 أذف إمم يٜم٥ًم اًمقًمد أنّ  قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  أُّمٝم٤م إمم ومٜم٧ًٌم,  ُمنميم٤مً  ذاك

 .ٟمًٌٝم٤م حل٘مٞم٘م٦م شمٌٞمٞمٜم٤مً  اًمٕم٤مص أيب ُمـ أهّن٤م سملّم  صمؿّ  . وٟم٤ًٌمً  ديٜم٤مً  أسمقيف

  .اٟمتٝمك

ٞم٤مق وهذا ًّ  اهلل قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ همػمه رواه وىمد , وطمده عم٤مًمٍؽ  اًم

 .وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد هق يمام .زيٜم٥م سمٜم٧م أهّن٤م سمّٞمٜمقا صمؿّ ,  أسمٞمٝم٤م إمم ومٜمًٌقه٤م

 سمٜم٧م ُأُم٤مُم٦م ٛمؾحَي  " ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٛمرو قمـ اعم٘مؼمّي  ـمريؼ ُمـ وٕمحد

 ." قم٤مشم٘مف قمغم - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م وأُّمٝم٤م -,  اًمٕم٤مص أيب

 وُمٕمـ سمٙمػم سمـ حيٞمكيمذا رواه  ( صّسٍ  ظبد بـ افربٔع ابـ: )  ؿقفف

 وهق " اًمّرسمٞمع اسمـ " وم٘م٤مًمقا ُم٤مًمٍؽ  قمـ وهمػمهؿ ُمّمٕم٥م وأسمق قمٞمًك سمـ

 .اًمّّمقاب

 .ُم٤مًمؽ قمـيقؾمػ قمٜمد اًمٌخ٤مري ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ  . اجلٛمٝمقر ورواه

 اًمٌخ٤مري   اًم٘مقمَ  ظم٤مًمػ:  وم٘م٤مل,  اًمٙمرُم٤مينّ  وهمٗمؾ ."اسمـ رسمٞمٕم٦م  "وم٘م٤مًمقا 

 ُمـ اًم٘مقم ُمـ أظمرضمف ُمـ أنّ  واًمقاىمع .اًمّرسمٞمع وقمٜمدهؿ , رسمٞمٕم٦م:  وم٘م٤مل

 .ُم٤مًمؽ ُمـ هل إّٟمام ومٞمف وم٤معمخ٤مًمٗم٦م يم٤مًمٌخ٤مرّي  ُم٤مًمٍؽ  ـمريؼ

 .ضمّده إمم ُمّرةً  ُم٤مًمؽ ٜمًٌفوم,  رسمٞمٕم٦م سمـ اًمّرسمٞمع اسمـ أّٟمف إصٞمكمّ  واّدقمك
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  .خالؾف ظذ افّّْسٚبغ إلضبٚق وهمػممه٤م واًم٘مرـمٌّل  قمٞم٤مض ورّده  

 هق وإّٟمام " ؿمٛمس قمٌد اسمـ " ىمقًمف ذم ضمّده إمم ُم٤مًمؽ ٟمًٌف ىمد .ٟمٕمؿ

٤مسمقن ذًمؽ قمغم أـمٌؼ , ؿمٛمس قمٌد سمـ اًمٕمّزى قمٌد اسمـ ًّ  .أيْم٤مً  اًمٜمّ

, اًمزسمػم وهق أصمٌتٝم٤م قمـ .  ُم٘مًؿٌ :  وؿٔؾ,  ًم٘مٞمط اًمٕم٤مص أيب واؾمؿ

  .ي٤مه:  وؿٔؾ,  هِمٞمؿٌ :  وؿٔؾ,  ُمٝمِمؿ:  وؿٔؾ,  اًم٘م٤مؾمؿ:  وؿٔؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٚمٞمف وردّ  , وه٤مضمر اًمٗمتح ىمٌؾ أؾمٚمؿ , سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقرٌ  وهق

 ذم ووم٤مشمف ويم٤مٟم٧م , ُمّم٤مهرشمف ذم قمٚمٞمف وأصمٜمك,  ُمٕمف وُم٤مشم٧م زيٜم٥م اسمٜمتف

 .اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب ظمالوم٦م

 .أظمتٝم٤م اسمـ ومٙم٤من .ظمدجي٦م أظم٧م ظمقيٚمد سمٜم٧م ه٤مًم٦م وأُمف

 اًمٜمٌل سمٜم٤مت أيمؼم وهل .اًمٌٕمث٦م ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقلِ  سمٜم٧َم  زيٜم٥َم  وشمزوج

 قمٚمٞمف ومنمط زيٜم٥م فشمْ وومدَ  اعمنميملم ُمع سمٌدر اًمٕم٤مص أسمق هأُ  وىمد,  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمرة اًمٕم٤مص أسمق هأُ  صمؿ , سمذًمؽ ًمف ومقرَم  إًمٞمف يرؾمٚمٝم٤م أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ووًمدت , ٟمٙم٤مطمف إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ه٤مومردَّ  , وم٠مؾمٚمؿ زيٜم٥م فوم٠مضم٤مرشمْ  أظمرى

 .يّمكم وهق حيٛمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل ُم٤مُم٦مأ

 , ُمراه٘م٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من قمكم اؾمٛمف اسمٜم٤م أيْم٤مً  ًمف ووًمدت

 اصمٜمتل ؾمٜم٦م ومامت اًمٕم٤مص أسمق وأُم٤م , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة ىمٌؾ ُم٤مت إٟمف ومٞم٘م٤مل

 .قمنمة

 أيْم٤مً  ُمًٚمؿ ورواه , أيْم٤مً  عم٤مًمٍؽ  يمذا ( وضًٓٚ شجد ؾ٘ذا: )  ؿقفف

 ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  , قمجالن سمـ وحمّٛمد ؾمٚمٞمامن أيب سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ

٤ٌّمن واسمـ , ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ وأمحد , اًمّزسمٞمدّي  ـمريؼ  ـمريؼ ُمـ طم
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 إذا" وم٘م٤مًمقا - ُم٤مًمؽ ؿمٞمخ - اهلل قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ ( ) يمّٚمٝمؿ اًمٕمٛمٞمس أيب  

 ."ووٕمٝم٤م ريمع

 اًمّريمقع طم٤مل ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أّٟمف قمغم حيّؾ سمؾ,  سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة وٓ

جقد ًّ  .واًم

 أراد إذا طمّتك " ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٛمرو قمـ اعم٘مؼمّي  ـمريؼ ُمـ دداو وٕيب

 ؾمجقده ُمـ ومرغ إذا طمّتك , وؾمجد ريمع صمؿّ  ومقوٕمٝم٤م أظمذه٤م يريمع أن

 احلٛمؾ ومٕمؾ أنّ  ذم سيح وهذا , " ُمٙم٤مهن٤م ذم ومرّده٤م وأظمذه٤م ىم٤مم

 :  ىم٤مل طمٞم٨م اخلّٓم٤ميبّ  أّوًمف ُم٤م سمخالف.  ُمٜمٝم٤م ٓ ُمٜمف يم٤من واًمقوع

 سم٠مـمراومف شمٕمٚم٘م٧م ؾمجد وم٢مذا , فتْ ٗمَ ًمِ أَ  دىم يم٤مٟم٧م اًمّّمٌٞم٦م شمٙمقن أن يِمٌف

 يريمع أن إمم يمذًمؽ حمٛمقًم٦م ومتٌ٘مك ؾمجقده ُمـ ومٞمٜمٝمض واًمتزُمتف

  .قمٜمدي وضمٝمف هذا:  ىم٤مل .ومػمؾمٚمٝم٤م

 ًمٗمظ ي٤ًموي ٓ محؾ ًمٗمظ أنّ  اعمٕمٚمقم ُمـ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 يم٤من وًمق يمذا محؾ ومالن:  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م 5 اًمٗم٤مقمؾ ومٕمؾ اىمتْم٤مء ذم ووع

 اًمقوع هق ُمٜمف اًمّّم٤مدر وم٤مًمٗمٕمؾ هذا ومٕمغم , ووع فسمخال , محٚمف همػمه

  .اًمٕمٛمؾ ومٞم٘مّؾ  اًمّرومع ٓ

 ـمرىمف سمٕمض ذم رأي٧م أنْ  إمم .طمًٜم٤مً  هذا أطم٥ًم يمٜم٧م وىمد:  ىم٤مل

  ." أقم٤مده٤م ىم٤مم وم٢مذا " اًمّّمحٞمح٦م

 ذم أسح ىمّدُمٜم٤مه٤م اًمتل داود أيب ورواي٦م .عمًٚمؿٍ  رواي٦مٌ  وهل:  ىمٚم٧م

______________________ 
ٛمرو سمـ ُمـ ـمريؼ اعم٘مؼمي قمـ قم( 6263) "صحٞمحف"وأظمرضمف أيْم٤ًم اًمٌخ٤مري ذم   (6)

 ُمثٚمف .ؾمٚمٞمؿ
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 اسمـ ـمريؼ ُمـ وٕمحد " ُمٙم٤مهن٤م ذم ومرّده٤م أظمذه٤م صمؿّ  " وهل .ذًمؽ  

  ." رىمٌتف قمغم ومقوٕمٝم٤م محٚمٝم٤م ىم٤مم وإذا " ضمري٩ٍم 

 واًمذي , احلديٞ هذا تٖويؾ دم افًِامء اختِػ:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 أّٟمف مٚفٍؽ  ظـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ومروى , يمثػم قمٛمؾ أّٟمف ذًمؽ إمم أطمقضمٝمؿ

 ذم يم٤من أّٟمف إطم٤مدي٨م فم٤مهر وم٢منّ  , سمٕمٞمدٌ  شم٠مويٌؾ  وهق , اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم يم٤من

  .٦مومريْم

 " ُمًٚمؿ ذم صم٧ٌم عم٤َِم , وقمٞم٤مض اعم٤مزرّي  ذًمؽ اؾمتٌٕم٤مد إمم وؾمٌ٘مف

  ." قم٤مشم٘مف قمغم وأُم٤مُم٦م . اًمٜم٤ّمس ي١ممّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م

 داود وٕيب .سمٛمٕمٝمقدةٍ  ًمٞم٧ًم اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم سم٤مًمٜم٤ّمس إُم٤مُمتف:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل

 سمالل دقم٤مه وىمد,  اًمٕمٍم أو اًمّٔمٝمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٟمٜمتٔمر ٟمحـ سمٞمٜمام "

 وم٘مٛمٜم٤م ُمّماله ذم وم٘م٤مم,  قم٤مشم٘مف قمغم وأُم٤مُم٦م قمٚمٞمٜم٤م ظمرج إذ ةاًمّّمال إمم

 .ُمٙم٤مهن٤م ذم وهل ومٙمؼّمٟم٤م ومٙمؼّم ,  ظمٚمٗمف

ٝمٞمكمّ  وشمٌٕمف سمّٙم٤مرٍ  سمـ اًمّزسمػم وقمٜمد ًّ  قمزاه ُمـ ووهؿ,  اًمّّمٌح اًم

  .ًمٚمّّمحٞمحلم

 أنّ ,  مٚفٍؽ  ظـ ٟم٤مومع سمـ اهلل وقمٌد أؿمٝم٥م وروى:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .ُمره٤مأ يٙمٗمٞمف ُمـ جيد ملَ  طمٞم٨م ًمٚمّيورة ذًمؽ

 صالشمف ذم ّهه وؿمٖمٚم٧م ًمٌٙم٧م شمريمٝم٤م ًمق ّٕٟمف:  أصح٤مسمف سمٕمض وىم٤مل

 .واًمٜم٤ّمومٚم٦م اًمٗمريْم٦م سملم أصح٤مسمف سمٕمض وومّرق .سمحٛمٚمٝم٤م ؿمٖمٚمف ُمـ أيمثر

 دون اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم ضم٤مز أُمره٤م يٙمٗمٞمف ُمـ وضمد إن:  اًم٤ٌمضمّل  وىم٤مل

  .ومٞمٝمام ضم٤مز جيد ملَ  وإن , اًمٗمريْم٦م
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 أنّ ,  مٚفٍؽ  قمـ اًمّتٜمّٞمّز  يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد وروى:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل  

 .ُمٜمًقخ احلدي٨م

 , ـمري٘مف ُمـ ًمٚمحدي٨م روايتف قم٘م٥م اإلؾمامقمٞمكمّ  ذًمؽ روى:  ىمٚم٧م

 اًمٜمٌّّل  طمدي٨م ُمـ:  ُم٤مًمؽ ىم٤مل اًمّتٜمّٞمّز  ىم٤مل:  وًمٗمٔمف . سيح همػم ًمٙمٜمّف

  .هذا قمغم اًمٕمٛمؾ وًمٞمس,  وُمٜمًقخ ٟم٤مؾمخ ملسو هيلع هللا ىلص

  .ةاًمّّمال ذم اًمٕمٛمؾ سمتحريؿ ٟمًخ ًمٕمٚمف:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 يم٤مٟم٧م اًم٘مّّم٦م هذه وسم٠منّ ,  سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ سم٠منّ :  ٕمّ٘م٥موشمُ 

 , اهلجرة ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ ٕنّ  5 " ًمِمٖمالً  اًمّّمالة ذم إنّ  " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمد

  .ُمديدةٍ  سمٛمّدةٍ  ىمٓمٕم٤مً  اهلجرة سمٕمد يم٤مٟم٧م اًم٘مّّم٦م وهذه

 ًمٙمقٟمف ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ يم٤من ذًمؽ أنّ ,  سمٕمْمٝمؿ قمـ قمٞم٤مض وذيمر

 قمدم إصؾ سم٠منّ  وردّ  , طم٤مُمٚمٝم٤م وهق شمٌقل أن ُمـ ُمٕمّمقُم٤مً  يم٤من

 ذم صمٌقشمف أُمر ذم آظمتّم٤مص صمٌقت ُمـ يٚمزم ٓ وسم٠مّٟمف,  آظمتّم٤مص

  .ذًمؽ ُمثؾ ذم ًمٚم٘مٞم٤مس ُمدظمؾ وٓ , دًمٞمؾ سمٖمػم همػمه

 ًمقضمقد ُمتقالٍ  همػم قمٛمٌؾ  أّٟمف قمغم احلدي٨م هذا افًِؿ أهؾ أـثر ومحؾ

  .صالشمف أريم٤من ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

ّٜٔا بًض اّدقمك:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل  , ُمٜمًقخ احلدي٨م هذا أنّ  دٚفُ

 ذًمؽ ويمّؾ  . ًميورة يم٤من أّٟمف وبًوٓؿ , اخلّم٤مئص ُمـ أّٟمف وبًوٓؿ

 خي٤مًمػ ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس , قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ ُمردودة سم٤مـمٚم٦م دقم٤موى

 وصمٞم٤مب , قمٜمف ُمٕمٗمقّ  ضمقومف ذم وُم٤م , ـم٤مهر أدُمّل  ٕنّ  5 اًمنّمع ىمقاقمد

 اًمٜمّج٤مؾم٦م شمتٌلّم  طمّتك اًمّٓمٝم٤مرة قمغم حمٛمقًم٦م وأضم٤ًمدهؿ إـمٗم٤مل
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 اًمنّمع ودٓئؾ , شمٗمّرىم٧م أو ىمٚم٧م إذا شمٌٓمٚمٝم٤م ٓ اًمّّمالة ذم وإقمامل  

  .اجلقاز ًمٌٞم٤من ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٕمؾ وإّٟمام,  ذًمؽ قمغم ُمتٔم٤مهرة

 يم٤مٟم٧م عم٤َِم دومٕم٤مً  اًمّّمالة ذم ُأُم٤مُم٦م محٚمف ذم اًمّنّ  ويم٠منّ :  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل

ـّ  اًمٌٜم٤مت يمراه٦م ُمـ شم٠مًمٗمف اًمٕمرب  ذم طمّتك ذًمؽ ذم ٝمؿومخ٤مًمٗم , ومحٚمٝم

 ُمـ أىمقى يٙمقن ىمد سم٤مًمٗمٕمؾ واًمٌٞم٤من , ردقمٝمؿ ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م اًمّّمالة

  .اًم٘مقل

 إًمٞمف أؿم٤مر يمام اًمٖم٤مًم٥م قمغم سم٤مٕصؾ اًمٕمٛمؾ شمرضمٞمح قمغم سمف واؾمتدل

 إطمقال طمٙم٤مي٤مت أنّ  ضمٝم٦م ُمـ سمح٨م هٜم٤م اًمٕمٞمد دىمٞمؼ وٓسمـ .افّنٚؾًلّ 

 .هل٤م قمٛمقم ٓ

 اًمّّمٖم٤مر عمس أنّ  وقمغم,  اعم٤ًمضمد ذم اًمّّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز وقمغم

 اعمح٤مرم ذوات سملم يٗمّرق أن:  وحيتّؾ , اًمّٓمٝم٤مرة ذم ُم١مصّمرٍ  همػم اًمّّم٤ٌمي٤م

ـّ   .وهمػمه

 .ـم٤مهراً  طمٞمقاٟم٤مً  محؾ ُمـ ويمذا , آدُمّٞم٤مً  محؾ ُمـ صالة صّح٦م وقمغم

ّٜٔ  .وهمػمه اعمًتجٛمر سملم شمٗمّمٞمؾ وفِّنٚؾً

 شمٙمقن أن ؾٔحتّؾ طم٤ملٍ  واىمٕم٦م سم٠مهّن٤م:  اًم٘مّّم٦م هذه قمـ جي٤مب وىمد

ٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أّٟمف حيتّؾ ـام , همًٚم٧م ىمد طمٞمٜمئذٍ  يم٤مٟم٧م ُم٤مُم٦مأُ  ًّ   .سمح٤مئؾٍ  يٛم

 هلؿ ضمؼماً  هلؿ وإيمراُمف , إـمٗم٤مل قمغم وؿمٗم٘متف , ملسو هيلع هللا ىلص شمقاوٕمف وومٞمف

 .وًمقاًمدهيؿ

 طمٞمٜمئذٍ  شمٕم٤مرض ّٕٟمف اًمقًمد رمح٦م ىمدر قمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف واؾمتٜمٌط

 اًمقًمد ظم٤مـمر ُمراقم٤مة قمغم واعمح٤مومٔم٦م اخلِمقع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م
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 .اًمّث٤مين ٘مّدموم  

 .اجلقاز ًمٌٞم٤من ذًمؽ ومٕمؾ إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 



 فة صالة النيب صباب  كتاب الصالة
366   

 الحديث الخمدون  
 دم اظتدفقا:  ؿٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظـ,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 55

 ( ).افُِٛ إبسٚط ذراظٔف أحدـؿ يبسط وٓ,  افّسجقد

 .واًم٘مٌض آومؽماش سملم ُمتقؾّمٓملم يمقٟمقا:  أي ( اظتدفقا: )  ؿقفف

جقد هٞمئ٦م ووع هٜم٤م سم٤مٓقمتدال اعمراد ًمٕمؾ:  اًمٕمٞمد ؼدىمٞم اسمـ وىم٤مل ًّ  اًم

 هٜم٤م يت٠مشّمك ٓ اًمّريمقع ذم اعمٓمٚمقب احلّزّ  آقمتدال ٕنّ  , إُمر وومؼ قمغم

 قمغم إؾم٤مومؾ ٤معٗمارشم هٜم٤م واعمٓمٚمقب , واًمٕمٜمؼ اًمّٔمٝمر اؾمتقاء هٜم٤مك وم٢مّٟمف ,

 .إقم٤مزم

 ٤مٕؿمٞم٤مءسم اًمّتِمٌٞمف وم٢منّ  , سمٕمٚمتف ُم٘مروٟم٤مً  هٜم٤م احلٙمؿَ  ذيمر وىمد:  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اًمّّمالة ذم شمريمف يٜم٤مؾم٥م اخلًٞم٦ًم

 .سم٤مًمّّمالة آقمتٜم٤مء وىمٚم٦م سم٤مًمّتٝم٤مون ُمِمٕمرة أيْم٤مً  قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمّل  واهلٞمئ٦م

 سمٜمقنٍ  ًمأليمثر يمذا " يٜمًٌط وٓ "وًمٚمٌخ٤مري  ( سطبي وٓ: )  ؿقفف

 وذم , ُمقطّمدة سمٕمد سمٛمثٜم٤ّمةٍ  " يٌتًط " وًمٚمحٛمقّي  .اعمقطّمدة ىمٌؾ ؾم٤ميمٜم٦م

  .اًمٕمٛمدة اىمتٍم وقمٚمٞمٝم٤م .وم٘مط ؾم٤ميمٜم٦م ٛمقطّمدةسم قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م

,  فم٤مهرة وهل .وسم٤معمثٜم٤ّمة واًمّث٤مًمث٦م إومم ذم سم٤مًمٜمّقن ( إبسٚط: )  ؿقفف

  .اًمٙمٚم٥م اٟم٤ًٌمط ومٞمٜمًٌط ذراقمٞمف يًٌط وٓ .شم٘مديره٤م واًمّث٤مًمث٦م

 وٓ " سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ قمـ داود أيب رواي٦موذم 

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس (  340) وُمًٚمؿ (  634) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف

 .ٟمحقه .ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ ىمت٤مدة(  634) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      



 فة صالة النيب صباب  كتاب الصالة
367   

 قمغم واًمرومع .اًمٜمٝمل قمغم اجلزم يٗمؽمش ذم جيقز .يٜمًٌط سمدل " يٗمؽمش  

 .اًمٜمٝمل سمٛمٕمٜمك وهق اًمٜمٗمل

 " سمٚمٗمظ ٟمحقه ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ واًمؽّمُمذّي  أمحد وروى

 وعمًٚمؿٍ  , احلدي٨م " ذراقمٞمف يٗمؽمش وٓ,  ومٚمٞمٕمتدل أطمديمؿ ؾمجد إذا

 ( ).ٟمحقه قم٤مئِم٦م قمـ

 

______________________ 
 .(  42) اعمـ٤ميض رىمؿ   اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ سمحٞمٜم٦م   (6)
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 وانسجىد انركىع يف انطًأَيُت وجىب باب   
 الحديث الواحد والخمدون

 ؾدخؾ,  ادسجد دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ :   هريرة أيب ـظ - 555

ِ   جٚء ثؿّ ,  ؾهذ   رجٌؾ  ّٕؽ,  ؾهِؾ  ارجع:  ؾَٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظذ ؿؾس  ؾ٘

ِ   جٚء ثؿّ ,  صذ   ـام ؾهذ   ؾرجع تهِؾ  ملَ  :  ؾَٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظذ ؿؾس

ّٕؽ,  ؾهِؾ  ارجع ًٚ  .تهِؾ  ملَ  ؾ٘  ٓ بٚحلّؼ  بًثؽ وافذي:  ؾَٚل,  ثالث

ِّ  ؽره أحسـ  مٚ اؿرأ ثؿّ ,  ؾُّز  افّهالة إػ ؿّٝ إذا:  ؾَٚل,  ّْلؾً

ـّ  حّتك ارـع ثؿّ ,  افَرآن مـ تٔرّس   تًتدل حّتك ارؾع ثؿّ ,  راـًًٚ  تىّئ

ـّ  حّتك اشجد ثؿّ ,  ؿٚئامً  ـّ  حّتك ارؾع ثؿّ ,  شٚجداً  تىّئ  .جٚفسًٚ  تىّئ

 ( ).ٓٚـِ صالتؽ دم ذفؽ واؾًؾ

 

 ( ) اًم٘مّٓم٤من حيٞمك ظم٤مًمػ:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل ( يب هريرةأ ظـ: )  ؿقفف

 5 أسمٞمف قمـ ي٘مقًمقا ملَ  وم٢مهّنؿ , اإلؾمٜم٤مد هذا ذم يمّٚمٝمؿ اهلل قمٌٞمد أصح٤مَب 

  .اًمقضمٝملم قمغم سمف طمّدث اهلل قمٌٞمد يٙمقن أن ومٞمِمٌف:  ىم٤مل طم٤مومظٌ  وحيٞمك

  .حيٞمك رواي٦م اًمؽّمُمذّي  ورضّمح , قمٚمٞمف حيٞمك يت٤مسمع ملَ :  اًمٌّزار وىم٤مل

 ُمـ ومٚمٚمّزي٤مدة حيٞمك رواي٦م أُّم٤م , ُمرضّمح وضمفٌ  ًمّروايتلما ُمـ ًمٙمؾ  :  ىمٚم٧م

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  042) وُمًٚمؿ (  2643,  6342,  223,  263) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

قمـ اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف يمام ؾمٞم٠ميت : وىمٞمؾ  .قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر قمـ اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة سمف

 .شمٗمّمٞمٚمف إن ؿم٤مء اهلل

: ُمـ ـمري٘مف قمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمٛمري ىم٤مل ( 240)أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري  .رواي٦م حيٞمك اًم٘مٓم٤من (6)

 .طمّدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة سمف
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 يقصػ ملَ  ؾمٕمٞمداً  وٕنّ  , ومٚمٚمٙمثرة إظمرى اًمّرواي٦م وأُّم٤م , احل٤مومظ

 اًمِمٞمخ٤من أظمرج صمؿ وُمـ , هريرة أيب ُمـ ؾمامقمف صم٧ٌم وىمد .سم٤مًمّتدًمٞمس

 .اًمٓمري٘ملم

 ." اًم٘مراءة وضمقب سم٤مب " وذم, ( ) هٜم٤م حيٞمك ـمريؼ اًمٌخ٤مري وم٠مظمرج

 يامنإ" وذم,  ٟمٛمػم سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ "ؾمتئذانآ" ذم وأظمرج

, أسمٞمف  قمـ ومٞمف ًمٞمس .اهلل قمٌٞمد قمـ يمالمه٤م أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ "واًمٜمذور

 .اًمّثالصم٦م رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

  .هريرة أيب رواي٦م همػم ُمـ أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م

 وحمّٛمد ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمٝم٤م

 يمّٚمٝمؿ ىمٞمس سمـ وداود قمجالن سمـ وحمّٛمد قمٛمرو سمـ ّٛمدوحم إؾمح٤مق سمـ

 سمـ روم٤مقم٦م قمّٛمف قمـ أسمٞمف قمـ اًمّزرىمّل  راومع سمـ ظمالد سمـ حيٞمك سمـ قمكمّ  قمـ

 ُمـ ومْٓؿ ." سمدرّي  ًمف قمؿّ  قمـ " ىم٤مل روم٤مقم٦م يًؿّ  ملَ  ُمـ ؾّْٓؿ , راومع

 .أسمٞمف قمـ ي٘مؾ ملَ 

 ٞمفأسم قمـ حيٞمك سمـ قمكمّ  سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ واًمؽّمُمذّي  اًمٜم٤ًّمئّل  ورواه

 .أسمٞمف قمـ اًمؽّمُمذّي  ي٘مؾ ملَ  ًمٙمـ , روم٤مقم٦م قمـ ضمّده قمـ

 .ىمري٤ٌمً  ٟمذيمره آظمر اظمتالف وومٞمف

 ضم٤مًمٌس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل " ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم ( رجؾ ؾدخؾ: )  ؿقفف

______________________ 
قمـ ( اًمذي ٓ يتؿ ريمققمف سم٤مإلقم٤مدة   ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب أُمر اًمٜمٌل )  .ذم يمت٤مب اًمّمالة:  أي  (6)

ومٝمق ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ  .وضمقب اًم٘مراءةأُم٤م ذم سم٤مب  .(قمـ أسمٞمف ) ُمًدد قمـ حيٞمك وومٞمف 

 .سمِم٤مر قمٜمف
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 سمٞمٜمام " ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل ,  " اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم

 ." طمقًمف وٟمحـ,  ضم٤مًمس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 سمّٞمٜمف , اخلؼم راوي حيٞمك سمـ قمكمّ  ضمدّ  راومع سمـ ظمالد هق .اًمّرضمؾ وهذا

٤ٌّمد قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ  حيٞمك سمـ قمكمّ  قمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد قمـ اًمٕمّقام سمـ قم

  ." اعمًجد دظمؾ ظمالداً  أنّ ,  روم٤مقم٦م قمـ

 قمجالن اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ضمٝم٦م ُمـ "اًمّذيؾ" ذم ُمقؾمك أسمق وروى

 دظمؾ أّٟمف,  ّدهضم قمـ أسمٞمف قمـ ظمالد سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك سمـ قمكمّ  قمـ

  .ٟمتٝمكا .اعمًجد

 :  أمران وؾٔف

 .حيٞمك سمـ قمكمّ  ٟم٥ًم ذم اهلل قمٌد زي٤مدة:  إول

  .قمكمّ  ضمدّ  ظمالد رواي٦م ُمـ احلدي٨م ضمٕمؾ:  افثٚن

 .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمّراوي ُمـ ؿٌ ومقهْ :  إّول ؾّٖمٚ

 قمٜمف رواه ىمد ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ٕنّ ,  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ومٛمـ:  افّثٚن وأّمٚ

 , روم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـ أّٟمف واعمحٗمقظ , اهلل قمٌد ٢مؾم٘م٤مطسم ًمٙمـ,  يمذًمؽ

 أيب قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ,  اًم٘مّٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد أظمرضمف يمذًمؽ

  .قمجالن سمـ حمّٛمد قمـ يمالمه٤م إمحر .ظم٤مًمد

 وم٠مظمّػ  ومّمغمَّ  يم٤مًمٌدوّي  رضمٌؾ  ضم٤مء إذ " اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وىمع ُم٤م وأُّم٤م

ٌّٝمف ٤مقم٦مروم ٕنّ  , سمخالد شمٗمًػمه يٛمٜمع ٓ ومٝمذا " صالشمف  سم٤مًمٌدوّي  ؿم

 .ذًمؽ ًمٖمػم أو الةـاًمّّم  أظمّػ  ًمٙمقٟمف

 " ريمٕمتلم " ىمٞمس سمـ داود رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  زاد ( ؾهذ  : )  ؿقفف
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 اًمّرواي٦م وذم , اعمًجد حتّٞم٦م أهّن٤م وإىمرب .ٟمٗمالً  صغمَّ  سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مر وومٞمف

 إؾمح٤مق رواي٦م ذم زاد " صالشمف ذم يرُم٘مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من وىمد " اعمذيمقرة

 ." ُمٜمٝم٤م يٕمٞم٥م ُم٤م ٟمدري وٓ " ـمٚمح٦م أيب سمـ

,  " ٟمِمٕمر ٓ وٟمحـ يرُم٘مف " ظم٤مًمد أيب رواي٦م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وقمٜمد

 ىمٌٚمف اًمذي ُمـ خمتٍم وهق , إومم اعمّرة ذم طم٤مهلؿ قمغم حمٛمقل وهذا

 .ُمٜمٝم٤م يٕمٞم٥م سمام ٟمِمٕمر وٓ:  ىم٤مل يم٠مّٟمف

ِ   جٚء ثؿّ : )  ؿقفف  هلو " ومًٚمؿ ومج٤مء " أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م ذم ( ؿؾس

 .شمراخٍ  وجمٞمئف صالشمف سملم يٙمـ ملَ  ّٕٟمف,  أومم

 ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم ويمذا,  ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ( ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ؾردّ : )  ؿقفف

الم وقمٚمٞمؽ ":  وم٘م٤مل " قمٜمد اًمٌخ٤مري ًّ  ." اًم

 وىم٧م ذم اعمققمٔم٦م إنّ :  ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اعمٜمػم اسمـ قمغم شمٕمّ٘م٥ٌم  هذا وذم

الم ردّ  ُمـ أهؿّ  احل٤مضم٦م ًّ المَ  قمٚمٞمف يردّ  ملَ  ًمٕمٚمف وّٕٟمف , اًم ًّ  قمغم شم٠مدي٤ٌمً  اًم

الم وشمرك سم٤مهلجر اًمّت٠مدي٥م ُمٜمف ومٞم١مظمذ,  ضمٝمٚمف ًّ   .ٟمتٝمكا .اًم

 اعمقوع هذا ذم اًمّردّ  صمٌقت اًمّّمحٞمحلم ٟمًخ ُمـ قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م واًمذي

 " ص٤مطم٥م احلدي٨م ؾم٤مق وىمد,  واًمٜمّذور إيامن ذم اًمذي إَّٓ  , وهمػمه

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ردّ وم : ُمٜمف طمذف أّٟمف إَّٓ  اًم٤ٌمب سمٚمٗمظ " اًمٕمٛمدة

 ص٤مطم٥م قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمد اًمتل اًمٜمًّخ٦م قمغم اقمتٛمد اعمٜمػم اسمـ ومٚمٕمؾ

 .اًمٕمٛمدة

 .صالشمؽ أقمد:  وم٘م٤مل قمجالن اسمـ رواي٦م ذم ( ارجع: )  ؿقفف

ّٕؽ: )  ؿقفف  ذم اجل٤مهؾ أومٕم٤مل أنّ  ومٞمف:  قمٞم٤مض ىم٤مل ( تهّؾ  ملَ  ؾ٘



  372   ة يف الركوع والسجودباب وجوب الطمأنينكتاب الصـالة     

   
 ٟمٗمل سم٤مًمٜمّٗمل اعمراد أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  وهق , دمزئ ٓ قمٚمؿ همػم قمغم اًمٕم٤ٌمدة

ؽ اًمٙمامل ٟمٗمل قمغم محٚمف وُمـ , اًمّٔم٤مهر وهق اإلضمزاء ًّ  ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف مت

 , اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم ًمزم وإٓ إضمزائٝم٤م قمغم ومدلَّ  .سم٤مإلقم٤مدة اًمّتٕمٚمٞمؿ سمٕمد ي٠مُمره

ّٜٔ بًض ىم٤مًمف يمذا  .شمٌٕمف وُمـ اعُمٝمٚم٥َّم وهق .ادٚفُ

 وم٠ًمًمف , سم٤مإلقم٤مدة إظمػمة اعمّرة ذم أُمره ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف,  ٟمٔمر وومٞمف

 إمم أؿم٤مر , اًمٙمٞمٗمّٞم٦م هذه قمغم صالشمؽ أقمد ًمف ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف , ومٕمٚمٛمف ؿاًمّتٕمٚمٞم

 .اعمٜمػم اسمـ ذًمؽ

ًٚ : )  ؿقفف  سمٕمده٤م اًمتل ذم أو اًمّث٤مًمث٦م ذم وم٘م٤مل " ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم ( ثالث

 ." اًمّث٤مًمث٦م أو اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم وم٘م٤مل " أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م وذم "

 قم٤مدشمف ُمـ نيم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وًمٙمقٟمف,  ومٞمٝم٤م اًمِّمّؽ  وىمقع ًمٕمدم إومم وشمؽمضّمح

 .هم٤مًم٤ٌمً  شمٕمٚمٞمٛمف ذم اًمّثالث اؾمتٕمامل

ِّ : )  ؿقفف  وم٠مرين:  اًمّرضمؾ وم٘م٤مل " ( ) قمكمّ  سمـ حيٞمك رواي٦م ذم ( ّْلؾً

  .أضمؾ:  وم٘م٤مل وأظمٓمئ أصٞم٥م سمنم أٟم٤م وم٢مّٟمام,  ٛمٜملوقمٚمّ 

 ىمٛم٧م إذا " ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم ( ؾُّز  افّهالة إػ ؿّٝ إذا: )  ؿقفف

 حيٞمك رواي٦م وذم,  " ومٙمؼّم  اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿّ ,  اًمقوقء وم٠مؾمٌغ اًمّّمالة إمم

______________________ 
وأن  .ومٔمٜمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ُم٘مٚمقسمف, رواي٦م حيٞمك سمـ قمكم مَل ينم إًمٞمٝم٤م اسمـ طمجر ىمٌؾ ذًمؽ  (6)

وم٘مد أظمرضمٝم٤م اًمٜمًـ٤مئل ذم , وًمٞمس يمذًمؽ , اًمتل ذيمر روايتف (  ٞمك قمكم سمـ حي) اًمّمقاب 

ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ طمجر قمـ (  6/606)  "اًمًٜمـ"واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  6/632) "اًمٙمؼمى"

إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر طمّدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمكّم سمـ حيٞمك سمـ ظمالد سمـ راومٍع اًمّزرىمّل قمـ أسمٞمف قمـ 

 ومذيمره –٤م هق ضم٤مًمٌس ذم اعمًجد يقُم٤ًم سمٞمٜم  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رؾمقل اهلل , ضمّده قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومٍع 

قمـ حيٞمك سمـ : ًمٙمـ ىم٤مل , قمـ قمكم سمـ طمجر ( 036) "ضم٤مُمٕمف"وىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  

 .ومَل يذيمر واًمده قمٚمٞم٤مً  .قمكم قمـ ضمده
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  ." وأىمؿ شمِمّٝمد صمؿّ  اهلل أُمرك يمام ومتقّو٠م " قمكمّ  سمـ

 صالة شمتؿّ  ملَ  إهّن٤م " اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م وذم

 إمم ويديف وضمٝمف ومٞمٖمًؾ,  اهلل أُمره يمام اًمقوقء يًٌغ طمّتك أطمديمؿ

 وحيٛمده اهلل يٙمؼّم  صمؿّ  اًمٙمٕمٌلم إمم ورضمٚمٞمف رأؾمف ويٛمًح اعمروم٘ملم

 .ويٛمّجده سمدل " قمٚمٞمف ويثٜمل " داود أيب وقمٜمد,  " ويٛمّجده

 ذم اًمّرواي٤مت ختتٚمػ ملَ  ( افَرآن مـ مًؽ تٔرّس  مٚ اؿرأ ثؿّ : )  ؿقفف

 .هريرة أيب قمـ هذا

 اًم٘مرآن ُمـ شمٞمّن  ُم٤م وي٘مرأ " اعمذيمقرة إؾمح٤مق رواي٦م ومٗمل روم٤مقم٦م وأُّم٤م

,  وم٤مىمرأ ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من وم٢من " قمكمّ  ـسم حيٞمك رواي٦م وذم,  " اهلل قمٚمٛمف مم٤ّم

 داود أيب قمٜمد قمٛمرو سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم ." وهٚمٚمف ويمؼّمه اهلل وم٤ممحد وإٓ

  ." اهلل ؿم٤مء سمام أو,  اًم٘مرآن سم٠ممّ  اىمرأ صمؿّ  "

٤ٌّمن واسمـ وٕمحد  سمام اىمرأ صمؿّ ,  اًم٘مرآن سم٠ممّ  اىمرأ صمؿّ  " اًمقضمف هذا ُمـ طم

٤ٌّمن اسمـ ًمف شمرضمؿ " ؿمئ٧م  اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ىمراءة ّمكِم اعمُ  ومرض)  سم٤ٌمب طم

 .( ريمٕم٦م يمّؾ  ذم

ـّ  حّتك: )  ؿقفف  وم٢مذا " اًم٘مري٦ٌم هذه أمحد رواي٦م ذم ( راـًًٚ  تىّئ

 " ًمريمققمؽ ومتّٙمـ فمٝمرك واُمدد ريمٌتٞمؽ قمغم راطمتٞمؽ وم٤مضمٕمؾ ريمٕم٧َم 

ـّ  طمّتك ومػميمع يٙمؼّم  صمؿّ  " ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م وذم,   شمٓمٛمئ

  " ويًؽمظمل ُمٗم٤مصٚمف

 طمّتك " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم ( ؿٚئامً  لتًتد حّتك: )  ؿقفف

ـّ   إؾمٜم٤مده ُمًٚمؿ أظمرج وىمد , قمٜمف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف " ىم٤مئامً  شمٓمٛمئ
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 ويمذا , ذـمف قمغم ومٝمق ًمٗمٔمف يًؼ ملَ  ًمٙمـ,  احلدي٨م هذا ذم سمٕمٞمٜمف

 ذم وهق , أؾم٤مُم٦م أيب قمـ "ُمًٜمده" ذم راهقيف سمـ إؾمح٤مق أظمرضمف

اج أظمرضمف يمذاو , ـمري٘مف ُمـ ٟمٕمٞمؿٍ  أيب "ُمًتخرج"  يقؾمػ قمـ اًمّنّ

  .أؾم٤مُم٦م أيب قمـ اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمقخ أطمد ُمقؾمك سمـ

 ٌَ  ذم وُمثٚمف .اًمِّمٞمخلم ذط قمغم آقمتدال ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذيمر ٧َم ومث

٤ٌّمن واسمـ أمحد قمٜمد روم٤مقم٦م طمدي٨م  صٚمٌؽ وم٠مىمؿ " ٕمحد ًمٗمظ وذم , طم

  ." ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمّتك

 أي - إجي٤مهب٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم:  احلرُملم إُم٤مم ىمقل أنّ  هبذا رفوقمُ 

 اعمزء طمدي٨م ذم شمذيمر ملَ  ٕهّن٤م رء - اًمّريمقع ُمـ اًمّرومع ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 .اًمّّمحٞمح٦م اًمّٓمرق هذه قمغم ي٘مػ ملَ  أّٟمف قمغم دال   , صالشمف

 يٙمؼّم  صمؿّ  " ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ذم ( اشجد ثؿّ : )  ؿقفف

ـّ  طمّتك ضمٌٝمتف أو وضمٝمف يٛمّٙمـ طمّتك ومٞمًجد  فُمٗم٤مصٚم شمٓمٛمئ

 ."وشمًؽمظمل

 ومػميمع يٙمؼّم  صمؿّ  " اعمذيمقرة إؾمح٤مق رواي٦م ذم ( عـارؾ ثؿّ : )  ؿقفف

 سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم " صٚمٌف وي٘مٞمؿ ُم٘مٕمدشمف قمغم ىم٤مقمداً  يًتقي طمّتك

 رواي٦م وذم,  " اًمٞمنى ومخذك قمغم وم٤مضمٚمس رأؾمؽ رومٕم٧م وم٢مذا " قمٛمرو

ـّ  اًمّّمالة وؾمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا " إؾمح٤مق  اومؽمش صمؿّ ,  ضم٤مًم٤ًمً  وم٤مـمٛمئ

 "شمِمّٝمد صمؿّ  , اًمٞمنى ذكومخ

ِّٓٚ صالتؽ دم ذفؽ اؾًؾ ثؿّ : )  ؿقفف  " قمٛمرو سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم ( ـ

 ." وؾمجدة ريمٕم٦م يمّؾ  ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿّ 
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جقد ذيمر سمٕمد ٌخ٤مرياًم ذم ٟمٛمػم اسمـ رواي٦م ذم وىمع : بٔفٌ تْْ  ًّ  " اًمّث٤مين اًم

ـّ  طمّتك ارومع صمؿّ   قمغم يدّل  هذا:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وىمد ." ضم٤مًم٤ًمً  شمٓمٛمئ

 .أطمد سمف ي٘مؾ وملَ ,  آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم إجي٤مب

 ىم٤مل : ىم٤مل سم٠من قمّ٘مٌف وم٢مّٟمف , ؿٌ وهْ  اًمٚمٗمٔم٦م هذه أنّ  إمم اًمٌخ٤مرّي  وأؿم٤مر

 يم٤من إن - حيٛمؾ أن ويٛمٙمـ,  " ىم٤مئامً  شمًتقي طمّتك إظمػم ذم أؾم٤مُم٦م أسمق

 اعمذيمقرة إؾمح٤مق رواي٦م وي٘مّقيف , ًمٚمّتِمّٝمد اجلٚمقس قمغم - حمٗمقفم٤مً 

 .ىمري٤ٌمً 

 رواه ًمٙمـ , ٟمٛمػم اسمـ ظم٤مًمػ أؾم٤مُم٦م أسم٤م أنّ  ذم فم٤مهر اًمٌخ٤مرّي  ويمالم

:  سمٚمٗمظ ٟمٛمػم اسمـ ىم٤مل يمام أؾم٤مُم٦م أيب قمـ "ُمًٜمده" ذم راهقيف سمـ إؾمح٤مق

ـّ  طمّتك اؾمجد صمؿّ  " ـّ  طمّتك اىمٕمد صمؿّ  , ؾم٤مضمداً  شمٓمٛمئ  صمؿّ  , ىم٤مقمداً  شمٓمٛمئ

ـّ  طمّتك اؾمجد ـّ  طمّتك اىمٕمد صمؿّ  , ؾم٤مضمداً  شمٓمٛمئ  اومٕمؾ صمؿّ  , ىم٤مقمداً  شمٓمٛمئ

  ." ريمٕم٦م يمّؾ  ذم ذًمؽ

 راهقيف سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل يمذا:  وىم٤مل,  ـمري٘مف ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرضمف

 ىمداُم٦م أيب ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م واًمّّمحٞمح , أؾم٤مُم٦م أيب قمـ

ـّ  طمّتك اؾمجد صمؿّ  " سمٚمٗمظ أؾم٤مُم٦م أيب قمـ ُمقؾمك سمـ ويقؾمػ  شمٓمٛمئ

 سمـ يقؾمػ ـمريؼ ُمـ ؾم٤مىمف صمؿّ  " ىم٤مئامً  شمًتقي طمّتك ارومع صمؿّ  , ؾم٤مضمداً 

  .يمذًمؽ ُمقؾمك

  .احلدي٨م ذاهب دلواؾمتُ 

 ىم٤مل وسمف , اًمّّمالة أريم٤من ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وضمقب قمغم:  افَقل إول

 .اجلٛمٝمقر
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 سمذًمؽ وّسح , ؾمٜم٦ّم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م أنّ  احلٜمٗمّٞم٦م قمـ اؿمتٝمر:  افَقل افثٚن

ـّ  , ُمّمٜمّٗمٞمٝمؿ ُمـ يمثػمٌ   اًمقضمقب ذم يم٤مًمٍّميح اًمّٓمح٤موّي  يمالم ًمٙم

جقد اًمّريمقع ُم٘مدار)  شمرضمؿ وم٢مّٟمف , قمٜمدهؿ ًّ  احلدي٨م ذيمر صمؿّ  , ( واًم

 ذم صمالصم٤مً  اًمٕمٔمٞمؿ ريّب  ؾمٌح٤من " ىمقًمف ذم وهمػمه داود أسمق أظمرضمف اًمذي

  ." أدٟم٤مه وذًمؽ,  اًمّريمقع

جقد اًمّريمقع ُم٘مدار هذا أنّ  إمم ؿقمٌ  ؾذهٛ:  ( ) ىم٤مل ًّ  جيزئ ٓ واًم

 واـمٛم٠منّ  رايمٕم٤مً  اؾمتقى إذا:  وم٘م٤مًمقا آخرون وخٚفٍٓؿ:  ىم٤مل , ُمٜمف أدٟمك

د يقشػ وأيب حٍْٜٔ أيب ؿقل وهذا:  ىم٤مل صمؿّ  , أضمزأ ؾم٤مضمداً  ّّ   .وحم

 قمغم احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ شمٙمّرر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اًمقضمقب أُّم٤م , يذيمر ملَ  ُم٤م وضمقب قمدم وقمغم,  ومٞمف ذيمر ُم٤م وضمقب

 اًمقضمقب قمدم إصؾ يمقن عمجّرد ومٚمٞمس قمدُمف وأُّم٤م , سمف إُمر ومٚمتٕمّٚمؼ

 ي٘متيض وذًمؽ , ًمٚمج٤مهؾ وسمٞم٤من شمٕمٚمٞمؿ ُمقوع اعمقوع ًمٙمقن سمؾ ,

 ٘م٧مشمٕمٚمَّ  ُم٤م ذيمر ملسو هيلع هللا ىلص سمٙمقٟمف ذًمؽ ويت٘مّقى,  ذيمر ومٞمام اًمقاضم٤ٌمت اٟمحّم٤مر

 ي٘مٍم ملَ  أّٟمف قمغم ومدلَّ  , سمف ؼشمتٕمٚمَّ  ملَ  وُم٤م اعُمّمكِم  هذا ُمـ اإلؾم٤مءة سمف

  .اإلؾم٤مءة سمف وىمٕم٧م ُم٤م قمغم اعم٘مّمقد

 ذم ُمذيمقراً  ويم٤من - وضمقسمف ذم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ ُمقوع ومٙمّؾ :  ىم٤مل

ؽ أن ومٚمٜم٤م - احلدي٨م هذا ًّ   .وسم٤مًمٕمٙمس , وضمقسمف ذم سمف ٟمتٛم

 إُمقر وإطمّم٤مء احلدي٨م هذا ـمرق َجع إمم أّوًٓ  حيت٤مج ًمٙمـ

 أو اًمقضمقب قم٤مرض إن صمؿّ  , وم٤مًمّزائد سم٤مًمّزائد وإظمذ ومٞمف اعمذيمقرة

______________________ 
 .أي اًمٓمح٤موي رمحف اهلل (6)
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 طمدي٨م ذم إُمر صٞمٖم٦م ضم٤مءت وإن , سمف قمٛمؾ ُمٜمف أىمقى دًمٞمٌؾ  قمدُمف

  آظمر
ٍ
 .ىمّدُم٧م احلدي٨م هذا ذم يذيمر ملَ  سمٌمء

 أيب رواي٦م ُمـ اًم٘مقّي٦م ـمرىمف وَجٕم٧م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م اُمتثٚم٧م ىمد:  ٚم٧مىم

 ملَ  ومٛماّم  .قمٚمٞمٝم٤م اؿمتٛمٚم٧م اًمتل اًمّزي٤مدات أُمٚمٞم٧م وىمد , وروم٤مقم٦م هريرة

 إظمػم واًم٘مٕمقد , اًمٜمّّٞم٦م:  ظِٔٓٚ ادّتٍؼ اًمقاضم٤ٌمت ُمـ شمٍمحي٤مً  ومٞمف يذيمر

 , ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم واًمّّمالة إظمػم اًمّتِمّٝمد ومٞمف اعمختٚمػ وُمـ

المو ًّ   .اًمّّمالة آظمر ذم اًم

 .اًمّرضمؾ قمٜمد ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من ذًمؽ أنّ  قمغم حمٛمقل وهق:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .ٟمتٝمكا

 يمام ذيمر ُم٤م إجي٤مب قمغم اًمّدًمٞمؾ صمٌقت وهق , شمٙمٛمٚم٦م إمم حيت٤مج وهذا

 واًمّتٕمّقذ اإلىم٤مُم٦م أنّ  قمغم دًمٞمؾ وومٞمف:  ىم٤مل .ٟمٔمر ذًمؽ سمٕمد وومٞمف , شم٘مّدم

 قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع وهمػمه طمراماإل ذم اًمٞمديـ ورومع آومتت٤مح ودقم٤مء

جقد اًمّريمقع وشمًٌٞمح٤مت آٟمت٘م٤مٓت وشمٙمٌػمات اًمٞمنى ًّ  وهٞمئ٤مت واًم

 احلدي٨م ذم يذيمر ملَ  مم٤ّم ذًمؽ وٟمحق اًمٗمخذ قمغم اًمٞمد وووع اجلٚمقس

  .ٟمتٝمكا .سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس

 شم٘مّدم يمام اًمّٓمرق سمٕمض ذم ذيمر ُم٤م سمٕمض ًمثٌقت اعمٜمع ُمٕمرض ذم وهق

 شم٘مّدم يمام وضمقسمف قمدم قمغم دًمٞمؾ إمم سمفسمقضمق ي٘مؾ ملَ  ُمـ ومٞمحت٤مج , سمٞم٤مٟمف

  .شم٘مريره

 ًمٗمظ سمٙمؾ جيزئ عمَِـ ىم٤مل ظمالوم٤مً  , اًمّتٙمٌػم ًمٗمظ شمٕملّم  قمغم سمف واؾمتدل
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 . ( ) اًمّّمالة صٗم٦م أّول ذم اعم٠ًمًم٦م هذه شم٘مّدُم٧م وىمد , اًمّتٕمٔمٞمؿ قمغم يدّل 

ٌّدات حمّؾ  اًمٕم٤ٌمدات سم٠منّ  ذًمؽ ويت٠مّيد:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل  , اًمّتٕم

 ي٘مّمد ُم٤م ُمٜمٝم٤م سمرشم٦ٌمٍ  يت٠مّدى ٓ وم٘مد , خمتٚمٗم٦م إذيم٤مر ههذ رشم٥م وٕنّ 

 ومٚمق , سم٤مخلْمقع اًمّتٕمٔمٞمؿ سمف اعم٘مّمقد وم٢منّ  , اًمّريمقع وٟمٔمػمه .أظمرى سمرشم٦ٌمٍ 

جقد أسمدًمف ًّ   .اخلْمقع هم٤مي٦م أّٟمف ُمع , جيزئ ملَ  سم٤مًم

 .شمتٕملّم  ٓ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 وم٘مرأه اًمٗم٤محت٦م همػم ٞمفوم شمٞمّن  إذا أّٟمف ووضمٝمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 سم٠منّ  أضم٤مسمقا,  قمّٞمٜمقه٤م واًمذيـ:  ىم٤مل , اًمٕمٝمدة قمـ ومٞمخرج ممتثالً  يٙمقن

 .احلدي٨م هذا ذم ًمٚمٛمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد شمٕمّٞمٜمٝم٤م قمغم اًمّدًمٞمؾ

 سم٘مٞمد ُم٘مّٞمد هق سمؾ وضمف يمّؾ  ُمـ سمٛمٓمٚمٍؼ  ًمٞمس ّٕٟمف , ُمتٕمّ٘م٥م وهق

 .ىمرآٟم٤مً  اىمرأ:  ىم٤مل ًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  يٙمقن وإّٟمام , اًمّتخٞمػم ي٘متيض اًمذي اًمّتٞمًػم

  .اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م اىمرأ:  ىم٤مل صمؿّ 

 .ًمٚمٛمجٛمؾ سمٞم٤من هق:  سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 ُم٤م " وىمقًمف , دًٓمتف شمّتْمح ملَ  ُم٤م اعمجٛمؾ ٕنّ  , أيْم٤مً  ُمتٕمّ٘م٥م وهق

 .اًمّتخٞمػم ذم فم٤مهرٌ  ّٕٟمف ُمّتْمح " شمٞمّن 

 رء هب٤م وأريد , ُمقصقًم٦م " ُم٤م " ضمٕمٚم٧م إن ذًمؽ ي٘مرب وإّٟمام:  ىم٤مل

  .اعمتٞمّنة ومٝمل , هل٤م اعمًٚمٛملم ٗمظطم ًمٙمثرة اًمٗم٤محت٦م وهق ُمٕملّم 

 حيٗمظ ٓ أّٟمف اًمّرضمؾ طم٤مل ُمـ قمرف أّٟمف قمغم حمٛمقل هق:  وؿٔؾ

  .شمٞمّن  ُم٤م ىمراءة قمٚمٞمف اًمقاضم٥م يم٤من يمذًمؽ يم٤من وُمـ , اًمٗم٤محت٦م

______________________ 
 ( 33) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة اعم٤ميض سمرىمؿ  (6)
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 وٓ , اًمٗم٤محت٦م شمٕمٞملم قمغم سم٤مًمّدًمٞمؾ ُمٜمًقخ أّٟمف قمغم حمٛمقل:  وؿٔؾ

 وهق , ًمٍّميحا يؽمك ٓ آطمتامل وُمع , حمتٛمؾ ًمٙمٜمّف .وٕمٗمٝمام خيٗمك

  " اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ٓ صالة دمزئ ٓ " ىمقًمف

 سمٞمٜمف َجٕم٤مً  اًمٗم٤محت٦م قمغم زاد ُم٤م قمغم حمٛمقل " شمٞمّن  ُم٤م " ىمقًمف إنّ :  وؿٔؾ

  .اًمٗم٤محت٦م إجي٤مب دًمٞمؾ وسملم

٤ٌّمن واسمـ ٕمحد شم٘مّدُم٧م اًمتل اًمّرواي٦م وي١مّيده  اىمرأ " ومٞمٝم٤م ىم٤مل طمٞم٨م طم

 ." ؿمئ٧م سمام اىمرأ صمؿّ  , اًم٘مرآن سم٠ممّ 

  .إريم٤من ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

 ذم سمف اعم٠مُمقر ٕنّ  , اًمٜمّّص  قمغم زي٤مدة سم٠مّٟمف سمف ي٘مؾ ملَ  ُمـ سمٕمض واقمتذر

جقد ُمٓمٚمؼ اًم٘مرآن ًّ ,  زي٤مدة وم٤مًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م , ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمٖمػم ومٞمّمدق اًم

  .شمٕمتؼم ٓ سم٤مٔطم٤مد اعمتقاشمر قمغم واًمّزي٤مدة

جقد ادًمٚمٛمر سمٞم٤من ًمٙمـ زي٤مدة ًمٞم٧ًم سم٠مهّن٤م:  وقمقرض ًّ  وأّٟمف , سم٤مًم

جقد ظم٤مًمػ ًّ ًّ  ومٌّٞمٜم٧م اجلٌٝم٦م ووع جمّرد ّٕٟمف,  اًمّٚمٖمقّي  اًم  أنّ  ٜم٦ّمـاًم

جقد ًّ  شم٠ميمٞمداً  ٟمزًم٧م أي٦م أنّ  وي١مّيده .سم٤مًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م يم٤من ُم٤م اًمنّمقمّل  اًم

جقد ًمقضمقب ًّ  وملَ  , ذًمؽ ىمٌؾ يّمّٚمقن ُمٕمف وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ويم٤من , اًم

  .ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمٖمػم ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٙمـ

 ُمـ قمغم اإلقم٤مدة وضمقب:  شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

  أظمؾ
ٍ
 , ُمٚمزمٌ  اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم اًمنّموع أنّ  وومٞمف .اًمّّمالة واضم٤ٌمت ُمـ سمٌمء

  .آؾمتدٓل ومٞم٘مػ ومريْم٦م يم٤مٟم٧م اًمّّمالة شمٚمؽ شمٙمقن أن حيتّؾ ًمٙمـ

 سمٖمػم اًمّتٕمٚمٞمؿ وطمًـ , اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمّٝمل سم٤معمٕمروف إُمر وومٞمف
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 ُمـ اعمتٕمٚمؿ وـمٚم٥م , اعم٘م٤مصد , وختٚمٞمص , اعم٠ًمًم٦م وإيْم٤مح , شمٕمٜمٞمػ

الم شمٙمرار وومٞمف .يٕمٚمٛمف أن اًمٕم٤ممل ًّ  إذا اعمقوع ُمـ خيرج ملَ  وإن ورّده اًم

  .اٟمٗمّم٤مل صقرة وىمٕم٧م

 ًمٚم٘مراءة ي٘مّمد وإّٟمام , ًمذاشمف ُم٘مّمقداً  ًمٞمس اًمّّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم أنّ  وومٞمف

  .ُمٕمف أصح٤مسمف وضمٚمقس اعمًجد ذم اإلُم٤مم ضمٚمقس وومٞمف .ومٞمف

 واًمّتٍميح سم٤مًمّت٘مّمػم وآقمؽماف ًمف وآٟم٘مٞم٤مد ًمٚمٕم٤ممل اًمّتًٚمٞمؿ وومٞمف

 قمغم ُم٘مّمقرة اًمقوقء ومرائض أنّ  وومٞمف,  اخلٓم٠م ضمقاز ذم اًمٌنمّي٦م سمحٙمؿ

ٜم٦ّم زادشمف ُم٤م ٓ اًم٘مرآن سمف ورد ُم٤م ًّ  ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚم٘مف طمًـ وومٞمف. ( ) ومٞمٜمدب اًم

  .ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمجٚمس ذم اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم وومٞمف , ُمٕم٤مذشمف وًمٓمػ

 قمغم,  وم٤مؾمدة وهل صالشمف قمغم ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شم٘مرير اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض أظمؾ سم٠مّٟمف اًم٘مقل

 ٓطمتامل ُمّرات جيٝمٚمف ُم٤م سمٗمٕمؾ اؾمتدراضمف أراد سم٠مّٟمف:  اعم٤مزرّي  وأضم٤مب

 وًمٞمس , شمٕمٚمٞمؿ همػم ُمـ ومٞمٗمٕمٚمف ومٞمتذيّمره هم٤مومالً  أو ٟم٤مؾمٞم٤مً  ومٕمٚمف يٙمقن أن

  .اخلٓم٠م حتّ٘مؼ سم٤مب ُمـ سمؾ , اخلٓم٠م اًمّت٘مرير سم٤مب ُمـ ذًمؽ

 شمٕمريٗمف ذم أسمٚمغ ًمٞمٙمقن أّوًٓ  يٕمٚمٛمف ملَ  وإّٟمام:  ىم٤مل , ٟمحقه اًمٜمّقوّي  لوىم٤م

  .اعمجزئ٦م اًمّّمالة سمّمٗم٦م همػمه وشمٕمريػ

 وشمٕمٔمٞمٛمف إُمر ًمتٗمخٞمؿ شمرديده يٙمقن أن حيتّؾ:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

______________________ 
واًمّمقاب ُم٤م دًم٧َّم اًمًٜم٦م قمغم وضمقسمف ,  ذم هذا ٟمٔمرٌ ( : 6/026)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز   (6)

وُم٤م أُمر سمف اًمرؾمقل , ٕنَّ اًمًٜم٦م شمٗمّن اًم٘مرآن , ُمـ اًمقوقء يم٤معمْمٛمْم٦م وآؿمتٜمِم٤مق 

 .واهلل أقمٚمؿ .(ُمـ يٓمع اًمرؾمقل وم٘مد أـم٤مع اهلل ) ومٝمق مم٤م أُمر اهلل سمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ملسو هيلع هللا ىلص
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  .ًمٚمٛمؽموك اًمٗمٓمٜم٦م إي٘م٤مظ ومرأى , يٗمتف ملَ  اًمقىم٧م أنّ  ورأى , قمٚمٞمف

 ٓ سمؾ , ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلقاز قمغم سمدًمٞمؾٍ  ٘مريراًمتّ  ًمٞمس:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 إًمٞمف يٚم٘مك عم٤َِم اعمتٕمٚمؿ ىمٌقل زي٤مدة ذم أنّ  ؿمّؽ  وٓ .اعمقاٟمع اٟمتٗم٤مء ُمـ سمدّ 

 ُمـ ُم٤مٟمٕم٦م ُمّمٚمح٦م ؾم١ماًمف وشمقضّمف ٟمٗمًف واؾمتجامع ومٕمٚمف شمٙمرار سمٕمد

  إُّم٤م , اًمٗمقات ظمقف قمدم ُمع ؾمّٞمام ٓ , اًمّتٕمٚمٞمؿ إمم اعم٤ٌمدرة وضمقب
ٍ
 سمٜم٤مء

  .ظم٤مّص  سمقطمٍل  أو , احل٤مل فم٤مهر قمغم

 ملَ  رضمع عَم٤ّم ّٕٟمف,  أّوًٓ  شمٕمٚمٞمٛمف قمـ ؾمٙم٧م إّٟمام:  اًمّتقرسمِمتّل  وىم٤مل

 اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمده سمام اهمؽمّ  ويم٠مّٟمف , اًمقطمل ُمقرد ُمـ احل٤مل يًتٙمِمػ

 اؾمتٌٝمؿ ُم٤م اؾمتٙمِم٤مف إمم وإرؿم٤مداً  وشم٠مدي٤ٌمً  ًمف زضمراً  شمٕمٚمٞمٛمف قمـ ومًٙم٧م

  .ٝمكاٟمت .إًمٞمف أرؿمد ُمقرده ُمـ احل٤مل يمِمػ ـمٚم٥م ومٚماّم  , قمٚمٞمف

 ذم ًمف يتؿّ  ملَ  واًمّث٤مًمث٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّّمالة ذم ًمف شمؿّ  إن ّٕٟمف , ُمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف ًمٙمـ

 ملَ  وم٢مّٟمؽ ومّمؾ ارضمع " سم٘مقًمف ُمّرة أّول ضم٤مء عَم٤ّم سمدأه ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف , إومم

١مال,  " شمّمؾ ًّ  يٜمٙمر ملَ  يمٞمػ إومم اًمّّمالة قمغم ًمف شم٘مريره قمغم واردٌ  وم٤مًم

ـّ  .؟ أصمٜم٤مئٝم٤م ذم قمٚمٞمف  اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم ذم ًمٚمحٙمٛم٦م سمٞم٤مٟم٤مً  يّمٚمح اجلقاب ًمٙم

  .أقمٚمؿ واهلل , ذًمؽ سمٕمد

 سمٚم٤ًمن ًمٞمس ُم٤م ًمٙمقن سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م اًم٘مراءة أضم٤مز ُمـ قمغم طمّج٦م وومٞمف

  .قمٞم٤مض ىم٤مًمف , ىمرآٟم٤مً  يًّٛمك ٓ اًمٕمرب

 اعمٗمتل وأنّ  , يمّٚمٝم٤م اًمّريمٕم٤مت ذم اًم٘مراءة وضمقب وومٞمف:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

٤مئؾ ٞمفإًم حيت٤مج آظمر رء هٜم٤مك ويم٤من رء قمـ ؾمئؾ إذا ًّ  ًمف يًتح٥ّم  اًم

 ُمـ ٓ اًمٜمّّمٞمح٦م سم٤مب ُمـ ويٙمقن,  قمٜمف ي٠ًمًمف ملَ  وإن ًمف يذيمره أن
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 أي ." قمٚمٛمٜمل " ىم٤مل يمقٟمف ُمٜمف اًمّدًٓم٦م وُمقوع .ًمف ُمٕمٜمك ٓ ومٞمام اًمٙمالم

 .وُم٘مّدُم٤مهت٤م اًمّّمالة ومٕمٚمٛمف,  اًمّّمالة :

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري: تُّٔؾ   يتؿّ  ٓ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أُمر سم٤مب)  سمقَّ

 .( قم٤مدةسم٤مإل اًمّريمقع

 ي٘مع ملَ  اخلؼم أنّ  وذًمؽ , اخلٗمّٞم٦م اًمؽّماضمؿ ُمـ هذه:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

 طمّتك اريمع صمؿّ  " ًمف ىم٤مل عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٙمٜمّف , اعمذيمقر اعُمّمكِم  ٟم٘مّمف ُم٤م سمٞم٤من ومٞمف

ـّ   ذم شم٤ًموهي٤م ذًمؽ اىمت٣م إريم٤من ُمـ ًمف ذيمر ُم٤م آظمر إمم " رايمٕم٤مً  شمٓمٛمئ

 ؾمجقده أو ريمققمف يتؿّ  ملَ  ُمـ ّؾ ومٙم , ُمٜمٝم٤م ومرد يمّؾ  إُمر ًمتٜم٤مول احلٙمؿ

  .سم٤مإلقم٤مدة ُم٠مُمقر ذيمر مم٤ّم ذًمؽ همػم أو

 هذه ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ذم ووىمع:  ىمٚم٧م

 وٓ ريمققمٝم٤م يتؿّ  ملَ  ظمٗمٞمٗم٦م صالة ومّمغمَّ  رضمٌؾ  دظمؾ " اًم٘مّّم٦م

 ."ؾمجقده٤م

 .ذًمؽ إمم سم٤مًمؽّمَج٦م أؿم٤مر ٌخ٤مرياًم أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر
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ال يف انقراءة باب   
ّ
 ةانص

 الحديث الثاني والخمدون
 ٓ:  ؿٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ   افّهٚمٝ بـ ظبٚدة ظـ - 555

 ( ).افُتٚب بٍٚحتٜ يَرأ ملَ  دـ الةـص

 

 قمـ احلٛمٞمدّي  زاد ( افُتٚب بٍٚحتٜ يَرأ ملَ  دـ صالة ٓ: )  ؿقفف

 يٕم٘مقب رواه وهٙمذا ."ُمًٜمده" ذم يمذا " ومٞمٝم٤م "قمـ اًمزهري  ( )ؾمٗمٞم٤من

 قمٜمد قمٛمر أيب ٓسمـ ويمذا .اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف , ٛمٞمدّي احل قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ

 ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أيب قمٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ وقمثامن ٦مٌٞمتَ ىمُ ولِ ِ , اإلؾمامقمٞمكمّ 

______________________ 
قمـ حمٛمقد سمـ ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري (  043) وُمًٚمؿ (  260) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .سمف اًمرسمٞمع قمـ قم٤ٌمدة 

 .هق اسمـ ىمٞمس سمـ أسم إٟمّم٤مرّي اخلزرضمّل , أسمق اًمقًمٞمد .وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م    

سمٞمٜمف وسملم أيب ُمرصمد  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء سم٤مًمٕم٘م٦ٌم , وآظمك رؾمقل اهللَّ : ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد 

يم٤من أُمػم ؿمٝمد ومتح ُمٍم , و: وىم٤مل اسمـ يقٟمس  .اًمٖمٜمقّي , وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمّٚمٝم٤م سمٕمد سمدر

أٟم٤م ُمـ اًمٜمّ٘م٤ٌمء اًمذيـ سم٤ميٕمقا رؾمقل اهللَّ : وذم اًمّّمحٞمحلم , قمـ قم٤ٌمدة , ىم٤مل  .رسمع اعمدد

هق أول ُمـ :  "شم٤مريخ محص"ىم٤مل قمٌد اًمّّمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ذم  .احلدي٨م .ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص

 .وزم ىمْم٤مء ومٚمًٓملم

ذم أٟمف ممّـ َجع اًم٘مرآن , وروى اسمـ ؾمٕمد ذم شمرَجتف ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل 

ويم٤من ىمد  -دظمٚم٧م قمغم قم٤ٌمدة: قمـ ضمٜم٤مدة  "شم٤مرخيف"وروى اًمناج ذم ,  ملسو هيلع هللا ىلصقمٝمد اًمٜمٌّل 

أٟمف يم٤من ـمقآ َجٞمالً , وروى اسمـ ؾمٕمد ذم شمرَجتف  .وؾمٜمده  صحٞمح .شمٗمّ٘مف ذم ديـ اهللَّ 

ويمذا ذيمره اعمدائٜمّل , وومٞمٝم٤م أّرظمف ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط  .03ضمًٞماًم , وُم٤مت سم٤مًمّرُمٚم٦م ؾمٜم٦م 

 .ُم٤مت سمٞم٧م اعم٘مدس:  وآظمرون , ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

وأورد اسمـ قم٤ًميمر ذم شمرَجتف أظم٤ٌمرًا ًمف ُمع ُمٕم٤موي٦م شمدّل قمغم أٟمف قم٤مش سمٕمد وٓي٦م ُمٕم٤موي٦م 

  .36إٟمف قم٤مش إمم ؾمٜم٦م : وىمٞمؾ  .اخلالوم٦م , وسمذًمؽ ضمزم اهلٞمثؿ سمـ قمدّي 

 .وىمد أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ ـمري٘مف أيْم٤مً  .أي اسمـ قمٞمٞمٜم٦م (6)
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 ."اعمًتخرج"

 .اًمّّمالة ٟمٗمس ذم اًم٘مراءة اعمراد أنّ  يٕملّم  وهذا

ـّ  , وصٗم٤مهت٤م اًمّذات ٟمٗمل قمغم حيٛمؾ ىمٞمؾ:  قمٞم٤مض ىم٤مل  همػم اًمّذات ًمٙم

 .ظم٤مرج سمدًمٞمؾٍ  ومٞمخّص  ُمٜمتٗمٞم٦مٍ 

 أنّ  اّدقمك إنِ  ّٕٟمف 5 اإلـمالق قمغم اًمّذات ٟمٗمل قمدم شمًٚمٞمؿ ذم ٟمقزعو

 حمٛمقًم٦م اًمِّم٤مرع أًمٗم٤مظ ٕنّ  5 ؿٍ ًٚمَّ ُمُ  ومٖمػم اًمّٚمٖمقّي  ُمٕمٜم٤مه٤م سم٤مًمّّمالة اعمراد

 ًمٌٞم٤من ٓ اًمنّمقمّٞم٤مت ًمٌٞم٤من سمٕم٨م ًمٙمقٟمف ومٞمف إًمٞمف اعمحت٤مج ّٕٟمف 5 قمرومف قمغم

 دقمقى اؾمت٘م٤مم ٦ماًمنّمقمٞمّ  اًمّّمالة اعمٜمٗمّل  يم٤من وإذا , اًمّٚمٖم٦م ُمقوققم٤مت

 ّٕٟمف 5 اًمٙمامل وٓ اإلضمزاء إوامر إمم حيت٤مج ٓ هذا ومٕمغم , اًمّذات ٟمٗمل

 إمم ُم٤مل طمّتك وهمػمه سمٙمر أيب اًم٘م٤ميض قمـ ٟم٘مؾ يمام اإلَج٤مل إمم ي١مّدي

 اإلضمزاء ىمّدر ومٚمق اإلضمزاء سمحّمقل يِمٕمر اًمٙمامل ٟمٗمل ٕنّ  5 اًمّتقىّمػ

 سمثٌقشمف اًمٙمامل ٟمٗمل إؿمٕم٤مر ٕضمؾ صم٤مسمت٤مً  ىمّدر اًمٕمٛمقم ٕضمؾ ُمٜمتٗمٞم٤مً 

 إًمٞمف اطمتٞم٩م إّٟمام اإلوامر ٕنّ  5 ُمٕم٤مً  إوامرمه٤م إمم ؾمٌٞمؾ وٓ , ومٞمتٜم٤مىمض

 ودقمقى , ُمٜمف أيمثر إمم طم٤مضم٦م ومال ومردٍ  سم٢موامر ُمٜمدومٕم٦مٌ  وهل , ًمٚمّيورة

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مًمف , أظمر ُمـ سم٠مومم ًمٞم٧ًم دمه٤مـأطم إوامر

 احل٘مٞم٘م٦م قمغم احلٛمؾ شمٕمّذر ٛمٜم٤مؾمٚمّ  إنْ  ّٕٟم٤م 5 ٟمٔمرٌ  إظمػم هذا وذم

 , أسمٕمدمه٤م قمغم احلٛمؾ ُمـ أومم احل٘مٞم٘م٦م إمم اعمج٤مزيـ أىمرب قمغم وم٤محلٛمؾ

٤مسمؼ وهق احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمل إمم أىمرب اإلضمزاء وٟمٗمل ًّ  وّٕٟمف 5 اًمٗمٝمؿ إمم اًم

 .أومم ومٞمٙمقن قمٙمسٍ  همػم ُمـ اًمٙمامل ٟمٗمل يًتٚمزم

٤ٌّمس ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م وي١مّيده  أطمد اًمٜمّرّد  اًمقًمٞمد سمـ اًمٕم
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سمًٜمد اًمٌخ٤مري قمـ اًمزهري قمـ حمٛمقد سمـ  ؾمٗمٞم٤من قمـ ٌخ٤مرّي اًم ؿمٞمقخ

,  " اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ٓ صالة دمزئ ٓ " سمٚمٗمظًمٌٞمد قمـ قم٤ٌمدة 

ـُ  زي٤مدُ  ذًمؽ قمغم وشم٤مسمٕمف  .اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف .إصم٤ٌمت أطمدُ  أّيقب سم

 هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ اًمٕمالء ـمريؼ ُمـ ؿم٤مهدٌ  وًمف

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف , ٚمٗمظاًم هبذا ُمرومققم٤مً   وٕمحد , وهمػممه٤م طم

 ٓ " ُمرومققم٤مً  أسمٞمف قمـ رضمؾٍ  قمـ اًم٘مِمػمّي  ؾمقادة سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ

 حمّٛمد قمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرج وىمد " اًم٘مرآن سم٠ممّ  ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ٓ صالة شم٘مٌؾ

 سم٘مراءة إَّٓ  صالة ٓ " سمٚمٗمظ اًم٤ٌمب طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من قمـ اًم٘مرّر  اًمقًمٞمد سمـ

 سمٛمٕمٜمك ٟمٗمٌل  " صالة ٓ " ىمقًمف إنّ :  ي٘م٤مل أن ومٞمٛمتٜمع " باًمٙمت٤م وم٤محت٦م

 .اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سم٘مراءة إَّٓ  شمّمّٚمقا ٓ:  أي .اًمٜمّٝمل

 ٓ " ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وٟمٔمػمه

٤ٌّمن اسمـ صحٞمح ذم وم٢مّٟمف " اًمّٓمٕم٤مم سمحية صالة  ُيّمكِم  ٓ " سمٚمٗمظ طم

 إؾمامقمٞمؾ سمـ طم٤مشمؿ ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف " اًمّٓمٕم٤مم سمحية أطمديمؿ

٤ٌّمن واسمـ , اًم٘م٤مؾمؿ قمـ جم٤مهد سمـ يٕم٘مقب قمـ وهمػمه  ـمريؼ ُمـ طم

٤ٌّمن اسمـ ًمف وأظمرج , سمف يٕم٘مقب قمـ وهمػمه قمكمّ  سمـ طمًلم  أيْم٤مً  طم

 .اًمٚمٗمظ هبذا هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهداً 

ّٜٔ اًمّّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب ىم٤مل وىمد  .احلٍْ

 صّح٦م ذم ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم ضمقباًمق ُمع أهّن٤م ىم٤مقمدهتؿ قمغم سمٜمقا ًمٙمـ

ٜم٦ّم صم٧ٌم إّٟمام وضمقهب٤م ٕنّ  5 اًمّّمالة ًّ  سمف إَّٓ  اًمّّمالة شمتؿّ  ٓ واًمذي , سم٤مًم

 شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد , اًم٘مرآن قمغم يزيد سمام يث٧ٌم ٓ قمٜمدهؿ واًمٗمرض , ومرٌض 
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 اًمٗم٤محت٦م وشمٕمٞملم , شمٞمّن  ُم٤م ىمراءة وم٤مًمٗمرض(  اًم٘مرآن ُمـ شمٞمّن  ُم٤م وم٤مىمرءوا) 

 .سمدوٟمف اًمّّمالة ودمزئ يؽميمف ُمـ ي٠مصمؿ اضم٤ٌمً و ومٞمٙمقن سم٤محلدي٨م صم٧ٌم إّٟمام

 ُمٜمٝمؿ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة شمرك يتٕمّٛمد ممّـ قمجٌل يٜم٘ميض ٓ ذًمؽ شم٘مّرر وإذا

 وهق,  شمٕم٤ممم اهلل إمم هب٤م يت٘مّرب أن يريد صالة ومٞمّمكّم ,  اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وشمرك

 .همػمه عمذه٥م خم٤مًمٗمتف حت٘مٞمؼ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م اإلصمؿ ارشمٙم٤مب يتٕمّٛمد

 أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  ريمٕم٦م يمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م راءةىم وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

  .دمّردت ًمق صالةً  شمًّٛمك اًمقاطمدة اًمّريمٕم٦م

 ي٘متيض ُمثالً  اًمّرسم٤مقمّٞم٦م ُمـ واطمدةٍ  ريمٕم٦مٍ  ذم ىمراءهت٤م ٕنّ  5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 اًمّزي٤مدة وضمقب قمدم وإصؾ , اًمّّمالة شمٚمؽ ذم ىمراءهت٤م اؾمؿ طمّمقل

 .اًمقاطمدة اعمّرة قمغم

 ُمثالً  اًمّٔمٝمر ٕنّ  5 اًمٌٕمض قمغم اًمٙمؾ إـمالق قمدم أيْم٤مً  وإصؾ

 ؾمّٛمك طمٞم٨م اإلهاء طمدي٨م ذم سمف ّسح يمام طم٘مٞم٘م٦م واطمدة صالة يمّٚمٝم٤م

ـّ  صٚمقاٍت  مخس " قم٤ٌمدة طمدي٨م ويمذا , مخ٤ًمً  اعمٙمتقسم٤مت  قمغم اهلل يمتٌٝم

 .جم٤مزاً  يٙمقن ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦مٍ  قمغم اًمّّمالة وم٢مـمالق , ذًمؽ وهمػم " اًمٕم٤ٌمد

 ذم يٙمقن أن ح٨ماًمٌ هذا ذم ُم٤م وهم٤مي٦م:  اًمّديـ شم٘مّل  اًمِّمٞمخ ىم٤مل

 ريمٕم٦مٍ  يمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة اًمّّمالة صّح٦م قمغم ُمٗمٝمقمٍ  دًٓم٦م احلدي٨م

 ريمٕم٦مٍ  يمؾ ذم وضمقهب٤م قمغم ُمٜمٓمقق ظم٤مرج دًمٞمؾ دلَّ  وم٢من , ُمٜمٝم٤م واطمدةٍ 

  .اٟمتٝمك .ُم٘مّدُم٤مً  يم٤من

 اعمٜمذر اسمـ قمٜمف رواه .افبكيّ  احلسـ اًمٌح٨م هذا سمٛم٘مت٣م وىم٤مل

 صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ 
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 أن سمٕمد " يمّٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾو " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف الّٓقر ودًمٞمؾ

٤ٌّمن واسمـ ٕمحد رواي٦مٍ  وذم , سم٤مًم٘مراءة أُمره  يمؾ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿّ  " طم

 طمدي٨م قم٘م٥م ًمف اًمٌخ٤مرّي  إيراد ذم اًمّنّ  هق هذا وًمٕمؾ " ريمٕم٦م

 .( )قم٤ٌمدة

 اإلُم٤مم أّه  ؾمقاء اعم٠مُمقم قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

 إن إَّٓ  اًم٘مراءة اٟمتٗم٤مء قمٜمد ومتٜمتٗمل طم٘مٞم٘م٦م صالة صالشمف ٕنّ  5 ضمٝمر أم

 ىم٤مًمف , ومٞم٘مّدم اًمٕمٛمقم هذا ُمـ اعم٠مُمقم صالة ختّمٞمص ي٘متيض دًمٞمٌؾ  ضم٤مء

 .اًمّديـ شم٘مّل  اًمِّمٞمخ

ّٜٔ ُمٓمٚم٘م٤مً  اعم٠مُمقم قمـ أؾم٘مٓمٝم٤م ُمـ واؾمتدل  ُمـ " سمحدي٨م ـٚحلٍْ

 قمٜمد وٕمٞمٌػ  طمدي٨ٌم  ًمٙمٜمّف " ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ظمٚمػ صغمَّ 

 .وهمػمه اًمّدارىمٓمٜمّل  وقمٚمٚمف ـمرىمف ٥ماؾمتققم وىمد , احلّٗم٤مظ

ّٜٔ اجلٝمرّي٦م ذم قمٜمف أؾم٘مٓمٝم٤م ُمـ واؾمتدل  ىمرأ وإذا " سمحدي٨م ـٚدٚفُ

 ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  وهق " وم٠مٟمّمتقا

 .إؿمٕمرّي 

 اًمٗم٤محت٦م قمدا ومٞمام ومٞمٜمّم٧م:  إمريـ بغ الّع إلُمٙم٤من .ومٞمف دًٓم٦م وٓ

 قمغم ومٞمتٕملّم  هذا وقمغم , ؾمٙم٧م إذا وي٘مرأ اإلُم٤مم ىمرأ إذا يٜمّم٧م أو ,

ٙمقت اإلُم٤مم ًّ  اًمٜمّٝمل ارشمٙم٤مب ذم يقىمٕمف ًمئال اعم٠مُمقم ًمٞم٘مرأ اجلٝمرّي٦م ذم اًم

 .اإلُم٤مم ىمرأ إذا يٜمّم٧م ٓ طمٞم٨م

______________________ 
صمؿ ذيمر سمٕمده طمدي٨م اعمزء ذم ( دي٨م اًم٤ٌمب طم) أنَّ اًمٌخ٤مري ذيمر طمدي٨م قم٤ٌمدة : أي  (6)

م ذطمف  .صالشمف اًمذي شم٘مدَّ
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 وذًمؽ , ىمٞمد سمٖمػم اجلٝمرّي٦م ذم اًمٗم٤محت٦م اعم٠مُمقم سم٘مراءة اإلذن صم٧ٌم وىمد

٤ٌّمن واسمـ واًمؽّمُمذّي  " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف ومٞمام  طم

 اًمٜمٌّّل  أنّ  , قم٤ٌمدة قمـ اًمّرسمٞمع سمـ حمٛمقد قمـ ُمٙمحقل رواي٦م ُمـ ٤موهمػممه

 شم٘مرءون ًمٕمٚمٙمؿ:  ىم٤مل ومرغ ومٚماّم  , اًمٗمجر ذم اًم٘مراءة قمٚمٞمف صم٘مٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٢مّٟمف , اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إَّٓ  شمٗمٕمٚمقا ومال:  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىمٚمٜم٤م ؟ إُم٤مُمٙمؿ ظمٚمػ

 .هب٤م ي٘مرأ ملَ  عمـ صالة ٓ

 ًمفو,  ؾمٌٌف هذا ويم٤من,  هذا ُمـ خمتٍم اًم٤ٌمب طمدي٨م أنّ  واًمّٔم٤مهر

 أٟمس طمدي٨م وُمـ , واًمٜم٤ًّمئّل  داود أيب قمٜمد ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدٌ 

٤ٌّمن اسمـ قمٜمد  .طم

 , اًم٘مرآن أمّ  ُمـ سمدّ  ٓ:  ىم٤مل ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

ـّ   سم٠ممّ  اعم٠مُمقم ي٘مرأ ُم٤م ىمدر ؾم٤مقم٦م يًٙم٧م اإلُم٤مم يم٤من ُم٣م ُمـ وًمٙم

 .( ) اًم٘مرآن

 " ومّم٤مقمداً  " اًم٤ٌمب طمدي٨م آظمر ذم ّزهرّي اًم قمـ ُمٕمٛمر زاد :ؾٚئـدٌة 

 قمغم زائد ىمدر وضمقب قمغم سمف واؾمتدل , وهمػمه اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف

  .اًمٗم٤محت٦م

 .اًمٗم٤محت٦م قمغم احلٙمؿ ىمٍم شمقّهؿ ًمدومع ورد سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ذم اًمٞمد شم٘مٓمع " ىمقًمف ٟمٔمػم هق:  " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل

٤ٌّمن اسمـ واّدقمك ." ومّم٤مقمداً  ديٜم٤مر رسمع  اإلمجٚع وهمػممه٤م واًم٘مرـمٌّل  طم

______________________ 
وًمٙمـ ُمـ ُم٣م يم٤مٟمقا إذا يمؼمَّ اإلُم٤مم  "(  6234) و (  6234) وًمٗمٔمف ذم اعمّمٜمػ  (6)

 .ىمدر ُم٤م ي٘مرؤون سم٠مم اًم٘مرآن, ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ٓ ي٘مرأ 
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  .قمٚمٞمٝم٤م زائد ىمدر وضمقب قمدم قمغم

 اعمٜمذر اسمـ رواه ومٞمام سمٕمدهؿ وُمـ اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ًمثٌقشمف ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .ذًمؽ قمغم اؾمت٘مرّ  إُمر أنّ  أرادوا وًمٕمٚمٝمؿ , وهمػمه

 اًم٘مرآن أمّ  قمغم شمزد ملَ  وإن : هريرة أيب طمدي٨م أظمرج اًمِمٞمخ٤منو

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ ( ). أضمزأت  ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , قم

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إَّٓ  ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ملَ  ريمٕمتلم ومّمغمَّ 

 اعمزء ىمّّم٦م ذم هريرة أيب طمدي٨م "صحٞمحف"ذم  اًمٌخ٤مرّي  ذيمر وىمد

فىمق ُمٜمف احل٤مضم٦م وُمقوع صالشمف  "اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ شمٞمّن  ُم٤م اىمرأ صمؿّ  " ًم

 قمغم شمتحّتؿ امإٟمّ  اًمٗم٤محت٦م أنّ ,  قم٤ٌمدة طمدي٨م قم٘م٥م رادهيسم٢م أؿم٤مر ويم٠مّٟمف, 

 اًم٘مراءة إـمالق وأنّ  , قمٚمٞمف شمٞمّن  سمام ي٘مرأ حيًٜمٝم٤م ٓ ُمـ وأنّ  , حيًٜمٝم٤م ُمـ

 .قم٤ٌمدة طمدي٨م ذم يمام سم٤مًمٗم٤محت٦م ُم٘مّٞمد هريرة أيب طمدي٨م ذم

 فم٤مهر " اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ شمٞمّن  ُم٤م اىمرأ صمؿّ  " ىمقًمف:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

ـّ  5 اًمّتخٞمػم اإلـمالق  سمدًمٞمؾ أطمًٜمٝم٤م عمـ اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سمف اعمراد ًمٙم

 قمّٞمٜم٧م صمؿّ (  اهلدي ُمـ اؾمتٞمن ومام)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق , قم٤ٌمدة طمدي٨م

ٜم٦ّم ًّ   .اعمراد اًم

______________________ 
:  "أظمٗم٤مه ُمـ اًم٘مراءة وُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م أؾمٛمٕمف رؾمقل اهلل  "ذم  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

قرة أو أي٤مت ُمع اًمٗم٤محت٦م  ًّ ذم اًمّّمٌح واجلٛمٕم٦م  وهق ىمقل اجلٛمٝمقر, وومٞمف اؾمتح٤ٌمب اًم

وإوًمٞملم ُمـ همػممه٤م , وصّح إجي٤مب ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمّّمح٤مسم٦م وهق قمثامن سمـ أيب 

اًمٕم٤مص , وىم٤مل سمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦ّم واسمـ يمٜم٤مٟم٦م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦ّم , وطمٙم٤مه اًم٘م٤ميض اًمٗمّراء احلٜمٌكّم 

يًتح٥ّم ذم َجٞمع اًمّريمٕم٤مت وهق فم٤مهر :  وىمٞمؾٖمػم رواي٦ًم قمـ أمحد , ذم اًمنّمح اًمّّم 

 .طمدي٨م أيب هريرة هذا , واهللّ أقمٚمؿ
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 , ُمتٞمّنة وم٢مهّن٤م اًمٗم٤محت٦م قمغم حمٛمقل " شمٞمّن  ُم٤م " ىمقًمف:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .اًمٗم٤محت٦م قمـ قمَجزَ  ُمـ قمغم أو , ي٘مرأه٤م أن سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ُمـ زاد ُم٤م قمغم أو

 , سم٤مًمٗم٤محت٦م يٌلّم  طمّتك ومٞمف إَج٤مل ٓ " شمٞمّن  ُم٤م " ىمقًمف سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 محٚمف يّمح ومال اإلـمالق قمٚمٞمف يدّل  اًمذي اًمّتٞمًػم يٜم٤مذم سم٤مًمٗم٤محت٦م واًمّت٘مٞمٞمد

 - اًمٗم٤محت٦م ُمـ أىمٍم وهل - ُمتٞمّنة اإلظمالص ومًقرة وأيْم٤مً  .قمٚمٞمف

 قمغم ومٛمٌٜمّل  زاد ُم٤م قمغم احلٛمؾ وأُّم٤م , اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّتٞمًػم يٜمحٍم ومٚمؿ

  .اًمٜمّزاع حمّؾ  وهل اًمٗم٤محت٦م شمٕملّم  شمًٚمٞمؿ

  .ومٌٕمٞمد قمَجزَ  ُمـ قمغم محٚمف وأُّم٤م

 شمٗمًػم .صالشمف اعمزء طمدي٨م ذم ورد أّٟمف .هذا قمـ اًم٘مقّي  واجلقاب

 : رومٕمف راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف يمام سم٤مًمٗم٤محت٦م شمٞمّن  ُم٤م

 , شم٘مرأ أن اهلل ؿم٤مء وسمام اًم٘مرآن سم٠ممّ  اىمرأ صمؿّ ,  ومٙمؼّم  ومتقضّمٝم٧م ىمٛم٧م وإذا

 سمٕمض ذم ومٞمف ووىمع .احلدي٨م .ريمٌتٞمؽ قمغم راطمتٞمؽ ومْمع ريمٕم٧م وإذا

 ويمؼّم  اهلل وم٤ممحد يٙمـ ملَ  وم٢من , ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من إن اىمرأ صمؿّ  " ـمرىمف

 ."وهٚمؾ

 ُمٕمف عمـ إصؾ هق اًمٗم٤محت٦م شمٕملّم  يم٤من .احلدي٨م أًمٗم٤مظ سملم َجع وم٢مذا

 , شمٞمّن  ُم٤م ىمرأ اًم٘مرآن ُمـ رء ُمٕمف ويم٤من شمٕمّٚمٛمٝم٤م قمـ قمَجزَ  وم٢من , ىمرآن

  .اًمّذيمر إمم اٟمت٘مؾ وإٓ

 ُمٕمؽ شمٞمّن  ُم٤م وم٤مىمرأ " سم٘مقًمف اعمراد:  ي٘م٤مل أن أيْم٤مً  اجلٛمع:  وحيتّؾ

 داود أيب قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وي١مّيده , اًمٗم٤محت٦م سمٕمد:  أي " اًم٘مرآن ُمـ

 .شمٞمّن  وُم٤م اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ٟم٘مرأ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م : ىمقي   سمًٜمدٍ 
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 الحديث الثالث والخمدون

 يَرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن:  ؿٚل,   يّ إٕهٚر ؿتٚدة أيب ظـ - 555

 يىّقل,  وشقرتغ افُتٚب بٍٚحتٜ افّيٓر صالة مـ إوفٔغ افّرـًتغ دم

ًٚ  أيٜ ويسّع,  افّثٕٜٚٔ دم ويَّك ,  إوػ دم  دم يَرأ وـٚن , أحٕٔٚ

,  افّثٕٜٚٔ دم ويَّك ,  إوػ دم يىّقل,  وشقرتغ افُتٚب بٍٚحتٜ افًك

 مـ إوػ افّرـًٜ دم يىّقل وـٚن .افُتٚب بٖمّ  ريغإخ افّرـًتغ ودم

 ( ).افّثٕٜٚٔ دم ويَّك ,  افّهبح الةـص

 

ُم٧م شمرَجتف .احل٤مرث سمـ رسمٕمل( ظـ أيب ؿتٚدة : ) ؿقفف   ( ).شم٘مدَّ

 .إومم شمثٜمٞم٦م سمتحت٤مٟمّٞمتلم ( إوفٔغ: )  ؿقفف

  .سمقىمتٝم٤م اًمّّمالة شمًٛمٞم٦م ضمقاز ومٞمف ( افّيٓر صالة: )  ؿقفف

 بـٓ ًٚ ؾالخ ّهاً  شمٙمقن وأهّن٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم اًم٘مراءة ٤ٌمتإصم وومٞمف

 .أصمٌتٝم٤م ورسّمام أظمرى اًم٘مراءة ويٜمٗمل شم٤مرةً  ذًمؽ ذم يِمّؽ  ومٙم٤من,  ظّبٚسٍ 

 سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهمػمه داود أسمق ومرواه,  ٟمٗمٞمف أُّم٤م

٤ٌّمسٍ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من هؾ:  ًمف وم٘م٤مًمقا,  قمٚمٞمف دظمٚمقا أهّنؿ , قمّٛمف قمـ قم

 ىم٤مل ؟ ٟمٗمًف ذم ي٘مرأ يم٤من ًمٕمٚمف:  ىمٞمؾ .ٓ:  ىم٤مل ؟ واًمٕمٍم اًمّٔمٝمر ذم ي٘مرأ

______________________ 
ُمـ ـمرق (  366) وُمًٚمؿ (  232,  236,  230,  263,  266) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب ىمت٤مدة 

 .( 62) ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة رىمؿ  (6)
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 .سمف أُمر ُم٤م سمٚمغ ُم٠مُمقراً  قمٌداً  يم٤من , إومم ُمـ ذ   هذه: 

 قمـ طمّملمٍ  رواي٦م ُمـ واًمّٓمؼمّي  أيْم٤مً  داود أسمق ومرواه,  ؿمّٙمف وأُّم٤م

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م  ذم ي٘مرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيم٤من أدري ُم٤م : ىم٤مل قم

 .ٓ أم ٕمٍمواًم اًمّٔمٝمر

٤ٌّمٌب  ومٞمٝمام ىمراءشمف أصم٧ٌم وىمد  ومروايتٝمؿ , وهمػممه٤م ىمت٤مدة وأسمق ( ) ظم

 اطمت٩ّم  اسمـ قم٤ٌمس وٕنّ  .ؿمّؽ  ُمـ قمغم ومْمالً  , ٟمٗمك ُمـ قمغم ُم٘مّدُم٦مٌ 

 ىمد:  ًمف ومٞم٘م٤مل(  طمًٜم٦مٌ  أؾمقةٌ  اهلل رؾمقل ذم ًمٙمؿ يم٤من ًم٘مد)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

  أقمٚمؿ واهلل , شم٘مرأ أن ومٞمٚمزُمؽ ىمرأ أّٟمف صم٧ٌم

٤ٌّمسٍ  ـاسم قمـ ضم٤مء وىمد  أيب قمـ أّيقب رواه أيْم٤مً  ذًمؽ إصم٤ٌمت قم

٤ٌّمسٍ  اسمـ ؾم٠مًم٧م : ىم٤مل ( ) اءاًمؼمَّ  اًمٕم٤مًمٞم٦م ,  ؟ واًمٕمٍم اًمّٔمٝمر ذم أىمرأُ :  قم

 واًمّٓمح٤موّي  اعمٜمذر اسمـ أظمرضمف .يمثر أو ىمؾ ُم٤م ُمٜمف اىمرأ ُم٤مُمؽإ هق:  ىم٤مل

 .وهمػممه٤م

يمام ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري  ؾمقرة ريمٕم٦م يمؾ ذم:  أي ( وشقرتغ: )  ؿقفف

 ."أ ذم اًمريمٕمتلم ُمـ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وؾمقرة ؾمقرة ي٘مر "

,  ـمقيٚم٦مٍ  ُمـ ىمدره٤م ىمراءة ُمـ أومْمؾ ؾمقرةٍ  ىمراءة أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .اًمٜمّقوّي  ىم٤مًمف

______________________ 
 ملسو هيلع هللا ىلصأيم٤من رؾمقل اهلل : ىمٚمٜم٤م خل٤ٌَّمب : قمـ أيب ُمٕمٛمر , ىم٤مل (  232) اًمٌخ٤مري   أظمرضمف (6)

سم٤موٓمراب : سمَِؿ يمٜمتؿ شمٕمرومقن ذاك ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ , ىمٚمٜم٤م : ي٘مرأ ذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ؟ ىم٤مل 

 .حلٞمتف

وىمٞمؾ همػم ذًمؽ , وهق همػم أيب , هق سمتِمديد اًمراء , يم٤من يؼمي اًمٜمٌؾ , واؾمٛمف زي٤مد  (6)

 .ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح .اؿمؽميم٤م ذم اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل , وىمد
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قرة ىمٍمت وًمق:  اًمٌٖمقّي  وزاد ًّ  ُمـ ُم٠مظمقذٌ  يم٠مّٟمف , اعم٘مروء قمـ اًم

 .اًمٖم٤مًم٥م أو اًمّدوام قمغم شمدّل  ٕهّن٤م 5 يٗمٕمؾ يم٤من ىمقًمف

:  اًمّديـ شم٘مّل  اًمِّمٞمخ ىم٤مل ( افّثٕٜٚٔ دم ويَّك  إوػ دم يىّقل: )  ؿقفف

٥ٌم يم٤من ًّ  اًمّتخٗمٞمػ ومٜم٤مؾم٥م أيمثر يٙمقن إومم ذم اًمٜمِّم٤مط أنّ  ذًمؽ ذم اًم

  .اٟمتٝمك .اعمٚمؾ ُمـ طمذراً  اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم

 : احلدي٨م هذا آظمر ذم .حيٞمك قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 ظمزيٛم٦م واسمـ داود وٕيب , اًمّريمٕم٦م اًمٜم٤ّمس يدرك أن سمذًمؽ يريد أّٟمف ومٔمٜمٜم٤ّم

 .ُمٕمٛمرٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ظم٤مًمد أيب رواي٦م ُمـ ٟمحقه

وهق فم٤مهر ,  اًمّث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم شمٓمقيؾ اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف واؾمتدل

 اًمّّمٌح أومم ذم يٓمّقل:  حٍْٜٔ أيب وظـ ,احلدي٨م اعمذيمقر ذم اًم٤ٌمب 

  .ظم٤مّص٦مً 

 إن إومم ذم يٓمّقل:  ادسٖفٜ أحٚديٞ بغ الّع ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل

  .إوًمٞملم سملم ومٚمٞمًقّ  وإَّٓ ,  أطمداً  يٜمتٔمر يم٤من

  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ ٟمحقه اًمّرّزاق قمٌد وروى
ٍ
 ٕطم٥ّم  إيّن :  ىم٤مل قمٓم٤مء

 صٚمٞم٧م وم٢مذا , اًمٜم٤ّمس يٙمثر طمّتك صالةٍ  يمؾ ُمـ إومم اإلُم٤مم يٓمّقل أن

  .ؾمقاءً  إوًمٞملم أضمٕمؾ أن قمغم أطمرص وم٢ميّن  ًمٜمٗمز

ٜ بًض وذهٛ ّّ  , دائامً  اًمّّمٌح ُمـ إومم شمٓمقيؾ ٤ٌمباؾمتح إمم إئ

 اًمقىم٧م أّول هق وي٤ٌمدر اعم٠مُمقُملم يمثرة يؽمضّمك يم٤من وم٢من همػمه٤م وأُّم٤م

  .ومال وإٓ ومٞمٜمتٔمر

 اًمٜمّقم قم٘م٥م شمٙمقن أهّن٤م,  سمذًمؽ اًمّّمٌح اظمتّم٤مص طمٙمٛم٦م ذم وذيمر
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ٛمع يقاـمئ اًمقىم٧م ذًمؽ وذم,  واًمّراطم٦م ًّ  ًمٗمراهمف اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن اًم

 .اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ , ُمٜمف وهمػمه٤م اعمٕم٤مش رسم٠مُمق آؿمتٖم٤مل متّٙمـ وقمدم

 ؾمٕمدٍ  طمدي٨م وسملم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة سملماًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  ومجع

 ٓ إظمريلم قمغم شمٓمقيٚمٝمام اعمراد أنّ  ( ) " إوًمٞملم ذم د  ُمُ أَ :  ىم٤مل طمٞم٨م

  .اًمّٓمقل ذم سمٞمٜمٝمام اًمّتًقي٦م

 آومتت٤مح سمدقم٤مء إومم ـم٤مًم٧م إّٟمام:  اؾمتقاءمه٤م اؾمتح٥ّم  ُمـ وىم٤مل

 .ؾمقاء ومٝمام اًم٘مراءة ذم وأُّم٤م , ًمّتٕمّقذوا

 ذم اًمّٔمٝمر ذم ي٘مرأ يم٤من:  ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م قمٚمٞمف ويدّل 

 اًمذيـ أنّ :  ُم٤مضمف ٓسمـ رواي٦مٍ  وذم , آي٦م صمالصملم ىمدر ريمٕم٦م يمؾ ذم إوًمٞملم

 .اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ صمالصملم يم٤مٟمقا ذًمؽ طمزروا

٤ٌّمن اسمـ واّدقمك  ذم ٤مًمّزي٤مدةسم اًمّث٤مٟمٞم٦م قمغم ـم٤مًم٧م إّٟمام إومم أنّ  .طم

 طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ روى وىمد,  ومٞمٝمام اعم٘مروء اؾمتقاء ُمع ومٞمٝم٤م اًمؽّمشمٞمؾ

قرة يرشّمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف , طمٗمّم٦م ًّ  .ُمٜمٝم٤م أـمقل ُمـ أـمقل شمٙمقن طمّتك اًم

ّٜٔ بًض سمف واؾمتدل  اًمّريمقع ذم اإلُم٤مم شمٓمقيؾ ضمقاز قمغم افّنٚؾً

 ( ).اًمّداظمؾ ٕضمؾ

 أو خلٗم٤مئٝم٤م هب٤م ٚمؾيٕم ٓ احلٙمٛم٦م ٕنّ  5 ومٞمف طمّج٦م وٓ:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

______________________ 
قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة , ىم٤مل (  360) وُمًٚمؿ (  223) "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

أُم٤م : ذم يمؾ رء طمتك اًمّمالة , ىم٤مل ( أي أهؾ اًمٙمقوم٦م ) ًم٘مد ؿمٙمقك : ىم٤مل قمٛمر ًمًٕمد : 

ق ُم٤م اىمتدي٧ُم سمف ُمـ صالة رؾمقل أٟم٤م , وم٠مُمد  ذم إوًمٞملم وأطمذف ذم إظمريلم , وٓ آًم

 .صدىم٧م ذاك اًمٔمـ سمؽ أو فمٜمل سمؽ: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

م ٟم٘مؾ اخلالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ذح طمدي٨م رىمؿ  (6)  ( 43) شم٘مدَّ
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 شمٚمؽ شم٘مّمػم يريد اًمّّمالة ذم يدظمؾ يٙمـ ملَ  وّٕٟمف 5 اٟمْم٤ٌمـمٝم٤م ًمٕمدم

 سم٤مًمّّمالة ًمٞم٠ميت ومٞمٝم٤م يدظمؾ يم٤من وإّٟمام , أيت ٕضمؾ يٓمٞمٚمٝم٤م صمؿّ  اًمّريمٕم٦م

 .اإلحل٤مق وم٤مُمتٜمع واًمٗمرع إصؾ وم٤مومؽمق , إومم شمٓمقيؾ ُمـ ؾمٜمّتٝم٤م قمغم

  .اٟمتٝمك

 قمـ يرد ملَ  أّٟمف:  ُمٕمٜم٤مه يمالُم٤مً  " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  ذيمر وىمد

ٚمػ ُمـ أطمدٍ  ًّ   .رء اًمّريمقع ذم اًمّداظمؾ اٟمتٔم٤مر ذم اًم

 ذم اًم٘مراءة ذيمر هذا ىمت٤مدة أيب طمدي٨مسمٕمض رواي٤مت  ذم ي٘مع وملَ 

ؽ , إظمريلم ًّ ّٜٔ بًض سمف ومتٛم  ذم صم٧ٌم ًمٙمٜمّف 5 ومٞمٝمام إؾم٘م٤مـمٝم٤م قمغم احلٍْ

 .ذم اًمّمحٞمح يمام آظمر وضمفٍ  ُمـ طمديثف

ًٚ  ٔيٜا سّعويُ : )  ؿقفف  وًمٚمٜم٤ًّمئّل  ." ويًٛمٕمٜم٤م " رواي٦م هلام ذم ( أحٕٔٚ

 أي٦م ُمٜمف ومٜمًٛمع,  اًمّٔمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٚمػ ُٟمّمكِم  يمٜم٤ّم : اًمؼماء طمدي٨م ُمـ

 أٟمس طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ,  واًمّذاري٤مت ًم٘مامن ؾمقرة ُمـ أي٦م سمٕمد

ٌّح : ىم٤مل ًمٙمـ,  ٟمحقه  طمدي٨م أشم٤مك وهؾ,  إقمغم رسّمؽ اؾمؿ سمً

 .اًمٖم٤مؿمٞم٦م

ّي٦م ذم اجلٝمر ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل  ومٕمؾ ُمـ قمغم ؾمجقد ٓ وأّٟمف,  اًمّنّ

ّٜٔ ُمـ ذًمؽ عمَِـ ىم٤مل ظمالوم٤مً ,  ذًمؽ  يٗمٕمؾ يم٤من ىمٚمٜم٤م ؾمقاء , وؽرهؿ احلٍْ

 .اًمّتدسّمر ذم ًمالؾمتٖمراق ىمّمدٍ  سمٖمػم أو,  اجلقاز ًمٌٞم٤من قمٛمداً  ذًمؽ

ّي٦م اًمّّمالة ًمّمّح٦م ذط اإلهار أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم طمّج٦مٌ  وومٞمف  .اًمّنّ

  .ُمٜمف ذًمؽ شمٙمّرر قمغم يدّل  " طمٞم٤مٟم٤مً أ " وىمقًمف

 ذم احل٤مل سمٔم٤مهر آيمتٗم٤مء ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل
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 سم٘مراءة اًمٕمٚمؿ إمم اًمّٓمريؼ ٕنّ  5 اًمٞم٘ملم قمغم اًمّتقىّمػ دون اإلظم٤ٌمر

قرة ًّ ّي٦م ذم اًم  ًمق ذًمؽ ي٘ملم يٗمٞمد وإّٟمام , يمٚمٝم٤م سمًامع إَّٓ  يٙمقن ٓ اًمّنّ

 قمغم اًم٘مريٜم٦م ىمٞم٤مم ُمع سمٕمْمٝم٤م ؾمامع ُمـ ُم٠مظمقذٌ  فويم٠مٟمّ  , اجلٝمرّي٦م ذم يم٤من

  .سم٤مىمٞمٝم٤م ىمراءة

 أو دائامً  اًمّّمالة قم٘م٥م خيؼمهؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل يٙمقن أن : وحيتّؾ

قرشملم سم٘مراءة هم٤مًم٤ٌمً  ًّ  .أقمٚمؿ واهلل .ضمّداً  سمٕمٞمدٌ  وهق , اًم

سمٗم٤محت٦م  "وعمًٚمؿ  ( افُتٚب بٖمّ  إخريغودم افرـًتغ : ) ؿقفف 

 ًمٚمٗمظ رقم٤مي٦مً  اعمٖمرب صم٤مًمث٦م قمـ وؾمٙم٧م,  ٤مدةزي سمٖمػم يٕمٜمل "اًمٙمت٤مب 

  .اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ إظمريلم طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م أنَّ  ُمع احلدي٨م

,  اًمّمٜم٤مسمحل ـمريؼ ُمـ ُم٤مًمؽ رواه ٤معمِ  .يذيمره٤م ملَ  يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 وومٞمف .( أي٦م. .ىمٚمقسمٜم٤م شمزغ ٓ رسمٜم٤م)  ومٞمٝم٤م ي٘مرأ اًمّمديؼ سمٙمر أسم٤م ؾمٛمع أٟمف

 .٦مٍ ريمٕم يمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمغم اًمّتٜمّمٞمص

 قمـ يروه ملَ  اًمٚمٗمظ هذا أنّ  أطم٥ًم زُم٤مٟم٤مً  يمٜم٧م ىمد:  ظمزيٛم٦م سمـا ىم٤مل

 أيْم٤مً  رواه ىمد إوزاقمّل  رأي٧م أن إمم, ( ) أسم٤من وشم٤مسمٕمف .مّه٤ممٍ  همػم حيٞمك

 .حيٞمك قمـ

 إّوًمّٞملم ذم ي٘مرأ يم٤من " ىمقًمف قمغم اىمتٍموا حيٞمك أصح٤مب أنّ  يٕمٜمل

 هذه زاد مّه٤مُم٤مً  وأنّ ,  ـمرٍق  ُمـ قمٜمف شم٘مّدم يمام " وؾمقرةٍ  اًمٙمت٤مب سم٠ممّ 

______________________ 
٤مم أظمرضمٝم٤م اًمِمٞمخ٤من (6) ٤م ُمت٤مسمٕم٦م أسم٤من  .وهل اًمتل أورده٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة هٜم٤م .رواي٦م مهَّ أُمَّ

اًمِمٞمخ٤من ُمـ ـمرق أظمرى قمـ حيٞمك  واحلدي٨م أظمرضمف .سمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر ومٝمل قمٜمد ُمًٚمؿ

وإظمراُج اًمِمٞمخلم هل٤م مم٤م ُيٓمْٛمئـ  .يمام أؿم٤مر إًمٞمف اًمِم٤مرح .دون هذه اًمزي٤مدة .سمـ أيب يمثػم

 .ًمثٌقهت٤م
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 خيِمك ومٙم٤من,  إظمريلم ذم اًمٗم٤محت٦م قمغم آىمتّم٤مر وهل,  اًمّزي٤مدة

 .يمرذُ  ُمـ سمٛمت٤مسمٕم٦م قمٜمده ىمقي٧م أن إمم ؿمذوذه٤م

ـّ  أظمرضمف اًمٌخ٤مري  يمام ذيمره٤م قمغم يّتٗم٘مقا ملَ  إوزاقمّل  أصح٤مب ًمٙم

 .دوهن٤م .قمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م إوزاقمل سمف
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 الحديث الرابع والخمدون   
 دم يَرأ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  شًّٝ:  ؿٚل,   مىًؿٍ  بـ رجب ظـ - 555

 ( ).بٚفّىقر ادٌرب

 ( )اسمـ قمدي ( ظـ جبر بـ مىًؿ : ) ؿقفف 

 " ي٘مرأ " قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ذميمذا  ( بٚفّىقر ادٌرب دم َرأي: )  ؿقفف

 ."ىمرأ  "وًمٚمٌخ٤مري ذم رواي٦م ,  ُمًٚمؿ وقمٜمد اعمقـّم٠م ذم هق ويمذا

 ضم٤مء ويم٤من " اًمّزهرّي  قمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ٌخ٤مرياًم زادو

٤ٌّمن وٓسمـ " سمدر أؾم٤مرى ذم  " اًمّزهرّي  قمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ طم

 يقُمئذٍ  وهق " ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  وزاد ." سمدر أهؾ ومداء ذم

 ." ُمنمك

 ُم٤م أّول وذًمؽ : ىم٤مل آظمره ذم أيْم٤مً  ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـأيْم٤ًم  ٌخ٤مريوًمٚم

 اًمّزهرّي  قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ُمـ وًمٚمّٓمؼماينّ  " ىمٚمٌل ذم اإليامن وىمر

 قمـ ُمٜمّمقر سمـ وًمًٕمٞمد,  " اًمٙمرب ىمراءشمف ُمـ وم٠مظمذين " وزاد .ٟمحقه

______________________ 
ُمـ ـمرق (  320) وُمًٚمؿ (  3620,  0243,  6336,  206) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .قمـ اًمزهري قمـ حمٛمد سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ قمـ أسمٞمف

أم َجٞمؾ : وىمٞمؾ  .ف اًم٘مرر اًمٜمقومكم , وأُمف أم طمٌٞم٥م سمٜم٧م ؾمٕمٞمداسمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤م(6)

 .يم٤من ُمـ أيم٤مسمر ىمريش وقمٚمامء اًمٜم٥ًّم .سمٜم٧م ؾمٕمٞمد ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مّي 

أؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح : وىم٤مل اًمٌٖمقّي  .ذم اًمٗمتح: وأؾمٚمؿ ضمٌػم سملم احلديٌٞم٦ّم واًمٗمتح , وىمٞمؾ 

 .وُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .ُمٙم٦م

أنَّ قمٛمر طملم , سمـ قمت٦ٌم قمـ ؿمٞمخ ُمـ إٟمّم٤مر أظمؼمين يٕم٘مقب : وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق 

أيت سمٜم٥ًم اًمٜمٕمامن دقم٤م سمجٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ , ويم٤من أٟم٥ًم ىمريش ًم٘مريش واًمٕمرب ىم٤مـم٦ٌم , 

 .أظمذُت اًمٜم٥ًم قمـ أيب سمٙمر اًمّّمديؼ , ويم٤من أسمق سمٙمر أٟم٥ًم اًمٕمرب: وىم٤مل ضمٌػم : ىم٤مل 

  .اٟمتٝمك ُمـ اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع أو صمامن أو شمًع ومخًلم
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 .اًم٘مرآن ؾمٛمٕم٧م طملم ىمٚمٌل صدع ومٙم٠مّٟمام : اًمّزهرّي  قمـ هِمٞمؿٍ 

 ويمذا , اًمٙمٗمر طم٤مل ذم اًمّراوي حتّٛمٚمف ُم٤م أداء صّح٦م قمغم سمف واؾمتدل

 ومٞمف أظمرى زوائد إمم اإلؿم٤مرة وؾمت٠ميت .اًمٕمداًم٦م طم٤مل ذم أّداه إذا اًمٗمًؼ

  اًمّرواة ًمٌٕمض

 .اًمّٓمقر سمًقرة:  أي ( قرـبٚفىّ : )  ؿقفف

)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ُمـ سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمء شمٙمقن أن حيتّؾ:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

  .ىمري٤ٌمً  ومٞمف ُم٤م وؾمٜمذيمر(  اهلل قم٤ٌمد هب٤م ينمب قمٞمٜم٤مً 

قر اعمٖمرب ذم ي٘مرأ أن يمره أّٟمف مٚفٍؽ  ظـ ـرذُ :  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل ًّ  سم٤مًم

 سمؾ ذًمؽ أيمره ٓ:  افّنٚؾًلّ  وؿٚل .واعمرؾمالت اًمّٓمقر ٟمحق لاًمّٓمقا

ٌّف   .أؾمتح

ٜم٦ّم ذح ذم اًمٌٖمقّي  ٟم٘مٚمف ويمذا ًّ  قمٜمد واعمٕمروف , اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًم

 وم٤مقمتٛمد ُم٤مًمٌؽ  وأُّم٤م .اؾمتح٤ٌمب وٓ ذًمؽ ذم يمراهٞم٦م ٓ أّٟمف اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 .وسمٖمػمه٤م سمؾ سم٤معمديٜم٦م اًمٕمٛمؾ

 اًمّّمٌح ذم اًم٘مراءة شمٓمقيؾ قمغم اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمرّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ صّح  ُم٤م أنّ  قمٜمدٟم٤م واحلّؼ  , اعمٖمرب ذم وشم٘مّمػمه٤م

 ومال قمٚمٞمف ُمقافمٌتف شمث٧ٌم ملَ  وُم٤م , ُمًتح٥م   ومٝمق قمٚمٞمف ُمقافمٌتف وصمٌت٧م, 

  .ىمٞمف يمراه٦م

 صمالصم٦مٌ  ذم اعمٖمرب اًم٘مراءة ذم اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م:  ىمٚم٧م

ٌع ُمـ قمرافإ ٕنّ ,  اعم٘م٤مدير خمتٚمٗم٦م ًّ  ـمقال ُمـ واًمّٓمقر , اًمّٓمقال اًم

٤ٌّمن اسمـ وذم .أوؾم٤مـمف ُمـ واعمرؾمالت , اعمٗمّّمؾ  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ طم
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 .( اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ وصّدوا يمٗمروا اًمذيـ) ـ سم اعمٖمرب ذم هبؿ ىمرأ أّٟمف, 

  ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة قمغم اًمّتٜمّمٞمص ومٞمف ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  أر وملَ 
ٍ
 ىمّم٤مر ُمـ سمٌمء

 قمغم ومٞمف ٟمّص , ( ) قمٛمر اسمـ قمـ ُم٤مضمف اسمـ ذم طمديث٤مً  إَّٓ  , اعمٗمّّمؾ

٤ٌّمن ٓسمـ وُمثٚمف , واإلظمالص اًمٙم٤مومرون   .ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ طم

 ىم٤مل , ُمٕمٚمقٌل  أّٟمف إَّٓ  اًمّّمّح٦م إؾمٜم٤مده ومٔم٤مهر .قمٛمر اسمـ طمدي٨م وم٠مُّم٤م

  .رواشمف سمٕمض ومٞمف أظمٓم٠م:  اًمّدارىمٓمٜمّل 

 .ُمؽموكٌ  وهق ؾمامكٍ  سمـ ؾمٕمٞمد ومٗمٞمف .ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وأُّم٤م

 .اعمٖمرب سمٕمد اًمّريمٕمتلم ذم هبام ىمرأ أّٟمف حٗمقظواعم

 أيب قمـ ي٤ًمرٍ  سمـ ؾمٚمٞمامن طمدي٨م وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض واقمتٛمد

 , ومالنٍ  ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالةً  أؿمٌف أطمداً  رأي٧م ُم٤م : ىم٤مل أّٟمف,  هريرة

 سم٘مّم٤مر اعمٖمرب وذم اعمٗمّّمؾ سمٓمقال اًمّّمٌح ذم ي٘مرأ ومٙم٤من:  ؾمٚمٞمامن ىم٤مل

  .وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححف ٜم٤ًّمئّل اًم أظمرضمف .احلدي٨م .اعمٗمّّمؾ

  .ٟمٔمرٌ  سمف آؾمتدٓل ذم ًمٙمـ , ذًمؽ قمغم سم٤معمقافم٦ٌم يِمٕمر وهذا

 يدّل  ( ). اعمٖمرب صالة سمٕمد يٜمتْمٚمقن يم٤مٟمقا أهّنؿ,  راومعٍ  طمدي٨م .ٟمٕمؿ

______________________ 
: طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ همٞم٤مث ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ سمديؾ ىم٤مل ( 300)ـ اسمـ ُم٤مضمف ؾمٜم (6)

ىمؾ ي٤م أهي٤م : ي٘مرأ ذم اعمٖمرب  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل : طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر , ىم٤مل 

 ."اًمٙم٤مومرون , وىمؾ هق اهلل أطمد 

ب اًمدارىمٓمٜمل ذم    يم٤من ي٘مرأ ذًمؽ ذم اًمٕمِم٤مء أظمرة ,, أٟمف قمـ اسمـ قمٛمر  "اًمٕمٚمؾ"وصقَّ

 .ومَل يرومٕمف

يمٜم٤م ُٟمّمكِم : ىم٤مل  قمـ راومع سمـ ظمدي٩م (  202) وُمًٚمؿ (  664) أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (6)

  .وإٟمف ًمٞمٌٍُم ُمقاىمع ٟمٌٚمف, , ومٞمٜمٍمف أطمدٟم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٖمرب ُمع اًمٜمٌل 

سمٗمتح اًمٜمقن وؾمٙمقن ( وإٟمف ًمٞمٌٍم ُمقاىمع ٟمٌٚمف ) ىمقًمف :  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  
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 .ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ختٗمٞمػ قمغم

 اًم٘مراءة يٓمٞمؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  إطم٤مدي٨م هذه سملم الّع وضريؼ

 .اعم٠مُمقُملم قمغم اعمِمّ٘م٦م سمٕمدم ًمٕمٚمٛمف وإُّم٤م .اجلقاز ًمٌٞم٤من إُّم٤م .اعمٖمرب ذم

 .ُمٜمف شمٙمّرر ذًمؽ أنّ  قمغم دًمٞمٌؾ  ُمٓمٕمؿٍ  سمـ ضمٌػم طمدي٨م ذم وًمٞمس

 قمغم أٟمٙمر ًمٙمقٟمف سمذًمؽ إؿمٕم٤مرٌ  ومٗمٞمف,  ( ) صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد طمدي٨م وأُّم٤م

 أنّ  يٕمٚمؿ ُمروان يم٤من وًمق , اعمٗمّّمؾ سم٘مّم٤مر اًم٘مراءة قمغم اعمقافم٦ٌم ُمروان

 ومٞمام ُمٜمف زيدٌ  يرد ملَ  ًمٙمـ , زيدٍ  قمغم سمف ٓطمت٩ّم  ذًمؽ قمغم وافم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 يمام ذًمؽ يتٕم٤مهد أن ُمٜمف أراد وإّٟمام , سم٤مًمّٓمقال اًم٘مراءة قمغم اعمقافم٦ٌم ئمٝمر

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ رآه

 سم٠مـمقل اًمّّمّح٦م ذم ي٘مرأ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مرٌ  ( ) اًمٗمْمؾ أمّ  طمدي٨م وذم

 , اًمّتخٗمٞمػ ُمٔمٜم٦ّم وهق ُمروف ؿمّدة طم٤مل ذم يم٤من ًمٙمقٟمف اعمرؾمالت ُمـ

______________________ 
 "ُمًٜمده"وروى أمحد ذم , ًمٞمٝم٤م ؾمٝم٤مُمف إذا رُمك هب٤م اعمقاوع اًمتل شمّمؾ إ: أي  .اعمقطمدة

 ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل : ىم٤مًمقا  .ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ سمالل قمـ ٟم٤مٍس ُمـ إٟمّم٤مر

  .إؾمٜم٤مده طمًـ .اعمٖمرب صمؿ ٟمرضمع ومٜمؽماُمك طمتك ٟم٠ميت دي٤مرٟم٤م ومام خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م ُمقاىمع ؾمٝم٤مُمٜم٤م

: وىمٞمؾ  .ىم٤مًمف اسمـ ؾمٞمده .ٝم٤موهل ُم١مٟمث٦م ٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔم .هل اًمًٝم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م: واًمٜمٌؾ  

وُم٘متْم٤مه اعم٤ٌمدرة سم٤معمٖمرب ذم أول وىمتٝم٤م سمحٞم٨م إن اًمٗمراغ  .واطمده٤م ٟمٌٚم٦م ُمثؾ متر ومترة

 اٟمتٝمك .ُمٜمٝم٤م ي٘مع واًمْمقء سم٤مٍق 

ىم٤مل زم زيد : ُمـ ـمريؼ قمروة قمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ , ىم٤مل (  223) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

   .ي٘مرأ سمٓمقمم اًمٓمقًمٞملم ملسو هيلع هللا ىلص٧ُم اًمٜمٌل ُم٤م ًمؽ شم٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٘مّم٤مر ؟ وىمد ؾمٛمٕم: سمـ صم٤مسم٧م 

إن أم : أٟمف ىمـ٤مل ,  قمـ اسمـ قم٤ٌمس (  326) وُمًٚمؿ (  220) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 اًمٗمْمؾ 

ي٤م سُمٜمل , واهلل ًم٘مد ذيّمرشمٜمل سم٘مراءشمؽ : وم٘م٤مًم٧م , {واعمرؾمالت قمروم٤م}: ؾمٛمٕمتف وهق ي٘مرأ  

 .عمٖمربي٘مرأ هِب٤م ذم ا  ملسو هيلع هللا ىلصهذه اًمًقرة , إهن٤م ٔظمر ُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ رؾمقل اهلل 
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 طمدي٨م قم٘م٥م روى ّٕٟمف,  اًمّتٓمقيؾ ٟمًخ اّدقم٤مء داود أيب قمغم يردّ  وهق

 .سم٤مًم٘مّم٤مر اعمٖمرب ذم ي٘مرأ يم٤من أّٟمف , قمروة ـمريؼ ُمـ صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد

 .اًمّدًٓم٦م وضمف يٌلّم  وملَ  , زيدٍ  طمدي٨م ٟمًخ قمغم يدّل  وهذا:  ىم٤مل

 اـّمٚمع أّٟمف قمغم محٚمف,  سمخالومف قمٛمؾ اخلؼم راوي قمروةَ  رأى عَم٤ّم ويم٠مّٟمف

,  اًمٜمًّخ دقمقى شمّمّح  ويمٞمػ , احلٛمؾ هذا ٕمدسمُ  خيٗمك وٓ , ٟم٤مؾمخف قمغم

  .؟ سم٤معمرؾمالت ىمرأ هبؿ صاله٤م صالةٍ  آظمر إنّ :  شم٘مقل اًمٗمْمؾ وأمّ 

 ومج٤مئزٌ  , اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ هذا:  "صحٞمحف" ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل

 إذا أّٟمف إَّٓ  , أطم٥ّم  سمام يمٚمٝم٤م اًمّّمٚمقات وذم اعمٖمرب ذم ي٘مرأ أن ًمٚمٛمّمكم

  .ٟمتٝمكا .شم٘مّدم يمام اًم٘مراءة ذم خيّٗمػ أن ًمف اؾمتح٥ّم  إُم٤مُم٤مً  يم٤من

 شمٓمقيؾ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿٍ  ذم ورد ُم٤م:  اًم٘مرـمٌّل  ىمقل ُمـ أومم وهذا

 .ُمؽموكٌ  ومٝمق قمٙمًف أو اًمّت٘مّمػم قمٚمٞمف اؾمت٘مرّ  ومٞمام اًم٘مراءة

  ذم دًٓم٦م ٓ أّٟمف : اًمّٓمح٤موّي  واّدقمك
ٍ
 ( ) اًمّثالصم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ رء

قرة سمٕمض ىمرأ أّٟمف اعمراد يٙمقن أن ٓطمتامل , ةاًم٘مراء شمٓمقيؾ قمغم ًّ   .اًم

 طمدي٨م ذم اًمّزهرّي  قمـ هِمٞمؿٍ  ـمريؼ ُمـ رواه سمام ًمذًمؽ اؾمتدل صمؿّ 

 أنّ  وم٠مظمؼم:  ىم٤مل(  ًمقاىمعٌ  رسّمؽ قمذاب إنّ )  ي٘مقل ومًٛمٕمتف:  سمٚمٗمظ ضمٌػم

قرة هذه ُمـ ؾمٛمٕمف اًمذي ًّ   .ٟمتٝمكا .ظم٤مّص٦مً  أي٦م هذه هل,  اًم

ٞم٤مق ذم وًمٞمس ًّ  هِمٞمؿٍ  رواي٦م يمقن ُمع " ظم٤مّص٦مً  " ًمفىمق ي٘متيض ُم٤م اًم

 يدّل  ُم٤م أظمرى رواي٤مت ذم ضم٤مء سمؾ , ُمْمّٕمٗم٦مً  سمخّمقصٝم٤م اًمّزهرّي  قمـ

______________________ 
وطمدي٨م أم , سم٤معمٖمرب ذم إقمرف  ملسو هيلع هللا ىلصطمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م ذم ىمراءة اًمٜمٌل : يٕمٜمل  (6)

 اًمٗمْمؾ ذم ىمراء اعمرؾمالت وطمدي٨م اًم٤ٌمب 
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قرة ىمرأ أّٟمف قمغم ًّ  ذم ي٘مرأ ؾمٛمٕمتف " اًمّتٗمًػم ذم اًمٌخ٤مرّي  ومٕمٜمد , يمٚمٝم٤م اًم

  همػم ُمـ ظمٚم٘مقا أم)  أي٦م هذه سمٚمغ ومٚماّم  , سم٤مًمّٓمقر اعمٖمرب
ٍ
 هؿ أم رء

 ." يٓمػم ىمٚمٌل يم٤مد(  اعمًٞمٓمرون: )  ىمقًمف إمم أي٤مت(  اخل٤مًم٘مقن

 " اعمت٘مّدُمتلم قمٛمٍرو سمـ وحمّٛمد أؾم٤مُم٦م رواي٦م ذم .أصٌغ سمـ ٚم٘م٤مؾمؿوًم

 ذم وزاد , ؾمٕمدٍ  ٓسمـ وُمثٚمف " ُمًٓمقرٍ  ويمت٤مٍب  واًمّٓمقر ي٘مرأ ؾمٛمٕمتف

  ." اعمًجد ُمـ ظمرضم٧م طمّتك ىمراءشمف وم٤مؾمتٛمٕم٧م " أظمرى

 سمـ زيد ٨مطمدي ذم ي٠ميت اعمذيمقر آطمتامل أنّ :  اًمّٓمح٤موّي  اّدقمك صمؿّ 

 .اطمتامًٓ  اخلّٓم٤ميبّ  أسمداه ويمذا , صم٤مسم٧ٍم 

  ىمرأ يم٤من ًمق ّٕٟمف,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف
ٍ
 ىمّم٤مر ُمـ ؾمقرةٍ  ىمدر يٙمقن ُمٜمٝم٤م سمٌمء

ـُ  هِم٤ممُ  زيدٍ  طمدي٨َم  روى وىمد .ُمٕمٜمًك  زيدٍ  إلٟمٙم٤مر يم٤من ٤معمََ  اعمٗمّّمؾ  سم

 اًمّريمٕمتلم ذم اًم٘مراءة ًمتخّػ  إّٟمؽ : عمروان ىم٤مل أّٟمف,  قمٜمف أسمٞمف قمـ قمروة

 إقمراف سمًقرة ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ًم٘مد ومقاهلل,  اعمٖمرب ُمـ

  .ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف .َجٞمٕم٤مً  اًمّريمٕمتلم ذم

ّٔف دم هنٚم ظذ واختِػ   .صحٚب

 قمـ:  افّرواة أـثر وؿٚل , صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد أّٟمف قمروة قمـ وادحٍقظ

 أظمرضمف .قم٤مئِم٦م قمـ:  وؿٔؾ , أّيقب أيب أو صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد قمـ هِم٤مم

 .اًم٘مّّم٦م دون اعمتـ قمغم ُم٘متٍماً  اًمٜم٤ًّمئّل 

 همروب إمم اعمٖمرب وىم٧م اُمتداد قمغم وهمػمه اخلّٓم٤ميبّ  سمف واؾمتدل

 .اًمِّمٗمؼ

 سمؾ,  ُمٕمّٞمٜم٦مٍ  سم٘مراءةٍ  حيّده ملَ  واطمداً  وىمت٤مً  هل٤م إنّ :  َُمـ ىم٤مل ٕنّ ,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف
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 اًم٘مراءة يٛمدّ  أن وًمف , اًمِّمٛمس همروب أّول قمـ شم٠مظمػمه٤م جيقز ٓ:  ىم٤مًمقا

  .اًمِّمٗمؼ هم٤مب وًمق,  ومٞمٝم٤م

 أّٟمف قمغم ىمٌٚمف اخلّٓم٤ميبّ  ومحٚمف , هذا إـمالق اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  واؾمتِمٙمؾ

 خيٗمك وٓ , اًمِّمٗمؼ هم٤مب وًمق اًم٤ٌمىمل ويديؿ اًمقىم٧م أّول ذم ريمٕم٦مً  يقىمع

 وًمق , ممٜمقعٌ  اًمقىم٧م قمـ اًمّّمالة سمٕمض إظمراج شمٕمّٛمد ٕنّ  , ومٞمف ُم٤م

  .ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ صم٧ٌم ُم٤م حيٛمؾ ومال أضمزأت

 .افَرآن آخر مْتٓٚه أنّ  ظذ آّتٍٚق مع,  دٍّهؾبٚ ادراد دم واختِػ

 أو اًمٗمتح أو اًم٘مت٤مل أو اجل٤مصمٞم٦م أو اًمّّم٤موّم٤مت أّول ُمـ هق هؾ

ٌّح أو شم٤ٌمرك أو اًمّّمّػ  أو ق أو احلجرات  آظمر إمم اًمّْمحك أو ؾم

  .؟ اًم٘مرآن

 ُمـ أرسمٕم٦مٍ  قمغم اعمٝمّذب ذح ذم اىمتٍم .ُمًتٖمرٌب  أيمثره٤م أىمقاٌل 

ـَ  وافّسٚبعَ  إّوَل  وطمٙمك , اسمعواًمرّ  إّول ؾمقى إوائؾ ـُ  وافّثٚم  أيب اسم

ـَ  افّرابعَ  وطمٙمك , اًمٞمٛمٜمّل  اًمّّمٞمػ  ذح " ذم ( ) ُم٤مرّي اًمّدزْ  وافّثٚم

 ."اًمّتٜمٌٞمف

 واعم٤موردّي  اخلّٓم٤ميبّ  وطمٙمك , ذطمف ذم اعمرزوىمّل  افّتٚشعَ  وطمٙمك

  .اًمٜمّقوّي  ذيمره ( ) احلجرات واًمّراضمح , افًٚذ

______________________ 
  .واًمدزُم٤مري ٟم٦ًٌم إمم دزُم٤مر ىمٚمٕم٦م ذم أذر سمٞمج٤من .أمحد سمـ قمكم سمـ يمِم٤مؾم٥م أسمق اًمٕم٤ٌمس (6)

 .٥ًم راء ُمٝمٛمٚم٦موهق سمزاي ؾم٤ميمٜم٦م وىمٌؾ ي٤مء اًمٜم:  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم      

 230شمقذّم ذِم ؾَم٤مسمِع قمنم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م : ىم٤مل اًمًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  

يمام ضمزم سمذًمؽ ( ق ) واًمراضمح أنَّ أوًمف , هذا ومٞمف ٟمٔمٌر ( : 6/060)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

 .ويدل  قمٚمٞمف طمدي٨م أوس سمـ طمذيٗم٦م ذم حتزي٥م اًمّمح٤مسم٦م ًمٚم٘مران, اًمِم٤مرح يمام شم٘مدم 
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 .اًم٘مرآن َجٞمع اعمٗمّّمؾ أنّ ,  صّٚذاً  ؿقًٓ  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وٟم٘مؾ

 أسمق أىمرأين:  ىم٤مل أورم سمـ زرارة ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 اعمٗمّّمؾ وآظمر .اعمٗمّّمؾ آظمر اعمٖمرب ذم اىمرأ:  إًمٞمف قمٛمر يمت٤مب ُمقؾمك

 , ٔظمره سمؾ ًمٚمٛمٗمّّمؾ شمٗمًػماً  ومٚمٞمس,  اًم٘مرآن آظمر إمم(  يٙمـ ملَ )  ُمـ

 .ذًمؽ ىمٌؾ أّوًمف أنّ  قمغم ومدلَّ 

______________________ 
 واهلل أقمٚمؿ .د وأسمق داود وآظمرونأظمرضمف أمح
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 الحديث الخامس والخمدون   
 ؾهذ  ,  شٍرٍ  دم ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ  ,  ظٚزٍب  بـ افزاء ظـ - 555

 ؾام(  وافّزيتقن افّتغ) ـ ب افّرـًتغ إحدى دم ؾَرأ,  أخرة افًنٚء

 ُٝ ًٚ  أحسـ أحداً  شًّ  ( ).مْف ؿراءةً  أو صقت

 

 .ريمٕمتلم اًمٕمِم٤مء ومّمغمَّ  : اإلؾمامقمٞمكمّ  زاد ( شٍرٍ  دم: )  ؿقفف

 اًمّريمٕم٦م ذم " اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م ذم ( افّرـًتغ إحدى دم: )  قففؿ

 ."إومم

 اًمّث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمّريمٕم٦م ذم هب٤م ىمرأ هؾ:  اًمٜم٤ّمس سمٕمض ؾم١مال يمثر وىمد

 يٙمقن أن وقمغم,  ؟ اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم أقم٤مده٤م ي٘مقل يم٠من .ُمٕم٤مً  ومٞمٝمام ىمرأ أو,  ؟

  .؟ رفقمُ  ومٝمؾ همػمه٤م رأـىم

 اًمّّمح٤مسم٦م يمت٤مب " ذم رأي٧م أن إمم , ضمقاسم٤مً  ًمذًمؽ أؾمتحي يمٜم٧م وُم٤م

ٙمـ سمـ قمكمّ  ٕيب ًّ  أهؾ ُمـ رضمؾ - ظمٚمٞمٗم٦م سمـ زرقم٦م شمرَج٦م ذم " اًم

 اإلؾمالم قمٚمٞمٜم٤م ومٕمرض,  وم٠مشمٞمٜم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ؾمٛمٕمٜم٤م:  ىم٤مل أّٟمف - اًمٞمامُم٦م

 إّٟم٤م)  و(  واًمّزيتقن اًمّتلم) ـ سم اًمّّمالة ذم وىمرأ , ًمٜم٤م ٝمؿؾَم وأَ  ٜم٤مٛمْ وم٠مؾمٚمَ 

  ."(  اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم أٟمزًمٜم٤مه

 أهّن٤م قم٤مزب سمـ اًمؼماء قملّم  اًمتل اًمّّمالة هل يم٤مٟم٧م إن - ومٞمٛمٙمـ

 وحيّمؾ .سم٤مًم٘مدر اًمّث٤مٟمٞم٦م وذم سم٤مًمّتلم إومم ذم ىمرأ:  ي٘م٤مل أن - اًمٕمِم٤مء

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  323) وُمًٚمؿ (  2632,  3224,  206,  200) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ اًمؼماء 
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١مال ضمقاب سمذًمؽ ًّ   .اًم

 سم٤مًمّتلم ىمرأ أّٟمف,  إظم٤ٌمر ُمـ ظمؼم ذم ٟمٕمرف ٓ أّٟم٤م,  ذًمؽ وي٘مّقي

 ( ).هذا زرقم٦م طمدي٨م صمؿّ  اًمؼماء طمدي٨م ذم إَّٓ  واًمّزيتقن

 قمغم " واًمّتلم " وًمٚمٌخ٤مري , اًمّتلم سمًقرة أي ( بٚفّتغ: )  ؿقفف

 .احلٙم٤مي٦م

ٗمر,  ُم٤ًمومراً  يم٤من ًمٙمقٟمف اعمٗمّّمؾ سم٘مّم٤مر اًمٕمِم٤مء ذم ىمرأ وإّٟمام ًّ  واًم

 إذا اًمٕمتٛم٦م,أٟمف ىمرأ ذم  " هريرة أيب وطمدي٨م , اًمّتخٗمٞمػ ومٞمف يٓمٚم٥م

 ظمٚمػ هب٤م ؾمجدت : ىم٤مل ؟ هذه ُم٤م:  وم٘مٚم٧م , ومًجد , اٟمِم٘م٧م اًمًامء

 قمغم حمٛمقٌل , ( ) " أًم٘م٤مه طمتك هب٤م أؾمجد أزال ومال,  ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أيب

 .ؾاعمٗمّّم  سم٠موؾم٤مط ومٞمٝم٤م ىمرأ ومٚمذًمؽ , احلي
٘م٤ًم ( افتغ وافزيتقن : ) ؿقفف   ُمـ اًمٗمري٤ميبّ  صٚمفوو, ذيمر اًمٌخ٤مري ُمٕمٚمَّ

 شم٠ميمؾ اًمتل اًمٗم٤ميمٝم٦م:  ىم٤مل(  واًمّزيتقن واًمّتلم: )  ىمقًمف ذم جم٤مهد ـمريؼ

 . " اعم٤ٌمرك وؾمٞمٜملم اجلٌؾ اًمّٓمقر(  ٜملمؾمٞم وـمقر)  .اًمٜم٤ّمس

 اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

٤ٌّمس ٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ وأظمرضمف , قم  ُمثٚمف قم

٤ٌّمس اسمـ قمـ اًمٕمقذمّ  ـمريؼ وُمـ ,  سمٜمل اًمذي ٟمقح ُمًجد اًمّتلم:  ىم٤مل قم

______________________ 
ىمرأه٤م ذم اعمٖمرب  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل , ضم٤مء قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وقمٌد محٞمد قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد  (6)

وذم  .ىمرأه٤م ذم اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف  ,وقمٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م , 

 ( 60/ 6) اٟمٔمر إحت٤مف اعمٝمرة ًمٚمٌقصػمي  .ؾمٜمدمه٤م وٕمػ

صٚمٞم٧م ُمع أيب : ىم٤مل , قمـ أيب راومع (  623) وُمًٚمؿ (  222) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 احلدي٨م  "..وم٘مرأ. هريرة صالة     اًمٕمتٛم٦م
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  .اجلقدّي  قمغم

 واًمّزيتقن اًمّتلم قمٚمٞمف ضمٌؾ اًمّتلم:  ىم٤مل أٟمس سمـ اًمّرسمٞمع ـمريؼ وُمـ

 وُمـ .دُمِمؼ قمٚمٞمف اًمذي اجلٌؾ:  ىمت٤مدة ـمريؼ وُمـ .اًمّزيتقن قمٚمٞمف ضمٌؾ

 واًمّزيتقن , اًمٙمٝمػ أصح٤مب ُمًجد:  ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمّٛمد ـمريؼ

 .اعم٘مدس سمٞم٧م قمٚمٞمف ضمٌؾ:  ىمت٤مدة ـمريؼ وُمـ .إيٚمٞم٤مء ُمًجد

ًٚ  أحسـ أحداً  شًّٝ ؾام : )ؿقفف   اسمـىم٤مل  ( فمْ ؿراءةً  أو ( ) صقت

,  واًمّرومع واخلٗمض واًمؽّمضمٞمع سم٤مًمّتحًلم اًمّتالوة وصػومٞمف :  اعمٜمػم

 وأٟم٤م .طمجري ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ : قم٤مئِم٦م يم٘مقل .اًمٌنمّي٦م إطمقال وُم٘م٤مرٟم٦م

 شمّتّمػ سمام وشمّتّمػ,  اًم٘م٤مرئ ومٕمؾ اًمّتالوة أنّ  حيّ٘مؼ ذًمؽ ومٙمّؾ  .طم٤مئض

 اٟمتٝمك .واعمٙم٤مٟمّٞم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م سم٤مًمّٔمروف ويتٕمٚمؼ,  إومٕم٤مل سمف

 أظمرج أن سمٕمد " اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ " يمت٤مب ذم ىم٤مل ُم٤م وي١مّيده

 ُمـ ٘مفوقمٚمَّ ,  اًمؼماء طمدي٨م ُمـ " سم٠مصقاشمٙمؿ اًم٘مرآن زّيٜمقا " طمدي٨م

 أنّ   ُمقؾمك أيب طمدي٨م وذيمر , قمٜمٝمام اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م

 ( ) .داود آل ُمزاُمػم ُمـ أوشمٞم٧م ًم٘مد ُمقؾمك أسم٤م ي٤م:  ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 يم٠منّ :  وم٘م٤مل,  ي٘مرأ ُمقؾمك أسم٤م ؾمٛمع " سمٚمٗمظ اًمؼماء ٨مطمدي ُمـ وأظمرضمف

______________________ 
ـَ اًمقضمف  ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤مً : قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل (  066) "اًمِمامئؾ"روى اًمؽمُمذي ذم  (6) إَّٓ طمً

ـَ اًمّمقت  ـَ اًمّمقت , طمً ـَ اًمقضمف طمً  .ويم٤من ٓ يرضمع, ويم٤من ٟمٌٞمٙمؿ طمً

ورويٜم٤مه ُمتّماًل ذم ( :  662/  6)  "ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء "ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم  

ورواه اسمـ , ىم٤مًمف اًمدارىمٓمٜمل , واًمّمقاب إول  .اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة قمـ أٟمس

 اٟمتٝمك.وـمرىمف يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م .قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ طمدي٨م "اًمتٗمًػم"ُمردوي٦م ذم 

 .( 240) وُمًٚمؿ (  6333) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)
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  ." داود آل أصقات ُمـ هذا

)  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف .وٟمدائٝمؿ داود آل ُمزاُمػم ختٚمٞمؼ ذم ري٥م وٓ:  ىم٤مل صمؿّ 

ٗمرة ُمع سم٤مًم٘مرآن اعم٤مهر " قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿّ (  رء يمّؾ  وظمٚمؼ ًّ  " اًم

:  وم٘م٤مل , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمراءة قمـ ؾمئؾ أّٟمف,  أٟمس وطمدي٨م , احلدي٨م ( )

 ذم ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  ُم٤مًمؽ سمـ ىمٓم٦ٌم وطمدي٨م,  ( ) " ُمّداً  يٛمدّ  يم٤من

 ( ).صقشمف هب٤م يٛمدّ (  ٟمْمٞمد ـمٚمع هل٤م سم٤مؾم٘م٤مت واًمٜمّخؾ)  اًمٗمجر صالة

 سمٕمْمٝم٤م,  خمتٚمٗم٦م وىمراءهتؿ اخلٚمؼ أصقات أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٌلّم :  ىم٤مل صمؿّ 

 .ذًمؽ وهمػم وأُمدّ  وأُمٝمر وأرشمؾ وأطمغم وأزيـ سمٕمض ُمـ أطمًـ

 

______________________ 
 .( 243) وُمًٚمؿ (  3260) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .( 3263) وأظمرضمف أيْم٤ًم ذم صحٞمحف ( 6)

 .(يٛمد هب٤م صقشمف ) دون ىمقًمف  .( 362) وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ( 0)
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 حديث الدادس والخمدونال   
 رجالً  بًٞ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 550

ٍٜ  ظذ  أحٌد  اهلل هق ؿؾ)  بـ ؾٔختؿ,  صالهتؿ دم ٕصحٚبف يَرأ ؾُٚن رسّي

 رءٍ  ٕيّ  شِقه:  ؾَٚل,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فرشقل ذفؽ ذـروا رجًقا ؾِاّم  ,( 

ّٛ  ؾٖٕٚ,  وجؾ ظزّ  افّرمحـ صٍٜ ٕهّنٚ:  ؾَٚل .ؾسٖفقه ؟ ذفؽ صْع  أح

 ( ).حيّبف تًٚػ اهلل أنّ :  أخزوه:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل .هبٚ أؿرأ أن

 

:  اهلل قمٌٞمد وىم٤مل .ذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤مً  ( رسّيٜ ظذ رجالً  بًٞ) :  ؿقفف

 ذم ٝمؿي١مُمّ  إٟمّم٤مر ُمـ رضمٌؾ  يم٤من ,  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ , صم٤مسم٧م قمـ

 سمف ي٘مرأ مم٤م اًمّمالة ذم ؿهل هب٤م ي٘مرأ ؾمقرة اومتتح اميمٚمَّ  ويم٤من , ىم٤ٌمء ُمًجد

 أظمرى ؾمقرة ي٘مرأ صمؿ , ُمٜمٝم٤م يٗمرغ طمتك(  أطمد اهلل هق ىمؾ) ـ سم:  اومتتح

  ( ).احلدي٨م. .ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ يّمٜمع ويم٤من , ُمٕمٝم٤م

______________________ 
أنَّ أسم٤م , ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل (  360) وُمًٚمؿ (  2433) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اًمرضم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ , طمدصمف قمـ أُمف قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ قمـ قم٤مئِم٦م سمف

إٟمؽ شمٗمتتح هبذه اًمًقرة , صمؿ ٓ شمرى أهن٤م دمزئؽ : ومٙمٚمَّٛمف أصح٤مسمف , وم٘م٤مًمقا . .)ومت٤مُمف   (6)

ُم٤م أٟم٤م سمت٤مريمٝم٤م , : سم٠مظمرى وم٘م٤مل  طمتك شم٘مرأ سم٠مظمرى , وم٢مُم٤م شم٘مرأ هب٤م وإُم٤م أن شمدقمٝم٤م , وشم٘مرأ

إن أطمٌٌتؿ أن أؤُمٙمؿ سمذًمؽ ومٕمٚم٧م , وإن يمرهتؿ شمريمتٙمؿ , ويم٤مٟمقا يرون أٟمف ُمـ 

ي٤م ومالن : أظمؼموه اخلؼم , وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأومْمٚمٝمؿ , ويمرهقا أن ي١مُمٝمؿ همػمه , ومٚمامَّ أشم٤مهؿ اًمٜمٌل 

يمؾ , ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمرك سمف أصح٤مسمؽ , وُم٤م حيٛمٚمؽ قمغم ًمزوم هذه اًمًقرة ذم 

  .طمٌؽ إي٤مه٤م أدظمٚمؽ اجلٜم٦م: إين أطمٌٝم٤م , وم٘م٤مل : ريمٕم٦م ؟ وم٘م٤مل 

 .ذيمره ذم يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اجلٛمع سملم اًمًقرشملم ذم اًمّمالة 

طمديثف هذا وصٚمف اًمؽّمُمذّي واًمٌّزار قمـ اًمٌخ٤مرّي قمـ ( :  662/  6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل ذم  

قمـ قمٌد اًمٕمزيز واًمٌٞمٝم٘مّل ُمـ رواي٦م حمرز سمـ ؾمٚمٛم٦م يمالمه٤م , إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويٍس 
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  ُمًجد ذم ي١مُّمٝمؿ إٟمّم٤مر ُمـ رضمٌؾ  يم٤من " ىمقًمف

ٍ
 يمٚمثقم هق,  " ىم٤ٌمء

 ـقم ص٤مًمح أيب ـمريؼ ُمـ "اًمّتقطمٞمد يمت٤مب" ذم ُمٜمده سمـا رواه .اهلدم سمـ

٤ٌّمسٍ  سمـا ,  اًمّدال وؾمٙمقن اهل٤مء سمٙمن .واهلدم .سمٕمْمٝمؿ أورده يمذا .قم

  ؾمّٙم٤من قمقٍف  سمـ قمٛمرو سمٜمل ُمـ وهق
ٍ
 طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٟمزل وقمٚمٞمف,  ىم٤ٌمء

  إمم اهلجرة ذم ىمدم
ٍ
 .ىم٤ٌمء

 هذه ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ٕنّ ,  ٟمٔمرٌ  هٜم٤م سمف اعمٌٝمؿ شمٕمٞملم وذم:  ؿٔؾ

 ىمدم ُم٤م أوائؾ ذم ُم٤مت اهلدم سمـ ويمٚمثقم,  هّي٦مٍ  أُمػم يم٤من أّٟمف,  اًم٘مّّم٦م

,  اعمٖم٤مزي أصح٤مب ُمـ وهمػمه اًمّٓمؼمّي  ذيمره ومٞمام .اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .اًمّناي٤م يٌٕم٨م أن ىمٌؾ وذًمؽ

 زهدمٍ  سمـ يمٚمثقم,  اًمٕمٛمدة رضم٤مل قمغم شمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمض سمخطّ  رأي٧م صمؿّ 

 اًمٕمّٓم٤مر اًمّديـ رؿمٞمد احل٤مومظ سمخطّ  أٟم٤م رأي٧م ًمٙمـ,  ُمٜمده ٓسمـ وقمزاه, 

 ٓسمـ " اًمّتّمّقف صٗم٦م " قمـ ٟم٘مالً  " اخلٓمٞم٥م تُمٌٝمام طمقار " ذم

 ومًاّمه .أسمٞمف قمـ ُمٜمده سمـ اهلل قمٌد أيب سمـ اًمقّه٤مب قمٌد أظمؼمٟم٤م .ـم٤مهرٍ 

  أقمٚمؿ وم٤مهلل .زهدمٍ  سمـ يمرز

______________________ 
 .اًمّدراوردّي قمٜمف سمٓمقًمف

ـٌ صحٞمٌح همري٥ٌم ُمـ طمدي٨م قمٌٞمد اهللّ قمـ صم٤مسم٧ٍم : ىم٤مل اًمؽّمُمذّي   وىمد روى : ىم٤مل , طمً

وذيمر اًمّٓمؼمايّن ذم إوؾمط أّن  .ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م قمـ صم٤مسم٧ٍم ومذيمر ـمروم٤ًم ُمـ آظمره

 .اًمّدراوردّي شمٗمّرد سمف قمـ قمٌٞمد اهللّ

ومرواه قمـ , مّح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ظم٤مًمػ قمٌٞمد اهللّ ذم إؾمٜم٤مده  أنّ , وذيمر اًمّدارىمٓمٜمّل ذم اًمٕمٚمؾ  

وإّٟمام رضّمحف ّٕن مّح٤مد , وهق أؿمٌف سم٤مًمّّمقاب : ىم٤مل  .صم٤مسم٧ٍم قمـ طمٌٞم٥م سمـ ؾمٌٞمٕم٦م ُمرؾمالً 

ـّ قمٌٞمد اهللّ سمـ قمٛمر طم٤مومٌظ طمّج٦ٌم , سمـ ؾمٚمٛم٦م ُم٘مّدٌم ذم طمدي٨م صم٤مسم٧ٍم  وىمد واوم٘مف , ًمٙم

 اٟمتٝمك .ؿمٞمخ٤من ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ًمث٤مسم٧ٍم ومٞمف, ُم٤ٌمرٌك ذم إؾمٜم٤مده 
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  ُمًجد ذم ي١ممّ  يم٤من وم٤مًمذي .هذا وقمغم

ٍ
 ويدّل  .اًمّنّي٦م أُمػم همػم ىم٤ٌمء

  .شمٖم٤ميرمه٤م قمغم

 وأُمػم, (  أطمدٌ  اهلل هق ىمؾ)  سمـ يٌدأ يم٤من أّٟمف,  أٟمس رواي٦م ذم أنّ  .أوًٓ 

  .هب٤م خيتؿ يم٤من اًمّنّي٦م

 ًٚ  يٍّمح وملَ ,  ريمٕم٦مٍ  يمؾ ذم ذًمؽ يّمٜمع يم٤من أّٟمف,  طمدي٨م أٟمس ذم .ثٕٚٔ

 .أظمر ىمّّم٦م ذم سمذًمؽ

 ًٚ  أُمر اًمّنّي٦م وأُمػم,  ؾم٠مًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  طمدي٨م أٟمس ذم .ثٚفث

 .ي٠ًمًمقه أن أصح٤مسمف

ٌّٝم٤م إّٟمف:  ىم٤مل أّٟمف,  طمدي٨م أٟمس ذم .رابًًٚ   وأُمػم,  سم٤مجلٜم٦ّم ومٌنّمه حي

ٌّف اهلل سم٠منّ  ومٌنّمه,  اًمّرمحـ صٗم٦م إهّن٤م : ىم٤مل اًمّنّي٦م  .حي

ـٌ  يمٚمف اًمّتٖم٤مير هذا سملم والّع  سمـ يمٚمثقم يمقن ُمـ شم٘مّدم ُم٤م ًمقٓ,  ممٙم

 .واًمّناي٤م اًمٌٕمقث ىمٌؾ ُم٤مت اهلدم

,  دةىمت٤م ىمّّم٦م ذم وم٢منّ ,  ضمّداً  وم٠مسمٕمد اًمٜمّٕمامن سمـ ىمت٤مدة سم٠مّٟمف ومّنه ُمـ وأُّم٤م

 ذم وٓ ؾمٗمرٍ  ذم ٓ هب٤م أمّ  أّٟمف ومٞمف ًمٞمس,  يرّدده٤م اًمٚمٞمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من أّٟمف

 .سمنّم  وٓ ذًمؽ قمـ ؾمئؾ أّٟمف وٓ,  طمٍي 

 يدّل  هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( أحد اهلل هق ؿؾـ ب ؾٔختؿ) :  ؿقفف

 , اًمّٔم٤مهر هق وهذا ريمٕم٦م يمّؾ  ذم ي٘مرؤه٤م صمؿّ ,  سمٖمػمه٤م ي٘مرأ يم٤من أّٟمف قمغم

 سم٤مًمّريمٕم٦م ومٞمختّص  ىمراءشمف آظمر هب٤م خيتؿ أّٟمف اعمراد يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 .ريمٕم٦م ذم ؾمقرشملم سملم اجلٛمع ضمقاز ُمٜمف ومٞم١مظمذ إّول وقمغم , إظمػمة

   اٟمتٝمك
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 , ُمًٕمقد اسمـ إمم رضمٌؾ  ضم٤مء:  ىم٤مل , وائؾوأظمرج اًمٌخ٤مري قمـ أيب 

 ًم٘مد , اًمِمٕمر يمٝمذّ  اً هذَّ :  وم٘م٤مل , ريمٕم٦م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعمٗمّمؾ ىمرأت:  وم٘م٤مل

 ؾمقرة قمنميـ ومذيمر , سمٞمٜمٝمـ ي٘مرن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل ( )اًمٜمٔم٤مئر روم٧مقم

قر سملم اجلٛمعومٗمٞمف  ." ريمٕم٦م يمؾ ذم ؾمقرشملم , اعمٗمّمؾ ُمـ ًّ  إذا ّٕٟمف,  اًم

قرشملم سملم َجع ًّ  .اًمٗمرق ًمٕمدم ومّم٤مقمداً  صمالٍث  سملم اجلٛمع ؾم٤مغ اًم

 سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م سمـا حفوصحَّ  داود أسمق روى وىمد

قر سملم جيٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيم٤من,  قم٤مئِم٦م ٠مًم٧مؾم:  ىم٤مل,  ؿم٘مٞمٍؼ  ًّ ؟  اًم

 . اعمٗمّّمؾ ُمـ ٟمٕمؿ:  ىم٤مًم٧م

,  ( ) اًمّٓمقال ُمـ وهمػمه٤م اًمٌ٘مرة سملم َجع أّٟمفضم٤مء  ُم٤م هذا خي٤مًمػ وٓ

 .اًمٜم٤ّمدر قمغم حيٛمؾ ّٕٟمف

 اًم٘مدر هذا أنّ  قمغم يدّل  .هذا ُمًٕمقدٍ  سمـا طمدي٨م ذم:  قمٞم٤مض وىم٤مل

 وُم٤م,  واًمؽّمشمٞمؾ اًمّتدسّمر ذم يم٤من وم٢مّٟمام شمٓمقيٚمف وأُّم٤م,  هم٤مًم٤ٌمً  ىمراءشمف ىمدر يم٤من

 .ٟم٤مدراً  ومٙم٤من ريمٕم٦مٍ  ذم وهمػمه٤م اًمٌ٘مرة ىمراءة ُمـ ذًمؽ همػم ورد

 سمؾ,  اعمقافم٦ٌم قمغم يدّل  ُم٤م ُمًٕمقدٍ  سمـا طمدي٨م ذم ًمٞمس ًمٙمـ:  ىمٚم٧م

______________________ 
أي اًمًقر اعمامصمٚم٦م ذم اعمٕم٤مين يم٤معمققمٔم٦م أو احِلٙمؿ أو اًم٘مّمص , ٓ : ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل ( 6)

ـ  أنَّ اعمراد : ىم٤مل اعمح٥م اًمٓمؼمي  .اعمتامصمٚم٦م ذم قمدد أي , عم٤م ؾمٞمٔمٝمر قمٜمد شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م يمٜم٧م أفم

 .أهن٤م ُمت٤ًموي٦م ذم اًمٕمد , طمتك اقمتؼمهت٤م ومٚمؿ أضمد ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمت٤ًموي٤مً 

ذات ًمٞمٚم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصصّٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل : قمـ طمذيٗم٦م , ىم٤مل (  226) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)

ُيّمكِم هب٤م ذم ريمٕم٦م , : يريمع قمٜمد اعم٤مئ٦م , صمؿ ُم٣م , وم٘مٚم٧م : , وم٤مومتتح اًمٌ٘مرة , وم٘مٚم٧م 

يريمع هب٤م , صمؿ اومتتح اًمٜم٤ًمء , وم٘مرأه٤م , صمؿ اومتتح آل قمٛمران , وم٘مرأه٤م , : ومٛم٣م , وم٘مٚم٧م 

ذا ُمر سمآي٦م ومٞمٝم٤م شمًٌٞمح ؾمٌح , وإذا ُمر سم١ًمال ؾم٠مل , وإذا ُمر سمتٕمقذ شمٕمقذ ي٘مرأ ُُمؽمؾِمالً , إ

 احلدي٨م ... ., صمؿ ريمع
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قر هذه سملم ي٘مرن يم٤من أّٟمف ومٞمف ًّ  .اعمٗمّّمؾ ُمـ ىمرأ إذا اعمٕمّٞمٜم٤مت اًم

 صٗم٦م إهّن٤م " ىم٤مل إّٟمام:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل ( افّرمحـ صٍٜ ٕهّنٚ) :  ؿقفف

 .صٗم٤مشمف ُمـ ُمِمتّ٘م٦م وأؾمامؤه , وصٗم٤مشمف أؾمامءه ومٞمٝم٤م ٕنّ  " اًمّرمحـ

 ُمًتٜمداً  ذًمؽ ىم٤مل,  اعمذيمقر اًمّّمح٤ميبّ  يٙمقن أن حيتّؾ:  همػمه وىم٤مل

 
ٍ
 سمٓمريؼ وإُّم٤م,  اًمٜمّّمقصّٞم٦م سمٓمريؼ إُّم٤م,   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ ؾمٛمٕمف ًمٌمء

 .آؾمتٜم٤ٌمط

 طمًـ سمًٜمدٍ  " واًمّّمٗم٤مت إؾمامء يمت٤مب " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرج وىمد

٤ٌّمس اسمـ قمـ  رسّمؽ ًمٜم٤م صػ:  وم٘م٤مًمقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أشمقا اًمٞمٝمقد أنّ  , قم

:  وم٘م٤مل , آظمره٤م إمم(  أطمدٌ  اهلل هق ىمؾ)  وضمؾ قمزّ  اهلل وم٠مٟمزل .شمٕمٌد اًمذي

 .وضمؾ قمزّ  ريّب  صٗم٦م هذه

ًُ   ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  اعمنميمقن ىم٤مل:  ىم٤مل يمٕم٥م سمـ يبّ أُ  وقمـ  , رسّمؽ ًمٜم٤م ٥ماٟم

 يمت٤مب " ذم ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد وهق , احلدي٨م .اإلظمالص رةؾمق ومٜمزًم٧م

,  يٛمقت إَّٓ  يقًمد رء ًمٞمس أّٟمف,  وومٞمف .احل٤ميمؿ وصّححف " اًمّتقطمٞمد

 ًمف يٙمـ وملَ  , يقرث وٓ يٛمقت ٓ واهلل , يقرث إَّٓ  يٛمقت رء وًمٞمس

  .رءٌ  يمٛمثٚمف وًمٞمس , قمدل وٓ ؿمٌف

 , رء يمٝمق ًمٞمس " رءٌ  يمٛمثٚمف ًمٞمس " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

(  سمف آُمٜمتؿ ُم٤م سمٛمثؾ آُمٜمقا وم٢من)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وٟمٔمػمه:  ىم٤مل اًمّٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مًمف

٤ٌّمس اسمـ ىمراءة وهل,  سمف آُمٜمتؿ سم٤مًمذي يريد  " ىمقًمف ذم واًمٙم٤مف:  ىم٤مل , قم

 وأٟمِمد .اًمٜمّٗمل ُمـ يٙمقن ُم٤م سمآيمد اعمثٚمّٞم٦م قمٜمف اهلل ومٜمٗمك , ًمٚمّت٠ميمٞمد " يمٛمثٚمف

ـٌ  وديٜمؽ:   أسمٞم٤مت ُمـ ٗمٞمؾٟم سمـ قمٛمرو سمـ زيد ذم,  ٟمقومؾ سمـ ًمقرىم٦م  دي
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ـٌ  ًمٞمس   .يمٛمثٚمف دي

٤ٌّمس اسمـ قمـ أؾمٜمد صمؿّ   ي٘مقل(  إقمغم اعمثؾ وًمف)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم قم

 أو ؿمٌٝم٤مً  ًمف شمٕمٚمؿ هؾ(  ؾمٛمّٞم٤مً  ًمف شمٕمٚمؿ هؾ)  ىمقًمف وذم , رء يمٛمثٚمف ًمٞمس

  .ُمثالً 

 .الّٓقر ؿقل وهق,  صٗم٦م هلل أنّ  أصم٧ٌم عمـ طمّج٦م اًم٤ٌمب طمدي٨م وذم

 ُمـ اًمٙمالم أهؾ قمٚمٞمٝم٤م اصٓمٚمح ًمٗمٔم٦م هذه:  ٤ملوم٘م حزم ابـ وصّذ 

 أصح٤مسمف ُمـ أطمد قمـ ٓو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ شمث٧ٌم وملَ  , شمٌٕمٝمؿ وُمـ اعمٕمتزًم٦م

 وومٞمف هالل أيب سمـ ؾمٕمٞمد أومراد ُمـ ومٝمق اًم٤ٌمب سمحدي٨م اقمؽموقا وم٢من ,

 .وٕمػ

 ذم ضم٤مء يمام اًمّرمحـ صٗم٦م أطمد اهلل هق وم٘مؾ صّحتف شم٘مدير وقمغم:  ىم٤مل

 ذم وم٢مهّن٤م يٓمٚم٘مقهن٤م اًمتل اًمّّمٗم٦م سمخالف,  ٚمٞمفقم يزاد وٓ , احلدي٨م هذا

 .قمرض أو ضمقهر قمغم إَّٓ  شمٓمٚمؼ ٓ اًمٕمرب ًمٖم٦م

 ذم إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال سمف آطمتج٤مج قمغم ُمّتٗمؼ وؾمٕمٞمد , ىم٤مل يمذا

 إؾمامء إصم٤ٌمت قمغم الّٔع بّٚتٍٚق ُمردود إظمػم ويمالُمف , شمْمٕمٞمٗمف

 سمٕمد وىم٤مل(  ٤مهب وم٤مدقمقه احلًٜمك إؾمامء وهلل)  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل , احلًٜمك

 .( احلًٜمك إؾمامء ًمف) :  احلنم ؾمقرة آظمر ذم أؾمامء قمّدة ُمٜمٝم٤م ذيمر أن

 إصم٤ٌمت أؾمامئف إصم٤ٌمت ومٗمل,  صٗم٤مت اًمٕمرب سمٚمٖم٦م ومٞمٝم٤م اعمذيمقرة وإؾمامء

 اًمّذات قمغم زائدة سمّمٗم٦مٍ  وصػ وم٘مد ُمثالً  طمّل  أّٟمف صم٧ٌم إذا ّٕٟمف 5 صٗم٤مشمف

 قمـ يٜمٌئ ُم٤م غمقم آىمتّم٤مر ًمقضم٥م ذًمؽ وًمقٓ , احلٞم٤مة صٗم٦م وهل, 

 رّب  رسّمؽ ؾمٌح٤من)  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مًمف وىمد , وم٘مط اًمّذات وضمقد
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 , اًمٜمّ٘مص صٗم٦م ُمـ سمف يّمٗمقٟمف قماّم  ٟمٗمًف ومٜمّزه(  يّمٗمقن قماّم  اًمٕمّزة

 .ُمنموع اًمٙمامل سمّمٗم٦م وصٗمف أنّ  وُمٗمٝمقُمف

ؿ وىمد ًّ ٜم٦ّم أئّٛم٦م ُمـ وَج٤مقم٦م اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم ًّ  ذم اعمذيمقرة إؾمامء َجٞمع اًم

 :  ؿسّغ قمغم اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وذم اًم٘مرآن

 .يزال وٓ يزل ملَ  ومٞمام اؾمتحّ٘مف ُم٤م وهل .ذاشمف صٗم٤مت:  أحدمهٚ

 .إزل دون يزال ٓ ومٞمام اؾمتحّ٘مف ُم٤م وهل .ومٕمٚمف صٗم٤مت:  وافّثٚن

ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف دلَّ  سمام إَّٓ  وصٗمف جيقز وٓ:  ىم٤مل ًّ  اًمّّمحٞمح٦م واًم

 واًم٘مدرة يم٤محلٞم٤مة اًمٕم٘مؾ ٦مدًٓم سمف اىمؽمٟم٧م ُم٤م ُمٜمف صمؿّ  , قمٚمٞمف أَجع أو اًمّث٤مسمت٦م

ٛمع واإلرادة واًمٕمٚمؿ ًّ  ويم٤مخلٚمؼ , ذاشمف صٗم٤مت ُمـ واًمٙمالم واًمٌٍم واًم

 ُم٤م وُمٜمف , ومٕمٚمف صٗم٤مت ُمـ واًمٕم٘مقسم٦م واًمٕمٗمق واإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤مء واًمّرزق

ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب سمٜمّص  صم٧ٌم ًّ  , ذاشمف صٗم٤مت ُمـ واًمٕملم واًمٞمد يم٤مًمقضمف واًم

 هذه إصم٤ٌمت جقزومٞم , ومٕمٚمف صٗم٤مت ُمـ واعمجلء واًمٜمّزول ويم٤مٓؾمتقاء

 ملَ  ذاشمف ومّمٗم٦م , اًمّتِمٌٞمف قمٜمف يٜمٗمل وضمف قمغم هب٤م اخلؼم ًمثٌقت ًمف اًمّّمٗم٤مت

 ذم حيت٤مج وٓ قمٜمف صم٤مسمت٦م ومٕمٚمف وصٗم٦م , شمزال وٓ سمذاشمف ُمقضمقدة شمزل

 .( ومٞمٙمقن يمـ ًمف ي٘مقل أن ؿمٞمئ٤مً  أراد إذا أُمره إّٟمام)  ُم٤ٌمذة إمم اًمٗمٕمؾ

 اؾمٛملم قمغم(  أطمد اهلل هق ىمؾ)  اؿمتٛمٚم٧م:  اعمٗمٝمؿ ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 يدٓن وم٢مهّنام , واًمّّمٛمد إطمد ومه٤م:  اًمٙمامل أوص٤مف َجٞمع يتْمّٛمٜم٤من

 وم٢منّ  , اًمٙمامل أوص٤مف سمجٛمٞمع اعمقصقوم٦م اعم٘مّدؾم٦م اًمّذات أطمدّي٦م قمغم

 اؾمتٕمامًٓ  اومؽمىم٤م وم٘مد - واطمد أصؾ إمم رضمٕم٤م وإن - وإطمد اًمقاطمد

 أصؾ اًمقاطمدو , واًمٙمثرة اًمّتٕمّدد ٟمٗمل إمم راضمٕم٦م وم٤مًمقطمدة , وقمروم٤مً 
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 ويتٕمّرض ُمدًمقًمف يث٧ٌم وإطمد,  قمداه ُم٤م ًمٜمٗمل شمٕمّرض همػم ُمـ اًمٕمدد

 ذم اًمقاطمد ويًتٕمٛمٚمقن,  اًمٜمّٗمل ذم يًتٕمٛمٚمقٟمف وهلذا , ؾمقاه ُم٤م ًمٜمٗمل

 اهلل أؾمامء ذم وم٤مٕطمد,  واطمداً  ورأي٧م أطمداً  رأي٧م ُم٤م ي٘م٤مل , اإلصم٤ٌمت

 .همػمه ومٞمف يِم٤مريمف ٓ اًمذي سمف اخل٤مّص  سمقضمقده ُمِمٕمر شمٕم٤ممم

 اًمذي ُمٕمٜم٤مه ٕنّ  5 اًمٙمامل أوص٤مف َجٞمع يتْمّٛمـ وم٢مّٟمف اًمّّمٛمد ٤موأُمّ 

 إَّٓ  طم٘مٞم٘م٦م يتؿّ  ٓ وهق يمّٚمٝم٤م احلقائ٩م ذم إًمٞمف يّمٛمد سمحٞم٨م ؾم١مدده اٟمتٝمك

 .هلل

 :  " اًمّرمحـ صٗم٦م ٕهّن٤م " ىمقًمف اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ذيمر ًمق يمام اًمّرمحـ صٗم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م أنّ ,  ُمراده يٙمقن أن حيتّؾ

,  اًمقصػ ٟمٗمس يٙمـ ملَ  وإن,  اًمقصػ سم٠مّٟمف يمراًمذّ  قمـ ومٕمؼّم  وصػ

قرة هبذه ذًمؽ خيتّص  ٓ أّٟمف إَّٓ ,  ذًمؽ همػم وحيتّؾ ًّ  ًمٕمؾ ًمٙمـ,  اًم

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل صٗم٤مت إَّٓ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ّٕٟمف 5 سمذًمؽ ختّمٞمّمٝم٤م

  همػمه٤م دون سمذًمؽ وم٤مظمتّّم٧م

 أن:  حيتّؾ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( حيّبف اهلل أنّ  أخزوه) :  ؿقفف

٦ٌّم ؾم٥ٌم ٙمقني ٌّتف ًمف اهلل حم قرة هلذه حم ًّ  .اًم

ٌّتف ٕنّ  5 يمالُمف قمٚمٞمف دلَّ  عم٤َِم يٙمقن أن:  وحيتّؾ  صٗم٤مت ًمذيمر حم

 .اقمت٘م٤مده صّح٦م قمغم داًم٦م اًمّرّب 

٦ٌّم:  شمٌٕمف وُمـ اعم٤مزرّي  ىم٤مل  , وشمٜمٕمٞمٛمٝمؿ صمقاهبؿ إرادشمف ًمٕم٤ٌمده اهلل حم

 .واًمّتٜمٕمٞمؿ اإلصم٤مسم٦م ٟمٗمس هل:  وؿٔؾ

ٌّتٝمؿ  , اعمٞمؾ قمـ ُم٘مّدس وهق إًمٞمف ُمٜمٝمؿ اعمٞمؾ ومٞمٝم٤م يٌٕمد ٓ ًمف وحم
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ٌّتٝمؿ:  وؿٔؾ  صمٛمرة آؾمت٘م٤مُم٦م أنّ  واًمّتح٘مٞمؼ , ـم٤مقمتف قمغم اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ ًمف حم

٦ٌّم ٦ٌّم وطم٘مٞم٘م٦م اعمح ٦ٌّم ؾمٌح٤مٟمف ٓؾمتح٘م٤مىمف إًمٞمف ُمٞمٚمٝمؿ ًمف اعمح  َجٞمع ُمـ اعمح

  .اٟمتٝمك .وضمقهٝم٤م

 .اًمّت٘مٞمٞمد ُمقوع ذم اإلـمالق ُمـ ومٞمف عم٤َِم .ٟمٔمر وومٞمف

٦ٌّم ُمٕمٜمك:  ًمّتلما اسمـ وىم٤مل  .يٜمٗمٕمٝمؿ أن إرادهتؿ هلل اعمخٚمقىملم حم

٦ٌّم:  اعمٗمٝمؿ ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل  وًمٞم٧ًم وإيمراُمف ًمف شم٘مريٌف ًمٕمٌده اهلل حم

٦ٌّم وًمٞم٧ًم , اًمٕمٌد ُمـ هل يمام همرض وٓ سمٛمٞمؾٍ   ٟمٗمس ًمرسّمف اًمٕمٌد حم

 ُم٤م حي٥ّم  أّٟمف ٟمٗمًف ُمـ جيد اعمرء وم٢منّ  , قمٚمٞمٝم٤م زائد رء هل سمؾ,  اإلرادة

 ختّّمص اًمتل هل واإلرادة , حتّمٞمٚمف قمغم وٓ ايمت٤ًمسمف قمغم ي٘مدر ٓ

 اعمقصقوملم حي٥ّم  أّٟمف ٟمٗمًف ُمـ وحيّس ,  اجل٤مئزة وضمقهف سمٌٕمض اًمٗمٕمؾ

 وإن واًمٙمرُم٤مء واًمٗمْمالء يم٤مًمٕمٚمامء احلًٜم٦م وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م سم٤مًمّّمٗم٤مت

 . خمّّمّم٦م إرادة هبؿ ًمف يتٕمٚمؼ ملَ 

ٌّٞم حمٌقب وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وم٤مهلل اًمٗمرق صّح  وإذا  طم٘مٞم٘م٦م قمغم فعمح

٦ٌّم  اهلل ومٜم٠ًمل , ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اهلل رزىمف ُمـ قمٜمد ُمٕمروف هق يمام اعمح

ٌّٞمف ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن شمٕم٤ممم   .اعمخٚمّملم حم

٦ٌّم:  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل  صٗم٤مت ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض قمٜمد واًمٌٖمض اعمح

ٌّتف ومٛمٕمٜمك , اًمٗمٕمؾ ٌّف ُمـ إيمرام حم  يم٤من ُم٤م وأُّم٤م , إه٤مٟمتف سمٖمْمف وُمٕمٜمك أطم

 صٗم٤مت ُمـ ويمالُمف , يمالُمف ُمـ وىمقًمف , ىمقًمف ُمـ قومٝم واًمّذمّ  اعمدح ُمـ

ٌّتف , اإلرادة إمم ومػمضمع ذاشمف  يرضمع ووم٤مقمٚمٝم٤م , اعمحٛمقدة اخلّم٤مل ومٛمح

 إمم يرضمع ووم٤مقمٚمٝم٤م , اعمذُمقُم٦م اخلّم٤مل وسمٖمْمف , إيمراُمف إرادشمف إمم
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 ( ).إه٤مٟمتف إرادشمف

______________________ 
 .ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: وهق اعم٘مّمقد سم٘مقل اًمٌٞمٝم٘مل  .هذا اًمٙمالم ضم٤مر قمغم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة (6)

٦ٌّم هلل شمٕم٤ممم , وم٢مهنؿ ُيرضمٕمقن صٗم٦م اعمح٦ٌم إمم صٗم٦م اإلرادة  سمدقمقى , ويٜمٗمقن طم٘مٞم٘م٦م اعمح

واهلل  .إذ اعمح٦ٌم ذم اعمخٚمقق ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٞمٚمف إمم ُم٤م يٜم٤مؾمٌف ويًتٚمّذه, هؿ ٟم٘مّم٤ًم وقمٞم٤ًٌم أهن٤م شُمق

 .ُمٜمّزه قمـ ذًمؽ

يمام ىم٤مل  .أُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وم٢مهنؿ يثٌتقن اعمح٦ٌم احل٘مٞم٘مٞم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف 

تقن يمام يثٌ .دون اىمتْم٤مء ٟم٘مص أو قمٞم٥م .(ًمٞمس يمٛمثٚمف رء وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمؿ ) شمٕم٤ممم 

  .وهل إرادشمف ؾمٌح٤مٟمف إيمرام ُمـ حيٌ ف وإصم٤مسمتف, ٓزم اعمح٦ٌم 

ويمذًمؽ ي٘مقل إؿم٤مقمرة ذم صٗم٤مت اًمرو٤م واًمٖمْم٥م واًمٙمراهٞم٦م واًمًخط 5 يمٚمٝم٤م 

 .قمٜمدهؿ سمٛمٕمٜمك إرادة اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب
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 الحديث الدابع والخمدون   
 ؾِقٓ:  دًٚذٍ  ؿٚل , ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ  ,  اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 555

 إذا وافِٔؾ,  وضحٚهٚ وافّنّس,  إظذ رّبؽ اشؿ بسّبح صِٔٝ

ّٕف ؟ يٌنك  ( ).ٜاحلٚج وذو وافّؤًػ افُبر وراءك ُيهِع  ؾ٘

 

وًمٚمٌخ٤مري  (افخ . .إظذ رّبؽ اشؿ بسّبح صِٔٝ ؾِقٓ: ) ؿقفف 

سمًقرشملم ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مُمره اًمٜمٌل  "ُمـ رواي٦م ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر 

 ذم ذًمؽ ىم٤مل ويم٠مٟمف. ٓ أطمٗمٔمٝمام: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر , ط اعمٗمّمؾ أوؾم

 اىمرأ:  قمٛمرو قمـ طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ رواي٦م ومٗمل وإَّٓ ,  ًمِمٕم٦ٌم حتديثف طم٤مل

  .وٟمحقه٤م إقمغم رسمؽ اؾمؿ حوؾمٌّ  ووح٤مه٤م واًمِمٛمس

 سمـا ىم٤مل .سمٙمذا واىمرأ سمٙمذا اىمرأ:  ُمًٚمؿ قمٜمد قمٞمٞمٜم٦م سمـا رواي٦م ذم وىم٤مل

 اىمرأ:  ىم٤مل أٟمف,  ضم٤مسمر قمـ طمدصمٜم٤م اًمزسمػم أسم٤م إنَّ :  ًمٕمٛمرو وم٘مٚم٧م:  قمٞمٞمٜم٦م

 وم٘م٤مل .إقمغم رسمؽ اؾمؿ وسمًٌح يٖمِمك إذا واًمٚمٞمؾ ووح٤مه٤م سم٤مًمِمٛمس

 رواي٦م وذم,  ضم٤مسمر قمـ طمديثف ذم حم٤مرب سمذًمؽ مَ وضمزَ  .هذا ٟمحق قمٛمرو

______________________ 
 .ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ حم٤مرب سمـ دصم٤مر قمـ ضم٤مسمر ُمٓمقًٓ (  220) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ىمٌؾ رضمٌؾ سمٜم٤مِوَحلم وىمد ضمٜمح اًمٚمٞمؾ , ومقاومؼ ُمٕم٤مذًا ُيّمكِم , أ: قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل : وًمٗمٔمف 

وسمٚمٖمف أنَّ  .وأىمٌؾ إمم ُمٕم٤مذ , وم٘مرأ سمًقرة اًمٌ٘مرة أو اًمٜم٤ًمء وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ .ومؽمك ٟم٤موحف

ي٤م ُمٕم٤مذ , أومت٤مٌن أٟم٧م :  ملسو هيلع هللا ىلصومِمٙم٤م إًمٞمف ُمٕم٤مذًا , وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصُمٕم٤مذًا ٟم٤مل ُمٜمف , وم٠مشمك اًمٜمٌل 

ـٌ ؟ صمالث ُمرار   .ومذيمره.ٚمَّٞم٧مومٚمقٓ ص: أو أوم٤مشم

ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ (  326) وُمًٚمؿ (  6266,  224,  224) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر (  326) وعمًٚمؿ  .ُمٓمّقًٓ وخمتٍماً  .ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر ٟمحقه

 .ٟمحقه
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 رسمؽ سم٤مؾمؿ اىمرأ .اًمثالصم٦م ُمع ُمًٚمؿ قمٜمد اًمزسمػم أيب قمـ اًمٚمٞم٨م

 قمٌد أظمرضمف ( ) " كواًمّْمح " اًمّزسمػم أيب قمـ ضمري٩ٍم  سمـا زادو

امء " إول اًمّثالصم٦م ُمع قمٞمٞمٜم٦م سمـا قمـ احلٛمٞمدي رواي٦م وذم .اًمّرّزاق ًّ  واًم

امء اًمؼموج ذات ًّ  ." واًمّٓم٤مرق واًم

 ( ) اًم٘مرآن آظمر إمم ق أّول ُمـ أّٟمف أصّحٝم٤م أىمقاٌل  سم٤معمٗمّّمؾ اعمراد وذم

ّٕف: ) ؿقفف   ( ) شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف(  افُبر وراءك ُيهِع  ؾ٘

 .اًمٗمقائد ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م وذم

 .اعم٠مُمقُملم حل٤مل ُمراقم٤مة اًمّّمالة ختٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب

 ومٞمِمٙمؾ,  اعم٠مُمقُملم رو٤مء قمٚمؿ إذا اًمّتٓمقيؾ يٙمره ٓ َُمـ ىم٤مل وأُّم٤م

 اًمّّمالة ذم دظمقًمف سمٕمد سمف ومٞم٠مشمؿّ  ي٠ميت ُمـ طم٤مل يٕمٚمؿ ٓ ىمد اإلُم٤مم أنّ  قمٚمٞمف

 ّمقريـحم سم٘مقمٍ  ُمّمؾٍ  ذم ومرض إذا إَّٓ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّتٓمقيؾ يٙمره هذا ومٕمغم ,

 .ؿهمػمه يدظمٚمف ٓ ُمٙم٤منٍ  ذم سم٤مًمّتٓمقيؾ راولم

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو قمـ ( 326)رواه٤م ُمًٚمؿ أيْم٤ًم  .زي٤مدة اًمْمحك: ىمٚم٧م   (6)

 .ضم٤مسمر

 .( 630) ذم اًم٘مراءة سم٤مًمٓمقر رىمؿ  ف ومٞمف  قمٜمد ذح طمدي٨م ضُمٌػم شم٘مدم اخلال  (6)

 (. 36-33) رىمؿ  .اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة وأيب ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمٝمام (0)



  .(.بسم اهلل)  ـب ترك اجلهر ببا كتاب الصـالة     
 

422  

   
 

محٍ اهلل بسى) ـ ب اجلهر ترك ابب
ّ
دي انر

ّ
 (ى انر

 الحديث الثامن والخمدون
:   وظّر بُرٍ  وأبٚ ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ :   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 555

 ( ).( افًٚدغ رّب  هلل احلّد) ـ ب افّهالة حقنتيٍت ـٕٚقا

ٍٜ  ودم  أحداً  أشّع ؾِؿ,  وظثامن وظّر بُرٍ  يبأ مع صِٔٝ:  رواي

 ( ).( افّرحٔؿ افّرمحـ اهلل بسؿ)  يَرأ مْٓؿ

 الحديث التادع والخمدون
ُٝ :  ودسِؿٍ  – 555 ,  وظثامن وظّر بُرٍ  وأيب ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  خَِػ  صِٔ

 اهلل بسؿ يذـرون ٓ,  ( افًٚدغ رّب  هلل احلّد) ـ ب يستٍتحقن ؾُٕٚقا

 ( ).آخرهٚ دم وٓ ؿراءةٍ  أّول دم,  افّرحٔؿ افّرمحـ

 

 ضمزم هٙمذا .اًمتٞمٛمل ىمح٤موم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد( وأبٚ بُر : ) ؿقفف  

 اؾمٛمف يم٤من:  ويَٚل , اعمِمٝمقر وهق اهلل قمٌد سمٙمر أيب اؾمؿ سم٠مناًمٌخ٤مري 

  .قمتٞم٘م٤مً  أيْم٤مً  ًٛمكيُ  ويم٤من .اًمٙمٕم٦ٌم قمٌد اإلؾمالم ىمٌؾ

 فٟمًٌ ذم ًمٞمس ٕٟمف ذًمؽ ًمف ىمٞمؾ أو,  أصكم ًمف اؾمؿ هق هؾ واختِػ

______________________ 
 .ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس سمف(  263) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6) 

 .ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس سمفحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ ُمـ ـمريؼ (  044) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

أٟمف يمت٥م إًمٞمف خيؼمه قمـ أٟمس , ُمـ ـمريؼ إوزاقمل قمـ ىمت٤مدة (  044) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (0)

 .سمـ ُم٤مًمؽ 
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 ذًمؽ ًمف ىمٞمؾ أو,  اإلؾمالم إمم وؾمٌ٘مف اخلػم ذم ًم٘مدُمف أو,  سمف يٕم٤مب ُم٤م

,  اًمٌٞم٧م سمف اؾمت٘مٌٚم٧م وًمد ومٚمامَّ  وًمد هل٤م يٕمٞمش ٓ يم٤من أُمف ٕنَّ  أو,  حلًٜمف

 اهلل سم٠من سمنمه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕنَّ  أو,  اعمقت ُمـ قمتٞم٘مؽ هذا اًمٚمٝمؿ:  وم٘م٤مًم٧م

  ؟ .اًمٜم٤مر ُمـ أقمت٘مف

 وآظمر , اًمؽمُمذي قمٜمد ِم٦مقم٤مئ قمـ طمدي٨م إظمػم هذا ذم ورد وىمد

 " ومٞمف وزاد .طم٤ٌمن اسمـ حفوصحَّ  , اًمٌزار قمٜمد اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ملَ  ىمح٤موم٦م أيب اؾمؿ وقمثامن " قمثامن سمـ اهلل قمٌد ذًمؽ ىمٌؾ اؾمٛمف ويم٤من

  .اًمّمديؼ يمٜمٞم٦م ذم خيتٚمػ ملَ  يمام ذًمؽ ذم خيتٚمػ

 اسمتداء يم٤من:  وؿٔؾ .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمّمديؼ إمم ًمًٌ٘مف اًمّمديؼ ٥م٘مِ وًمُ 

 أٟمف , قمكم طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين وروى .اإلهاء صٌٞمح٦م سمذًمؽ فشمًٛمٞمت

  .صم٘م٤مت رضم٤مًمف .اًمّمديؼ اًمًامء ُمـ سمٙمر أيب اؾمؿ أٟمزل اهلل أنَّ  حيٚمػ يم٤من

 سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ قمثامن سمـ اهلل قمٌد ومٝمق:  ٟمًٌف وأُم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع جيتٛمع , هم٤مًم٥م سمـ ًم١مي سمـ يمٕم٥م سمـ ُمرة سمـ شمٞمؿ سمـ ؾمٕمد

 .ؾمقاء ةرّ ُمُ  إمم آسم٤مئٝمام وقمدد , يمٕم٥م سمـ ُمرة ذم

 قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ صخر سمٜم٧م اخلػم أم وشمٙمٜمك,  ؾمٚمٛمك سمٙمر أيب وأم

 5 ُمٜم٤مىمٌف ُمـ ُمٕمدودٌ  وذًمؽ , وه٤مضمرت أؾمٚمٛم٧م , اعمذيمقر قمٛمرو سمـ

  .أوٓده وَجٞمع أسمقيف إؾمالم اٟمتٔمؿ ٕٟمف

  لأوَّ  : قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ اًمزهري ـمريؼ ُمـ ؾمٕمد روى اسمـو
ِ
 سمدء

 أظمرة َج٤مدى ُمـ ظمٚمقن ًمًٌع آصمٜملم يقم اهمتًؾ ٟمفأ,  سمٙمر أيب ُمرضِ 

 اًمثالصم٤مء ًمٞمٚم٦م ُم٤ًمء وُم٤مت , يقُم٤مً  قمنم مخ٦ًم ؿَّ ومحُ  , سم٤مرداً  يقُم٤مً  ويم٤من ,
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 " قمنمة صمالث ؾمٜم٦م أظمرة َج٤مدى ُمـ سم٘ملم ًمثامن

 ويمذًمؽ , اًمّّمالة ذم اًم٘مراءة:  أي ( افّهالة يٍتتحقن ـٕٚقا: )  ؿقفف

 وهق - اًمّدورّي  قمٛمر أيب ـمريؼ ُمـ ٤موهمػممه واجلقزىمّل  اعمٜمذر اسمـ رواه

 يٗمتتحقن يم٤مٟمقا " سمٚمٗمظقمـ ؿمٕم٦ٌم  ومٞمف - اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ قمٛمر سمـ طمٗمص

 ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  رواه ويمذًمؽ,  " اًمٕم٤معملم رّب  هلل سم٤محلٛمد اًم٘مراءة

 أهّن٤م وذيمر,  ؿمٕم٦ٌم قمـ ُمرزوق سمـ قمٛمرو قمـ " اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 .قمٛمر سمـ طمٗمص رواي٦م ُمـ أسملم

  .احلٙم٤مي٦م قمغم اًمّدال سمْمؿّ  ( افًٚدغ رّب  هلل ّدبٚحل: )  ؿقفف

 : بذفؽ ادراد دم واختِػ

 أصم٧ٌم ُمـ ىمقل وهذا ( ) , سم٤مًمٗم٤محت٦م يٗمتتحقن يم٤مٟمقا اعمٕمٜمك:  ؾَٔؾ

 .أّوهل٤م ذم اًمًٌٛمٚم٦م

 .وم٘مط احلٛمد شمًّٛمك إّٟمام سم٠مهّن٤م:  وشمٕمّ٘م٥م

 وهل اجلٛمٚم٦م هبذه شمًٛمٞمتٝم٤م صمٌقت وُمًتٜمده , احلٍم سمٛمٜمع:  وأضمٞم٥م

 ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مرّي  صحٞمح ذم " اًمٕم٤معملم رّب  هلل احلٛمد "

 .اًم٘مرآن ذم ؾمقرة أقمٔمؿ أقمٚمٛمؽ أٓ:  ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  , اعمٕمغم سمـ

ٌع هل,  اًمٕم٤معملم رّب  هلل احلٛمد " ىم٤مل وومٞمف .احلدي٨م ومذيمر ًّ  . "اعمث٤مين اًم

ٙم٤مً  اًمٚمٗمظ هبذا يٗمتتحقن يم٤مٟمقا اعمٕمٜمك:  وؿٔؾ ًّ  , احلدي٨م سمٔم٤مهر مت

 يم٤مٟمقا " ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ ًمٙمـ , اًمًٌٛمٚم٦م ىمراءة ٟمٗمك ُمـ ىمقل وهذا

______________________ 
 .قمـ اًمِم٤مومٕمل "شمٗمًػم أم اًمٙمت٤مب"طمٙم٤مه اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ذم   (6)
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 وىمد .ّهاً  اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًؿ ي٘مرءوا ملَ  أهّنؿ " سم٤محلٛمد يٗمتتحقن

ٙمقت هريرة أسمق أـمٚمؼ ًّ :  ىم٤ملذم اًمّمحٞمحلم  يمام ّهاً  اًم٘مراءة قمغم اًم

:  وم٘مٚم٧م إؾمٙم٤مشم٦م اًم٘مراءة وسملم اًمتٙمٌػم سملم يًٙم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

 ىم٤مل ؟ شم٘مقل ُم٤م واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم إؾمٙم٤مشمؽ , اهلل ي٤م رؾمقَل  لوأُم سم٠ميب

 .احلدي٨م. .سم٤مقمد اًمٚمٝمؿ:  أىمقل:  

 :  احلديٞ فٍظ دم صًبٜ ظـ افّرواة اختِػ وؿد

 هلل احلٛمد) ـ سم يٗمتتحقن يم٤مٟمقا " سمٚمٗمظ قمٜمف أصح٤مسمف ُمـ َج٤مقم٦مٌ  ومرواه

 .( اًمٕم٤معملم رّب 

 اهلل سمًٌؿ ي٘مرأ ُمٜمٝمؿ أطمداً  أؾمٛمع ومٚمؿ " سمٚمٗمظ قمٜمف آظمرون ورواه

 اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أيب رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف يمذا " اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ

 - اًمّدورّي  قمٛمر أيب رواي٦م ُمـ اخلٓمٞم٥م أظمرضمف ويمذا , ضمٕمٗمر سمـ وحمّٛمد

 ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وأظمرضمف , - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ

  .سم٤مًمٚمٗمٔملم

 ُمـ ٓمراباو هذا ي٘م٤مل وٓ , ؿمٕم٦ٌم أصح٤مب أصم٧ٌم ـُمِ  وه١مٓء

 , سم٤مًمٚمٗمٔملم قمٜمف ىمت٤مدة أصح٤مب ُمـ َج٤مقم٦مٌ  رواه ىمد ٟم٘مقل ّٕٟم٤م 5 ؿمٕم٦ٌم

 ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  وم٠مظمرضمف

 ضمزء " ذم واًمٌخ٤مرّي  قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ واًمؽّمُمذّي  وه١مٓء,  أّيقب

 ومٞمف واًمٌخ٤مرّي ,  اًمّدؾمتقائّل  هِم٤مم ـمريؼ ُمـ داود وأسمق , " اًم٘مراءة

٤ٌّمن واسمـ اج ومٞمف واًمٌخ٤مرّي ,  ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ طم  ُمـ واًمّنّ

 .إّول سم٤مًمٚمٗمظ ىمت٤مدة قمـ يمّٚمٝمؿ مّه٤ممٍ  ـمريؼ
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 يٙمقٟمقا ملَ  " سمٚمٗمظ ىمت٤مدة قمـ إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 ." اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًؿ يذيمرون

 ىمت٤مدة قمـ رواه إوزاقمّل  سمٙمقن صّحتف ذم سمٕمْمٝمؿ ىمدح وىمد

 .شم٦ٌمُمٙم٤م

 أمحد قمـ يٕمغم أسمق رواه وم٘مد , سمف يٜمٗمرد ملَ  إوزاقمّل  وم٢منّ ,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

اج اًمّدورىمّل   اهلل قمٌد سمـ أمحد سمـ اهلل وقمٌد اًمّدورىمّل  يٕم٘مقب قمـ واًمّنّ

ٚمٛمّل  ًّ  يٙمقٟمقا ومٚمؿ " سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أيب قمـ صمالصمتٝمؿ اًم

:  ًم٘مت٤مدة ىمٚم٧م ٕم٦ٌمؿم ىم٤مل .اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًٌؿ اًم٘مراءة يٗمتتحقن

  .ؾم٠مًمٜم٤مه ٟمحـ:  ىم٤مل ؟ أٟمس ُمـ ؾمٛمٕمتف

ـّ   ُمٜمٝمؿ يًٛمع ملَ  أّٟمف اعمراد أنّ  ىمّدُمٜم٤مه ُم٤م قمغم حمٛمقل اًمٜمّٗمل هذا ًمٙم

 .اًمًٌٛمٚم٦م

 قمٜمف رواه ُمـ رواي٦م وي١مّيده , ّهاً  ي٘مرءوهن٤م يٙمقٟمقا أن:  ؾٔحتّؾ

 ؾمٕمٞمد رواه يمذا " اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًٌؿ جيٝمرون يٙمقٟمقا ومٚمؿ " سمٚمٗمظ

٤ٌّمن واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد قمروسم٦م أيب سمـ ,  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ومّه٤مم,  طم

٤ٌّمن واسمـ اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد وؿمٞم٤ٌمن  قمٜمف ويمٞمعٍ  ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  وؿمٕم٦ٌم,  طم

  .ىمت٤مدة قمـ أرسمٕمتٝمؿ أمحد قمٜمد

 ُمـ َج٤مقم٦مٌ  رواه ىمد:  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م ىمت٤مدة ُمـ اوٓمراب هذا ي٘م٤مل وٓ

 " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  ومرواه:  يمذًمؽ قمٜمف أٟمسٍ  أصح٤مب

اج ,  ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م وأسمق واًمّنّ

اج  سمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ ومٞمف واًمٌخ٤مرّي ,  اًمٌٜم٤مينّ  صم٤مسم٧م ـمريؼ ُمـ واًمّنّ
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 ُمـ "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  ورواه , إّول سم٤مًمٚمٗمظ أٟمس قمـ يمّٚمٝمؿ ديٜم٤مر

 ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  , أيْم٤مً  صم٤مسم٧م ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ أيْم٤مً  إؾمح٤مق ـمريؼ

٤ٌّمن واسمـ,  زاذان سمـ ُمٜمّمقر ـمريؼ  واًمّٓمؼماينّ ,  ىمالسم٦م أيب ـمريؼ ُمـ طم

 .ًمٚمجٝمر اًمٜم٤ّمذم سم٤مًمٚمٗمظ أٟمس قمـ يمّٚمٝمؿ ٟمٕم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـ

امع ٟمٗمل قمغم اًم٘مراءة ٟمٗمل محؾ .إًمٗم٤مظ هذه سملم الّع ؾىريؼ ًّ  اًم

امع وٟمٗمل ًّ  .اجلٝمر ٟمٗمل قمغم اًم

 اهلل سمًؿ ىمراءة يًٛمٕمٜم٤م ومٚمؿ " انزاذ سمـ ُمٜمّمقر رواي٦م ًمٗمظ أنّ  وي١مّيده

 اسمـ قمٜمد أٟمس قمـ احلًـ رواي٦م,  ذًمؽ ُمـ وأسح , " اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ

 ." اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًؿ يّنون يم٤مٟمقا " سمٚمٗمظ ظمزيٛم٦م

 اجلٛمع ٕنّ  5 اًمؼمّ  قمٌد يم٤مسمـ سم٤مٓوٓمراب فأقمٚمَّ  ُمـ شمٕمٚمٞمؾ هبذا وم٤مٟمدومع

  .إًمٞمف اعمّمػم شمٕملّم  أُمٙمـ إذا

 قمـ أٟم٤ًمً  ؾم٠مل يزيد سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٚمٛم٦م أسم٤م سم٠منّ  صّحتف ذم ىمدح ُمـ وأُّم٤م

  قمـ ًمت٠ًمًمٜمل إّٟمؽ : وم٘م٤مل,  اعم٠ًمًم٦م هذه
ٍ
 قمٜمف ؾم٠مًمٜمل وٓ أطمٗمٔمف ُم٤م رء

 .؟ ىمٌٚمؽ أطمد

 أيب وم١ًمال ؾم١ماًملم ذًمؽ قمـ ؾمئؾ أٟم٤ًمً  أنّ  , ؿم٤مُم٦م أيب ودقمقى

 هؾ : ىمت٤مدة وؾم١مال,  ؟ احلٛمدًم٦م أو سم٤مًمًٌٛمٚم٦م آومتت٤مح يم٤من هؾ:  ؾمٚمٛم٦م

 صحٞمح ذم ىمت٤مدة ىمقل قمٚمٞمف ويدّل :  ىم٤مل. ؟ همػمه٤م أو ٗم٤محت٦مسم٤مًم يٌدأ يم٤من

  .اٟمتٝمك " ؾم٠مًمٜم٤مه ٟمحـ " ُمًٚمؿٍ 

 أنّ ,  اًمّّمحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مد "ُمًٜمده" ذم روى أمحد ٕنّ  5 سمجّٞمدٍ  ومٚمٞمس

 قم٘م٥م ىم٤مًمف إّٟمام ُمًٚمؿٍ  ذم واًمذي , ؾمٚمٛم٦م أيب ؾم١مال ٟمٔمػم ىمت٤مدة ؾم١مال
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 , اعم٠ًمًم٦م صقرة ؿُمًٚم يٌلّم  وملَ  , ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أيب رواي٦م

اج يٕمغم أسمق سمّٞمٜمٝم٤م وىمد  اًمتل رواي٤مهتؿ ذم أمحد سمـ اهلل وقمٌد واًمّنّ

١مال أنّ ,  داود أيب قمـ ذيمرٟم٤مه٤م ًّ  .سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اًم٘مراءة اومتت٤مح قمـ يم٤من اًم

 قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ضم٤مسمر أيب ـمريؼ قمـ اعمٜمذر اسمـ رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح

 اًمّرمحـ اهلل ًؿسم اًمّّمالة ذم اًمّرضمؾ أي٘مرأ:  أٟم٤ًمً  ؾم٠مًم٧م : ىم٤مل ىمت٤مدة

 ومٚمؿ,  وقمٛمر سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وراء صٚمٞم٧م:  وم٘م٤مل ؟ اًمّرطمٞمؿ

 ؾم١مال احّت٤مد ومٔمٝمر , اًمّرطمٞمؿ اًمّرمحـ اهلل سمًٌؿ ي٘مرأ ُمٜمٝمؿ أطمداً  أؾمٛمع

 .وىمت٤مدة ؾمٚمٛم٦م أيب

 عَم٤ّم شمذيّمره ومٚمٕمٚمف , ؾمٚمٛم٦م أيب دون سم٤محلٙمؿ ىمت٤مدة أضم٤مب أٟم٤ًمً  أنّ  وهم٤ميتف

 " ىمٌٚمؽ أطمد قمٜمف ؾم٠مًمٜمل ُم٤م " ؾمٚمٛم٦م أيب ٦مرواي ذم ىمقًمف سمدًمٞمؾ ىمت٤مدة ؾم٠مًمف

 أيب ُمـ أطمٗمظ ىمت٤مدة وم٢منّ  ؾمٚمٛم٦م أيب دون ىمت٤مدة ومحٗمٔمف ُمٕم٤مً  هلام ىم٤مًمف أو, 

  .ٟمزاع سمال ؾمٚمٛم٦م

 سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ٟمٗمل أٟمس طمدي٨م حمّّمؾ أنّ  إمم اًمٌح٨م اٟمتٝمك وإذا

 وضمدت ومٛمتك,  قمٜمف اًمّرواي٤مت خمتٚمػ سملم اجلٛمع ـمريؼ ُمـ فمٝمر ُم٤م قمغم

 اعمث٧ٌم رواي٦م شم٘مديؿ عمجّرد , ٟمٗمٞمف قمغم ىمّدُم٧م اجلٝمر تإصم٤ٌم ومٞمٝم٤م رواي٦م

 ؾمٜملم قمنم ُمّدة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يّمح٥م أن ضمّداً  يٌٕمد أٟم٤ًمً  ٕنّ  5 اًمٜم٤ّمذم قمغم

 ُمٜمٝمؿ يًٛمع ومٚمؿ ؾمٜم٦مً  وقمنميـ مخ٤ًمً  وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسم٤م يّمح٥م صمؿّ 

 هذا حيٗمظ ٓ سم٠مّٟمف اقمؽمف أٟمسٍ  ًمٙمقن سمؾ , واطمدةٍ  صالةٍ  ذم هب٤م اجلٝمر

 ضمٝمراً  سم٤محلٛمد سم٤مٓومتت٤مح اجلزم ُمٜمف شمذيّمر صمؿّ  , سمف قمٝمده ًمٌٕمد يم٠مّٟمف احلٙمؿ

 أصم٧ٌم ُمـ سمحدي٨م إظمذ ومٞمتٕملّم  , سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر يًتحي وملَ 
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  .( )اجلٝمر

 ذم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اإلهار إسم٤مطم٦م " وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف وشمرضمؿ

 ."اجلٝمرّي٦م

 .اؾمتح٤ٌمسمف ذم سمؾ إسم٤مطمتف ذم خيتٚمػ ملَ  ّٕٟمف 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف

ّٜٔا سمف واؾمتدل  يردّ  هريرة أيب وطمدي٨م آومتت٤مح, دقم٤مء شمرك قمغم دٚفُ

 .( ) قمٚمٞمف

اًمٌخ٤مري حلدي٨م أيب هريرة قم٘م٥م  إيراد ذم اًمّنّ  هق هذا ويم٠منّ 

 سمٞم٤من أٟمس سمحدي٨م اعمراد أنّ  حتّرر وىمد , (طمدي٨م أٟمس )طمدي٨م اًم٤ٌمب 

 .آومتت٤مح دقم٤مء ًمٜمٗمل شمٕمّرٌض  ومٞمف ومٚمٞمس , اًم٘مراءة سمف يٗمتتح ُم٤م

 ُمرزوق سمـ قمٛمرو رواي٦م ذم أٟمس طمدي٨م ذم قمثامن ريمْ ذِ  ىمعو : تْبٔفٌ 

 سمـ طمّج٤مج رواي٦م ذم ويمذا,  " اًم٘مراءة ضمزء " ذم اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد ؿمٕم٦ٌم قمـ

 وهِم٤مم ؿمٞم٤ٌمن رواي٦م ذم وهق , قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ؿمٕم٦ٌم قمـ حمّٛمد

م ومٞمام روايتٝمؿ إمم أذٟم٤م وىمد .وإوزاقمّل   .شم٘مدَّ

______________________ 
واًمّمقاب شم٘مديؿ ُم٤م دلَّ قمٚمٞمف  .هذا ومٞمف ٟمٔمرٌ ( : 6/642)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز محف اهلل  (6)

ويمقٟمف , ر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ًمّمحتف وساطمتف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  طمدي٨م أٟمس ُمـ ذقمٞم٦م اإلها

وحُتٛمؾ رواي٦م ُمـ  .ٟمز صمؿ ذيمره ٓ ي٘مدح ذم روايتف يمام قُمٚمؿ ذم إصقل واعمّمٓمٚمح

يم٤من جيٝمر هب٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ًمٞمٕمَٚمؿ َُمـ وراءه  ملسو هيلع هللا ىلصروى اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م قمغم أنَّ اًمٜمٌل 

صحٞمحف شم١ميد ُم٤م دلَّ قمٚمٞمف  وىمد وردت أطم٤مدي٨م, وهبذا دمتٛمع إطم٤مدي٨م , أٟمف ي٘مرأه٤م 

 .واهلل أقمٚمؿ .طمدي٨م أٟمس ُمـ ذقمٞم٦م اإلهار سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

وىمد , ي٘مّمد طمدي٨م أيب هريرة ذم آؾمتٗمت٤مح اًمذي شم٘مدم ذيمره هٜم٤م ذم ذح احلدي٨م  (6)

 ( 32) ذم هذا اًمٙمت٤مب  رىمؿ  " ملسو هيلع هللا ىلصصٗم٦م صالة اًمٜمٌل "شم٘مّدم ذطمف ُمًتقرم ذم سم٤مب 
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هى سجىد باب   
ّ
 انس

ٝمق ًّ  سمٕمْمٝمؿ وومّرق , همػمه إمم اًم٘مٚم٥م بوذه٤م اًمٌّمء قمـ اًمٖمٗمٚم٦م اًم

ٝمق سملم ًّ  .سمٌمء وًمٞمس , واًمٜمًّٞم٤من اًم

  .حُّف دم واختِػ

 .يمّٚمف ُمًٜمقنٌ :  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ىم٤مل:  افَقل إول

جقد,  اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمـ:  افَقل افثٚن ًّ  .اًمّزي٤مدة دون واضم٥م ًمٚمٜمّ٘مص اًم

 إريم٤من همػم اًمقاضم٤ٌمت سملم اًمّتٗمّمٞمؾ,  احلٜم٤مسمٚم٦م قمـ:  افَقل افثٚفٞ

ٜمـ وسملم , ؾمٝمقاً  ًمؽميمٝم٤م ٥مومٞمج ًّ  إذا جي٥م ويمذا , جي٥م ومال اًم٘مقًمّٞم٦م اًم

 .قمٛمده يٌٓمٚمٝم٤م ىمقل أو ومٕمؾٍ  سمزي٤مدة ؾمٝم٤م

  .يمّٚمف واضم٥م,  احلٜمٗمّٞم٦م قمـ:  افَقل افرابع

 صمؿّ  " ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ىمقًمف وطمّجتٝمؿ

 وإُمر ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ عمًٚمؿٍ  وُمثٚمف,  " ؾمجدشملم ًمٞمًجد

 قمغم حمٛمقًم٦م اًمّّمالة ذم وأومٕم٤مًمف , ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم وىمد .ًمٚمقضمقب

 يمام صّٚمقا " ىمقًمف ُمع ؾمّٞمام وٓ,  واضم٥م اًمقاضم٥م وسمٞم٤من,  اًمٌٞم٤من

 ( )." أصكم رأيتٛمقين

 

______________________ 
 .ًمؽ سمـ احلقيرث ُمـ طمدي٨م ُم٤م(  206) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)
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 الحديث الدتون   
د ظـ - 555 ّّ  بْٚ صذ  :  ؿٚل,   هريرة أيب ظـ , شريـ بـ حم

 أبق ٚاّمهوَش :  شريـ ابـ ؿٚل,  افًّق  صاليت إحدى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

ِ   ثؿّ ,  رـًتغ بْٚ ؾهذ  :  ؿٚل,  إٔٚ ٕسٔٝ وفُـ .هريرة  إػ ؾَٚم .ؿش

 ٍٜ ٍٜ  خنب ّٕف ظِٔٓٚ ؾّٚتُٖ,  ادسجد دم مًروض  يده ووضع ؽوبٚن ـٖ

َ  وخرجٝ. أصٚبًف بغ وصّبؽ,  افٔرسى ظذ افّْٔك  مـ ٚنظَ افرس 

 - وظّر بُرٍ  أبق افَقم ودم - افّهالة ؿكت:  ؾَٚفقا,  ادسجد أبقاب

ِِ يُ  أن ؾٓٚبٚ  .افٔديـ ذو:  فف يَٚل,  ضقٌل  يديف دم رجٌؾ  افَقم ودم .امهُ

 وملَ  إٔس ملَ :  ؿٚل ؟ افّهالة ؿكت أم,  إٔسٔٝ,  اهلل يٚ رشقَل :  ؾَٚل

 مٚ ؾهذ   ؾتَّدم .ًٕؿ:  ؾَٚفقا ؟ افٔديـ ذو يَقل أـام:  ؾَٚل .تَك

ِ   ثؿّ  .ترك  رأشف رؾع ثؿّ  .أضقل أو شجقده مثؾ وشجد ـّز  ثؿّ ,  ؿش

 .وـّز  رأشف رؾع ثؿّ  .أضقل أو شجقده مثؾ وشجد ـّز  ثؿّ ,  ؾُّز 

 ثؿّ :  ؿٚل حهغٍ  بـ ظّران أنّ  ؾّْبئٝ:  ؿٚل ؟ شِؿ ثؿّ ,  شٖفقه ؾرّبام

  ِ  ( ).ؿش

ؿٚل اهلل تًٚػ : افًق مٚبغ زوال افنّس إػ ؽروهبٚ : ؿٚل ادهِْػ 

 .(وشِبح بحّد ربؽ بٚفًق واإلبُٚر ) 

______________________ 
) وُمًٚمؿ (  2360,  6233,  6626,  230,  236,  323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة سمف( 620

ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب (  620) وُمًٚمؿ (  6624,  630) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

قمم اسمـ أيب أمحد قمـ أيب ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٗمٞم٤من ُم(  620) وعمًٚمؿ  .هريرة خمتٍمًا ٟمحقه

 .هريرة ٟمحقه
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 طمي هريرة أسم٤م أنّ  ذم فم٤مهر ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْٚ صذ  : )  ؿقفف

 صغمَّ  سمف اعمراد إنّ :  وم٘م٤مل,  اعمج٤مز قمغم اًمّٓمح٤موّي  ومحٚمف,  اًم٘مّّم٦م

 اؾمتِمٝمد اًم٘مّّم٦م ص٤مطم٥م إنّ :  اًمّزهرّي  ىمقل ذًمؽ وؾم٥ٌم,  سم٤معمًٚمٛملم

 إؾمالم ىمٌؾ وهل,  سمدرٍ  ىمٌؾ وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م شمٙمقن أن ُم٘متْم٤مه وم٢منّ  , سمٌدرٍ 

 .( ) ؾمٜملم مخس ُمـ سم٠ميمثر ةهرير أيب

ٜ اّتٍؼ فُـ ّّ  أنّ  قمغم - وهمػمه اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ٟم٘مٚمف يمام - احلديٞ أئ

 وذو , اًمِّمامًملم ًمذي اًم٘مّّم٦م محؾ أّٟمف وؾمٌٌف , ذًمؽ ذم وهؿ اًمّزهرّي 

 قمٌد سمـ قمٛمػم واؾمٛمف .ظمزاقمّل  وهق,  سمٌدرٍ  ىمتؾ اًمذي هق اًمِّمامًملم

 .ٟمْمٚم٦م سمـ قمٛمرو

 هبذا طمّدث ّٕٟمف,  سمٛمّدةٍ   ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌّّل ا سمٕمد ومت٠مظّمر .اًمٞمديـ ذو وأُّم٤م

,  ؾمٚمٛمّل  وهق , وهمػمه اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد احلدي٨م

  .ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت ُم٤م قمغم اخلرسم٤مق واؾمٛمف

 رضمٌؾ  وم٘م٤مم " هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد وىمع وىمد

 " لماًمِّمامًم ذو وم٘م٤مم " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمٜمد وىمع ومٚماّم ,  " ؾمٚمٞمؿ سمٜمل ُمـ

 .سمدر ىمٌؾ وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م نّ إ:  ذًمؽ ٕضمؾ ىم٤مل سمٌدرٍ  ىمتؾ أّٟمف يٕمرف وهق

 ذي ُمـ ًمٙمؾ   وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م شمٙمقن أن إئّٛم٦م سمٕمض ضمّقز وىمد

,  أطمدمه٤م وم٠مرؾمؾ احلديثلم روى هريرة أسم٤م وأنّ ,  اًمٞمديـ وذي اًمِّمامًملم

______________________ 
ٕنَّ همزوة سمدٍر وىمٕم٧م , ؾمٜملم صقاسمف سم٠ميمثر ُمـ أرسمع ( : 6/662)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

وإؾمالم أيب هريرة وىمع ذم قم٤مم ظمٞمؼم ذم أول ؾمٜم٦م , رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة ذم 

 واهلل أقمٚمؿ .ومت٠مُّمؾ .ؾمٌع
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 وهذا , اًمٞمديـ ذي ىمّّم٦م وهل أظمر وؿم٤مهد,  اًمِّمامًملم ذي ىمّّم٦م وهق

 .اجلٛمع ـمريؼ ُمـ حمتّؾ

 اًمٞمديـ ذو أيْم٤مً  ًمف ي٘م٤مل يم٤من اًمِّمامًملم ذا أنّ  قمغم ٛمؾحُي :  وؿٔؾ

  .ًمالؿمت٤ٌمه ؾم٤ٌٌمً  ذًمؽ ومٙم٤من,  وسم٤مًمٕمٙمس

 وهمػممه٤م وأمحد ُمًٚمؿ رواه ُم٤م اًمّٓمح٤موّي  ارشمٙمٌف اًمذي اعمج٤مز ويدومع

 أيب قمـ احلدي٨م هذا ذم ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع أصكم أٟم٤م سمٞمٜمام : سمٚمٗمظ هريرة

 ذا أنّ  قمغم,  وؽرهؿ ادهٍّْغ مـ احلديٞ أهؾ مًيؿ اّتٍؼ وؿد

 " ذم اهلل رمحف اًمِّم٤مومٕمّل  ذًمؽ قمغم وٟمّص ,  اًمٞمديـ ذي همػم اًمِّمامًملم

 ." احلدي٨م اظمتالف

 واحلٛمقّي  وًمٚمٛمًتٛمكم,  ًمأليمثر يمذا ( افًّق  صاليت إحدى: ) ؿقفف 

 يمام " اًمٕمٍم أو اًمّٔمٝمر أهّن٤م " صّح  وم٘مد , وهؿ وهق,  سم٤معمدّ  " اًمٕمِم٤مء "

 .اًمّزوال أّول ُمـ اًمٕمٌّم  واسمتداء , ؾمٞم٠ميت

(  إٔٚ ٕسٔٝ وفُـ .هريرة أبق اّمهٚوَش :  شريـ ابـ ؿٚل : )ؿقفف 

وًمٚمٌخ٤مري قمـ آدم قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ 

 , سم٤مًمِّمّؽ  اًمّٓمريؼ هذه ذم يمذا "اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم  "أيب هريرة 

 .اًمِّمّؽ  سمٖمػم " اًمّٔمٝمر " سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمقًمٞمد أيب قمـ ري أيْم٤مً ًمٚمٌخ٤مو

 ـمريؼ ُمـ وًمف " اًمّٔمٝمر صالة " اعمذيمقر ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 , ؿمّؽ  سمٖمػم " اًمٕمٍم " هريرة أيب قمـ أمحد أيب اسمـ ُمقمم ؾمٗمٞم٤من أيب

 , اًمٕمٍم أهّن٤م فمٜمّل وأيمثر:  ىم٤مل أّٟمف ؾمػميـ اسمـ ـمريؼ ُمـ وًمٚمٌخ٤مري
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 ." اًمٕمٍم وإُّم٤م اًمّٔمٝمر إُّم٤م , اًمٕمٌّم  صاليت طمدىإ " وعمًٚمؿ

  .اًمّرواة ُمـ ومٞمف آظمتالف أنّ  واًمّٔم٤مهر

 .ُمّرشملم وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م أنّ  قمغم حيٛمؾ:  َُمـ ىم٤مل وأسمٕمد

 ومٞمف اًمِّمّؽ  أنّ ,  ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقنٍ  اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  روى سمؾ

 ريرةه أسمق ىم٤مل , اًمٕمٌّم  صاليت إطمدى ملسو هيلع هللا ىلص صغمَّ  : وًمٗمٔمف هريرة أيب ُمـ

 .ٟمًٞمتٝم٤م وًمٙمٜمّل: 

 قمغم همٚم٥م رسّمام ويم٤من , اًمِّمّؽ  قمغم يمثػماً  رواه هريرة أسم٤م أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر

 .هب٤م ومجزم اًمٕمٍم أهّن٤م فمٜمّف قمغم همٚم٥م وشم٤مرةً  , هب٤م ومجزم اًمّٔمٝمر أهّن٤م فمٜمّف

٥ٌم ويم٤من,  ؾمػميـ اسمـ قمغم أيْم٤مً  شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ذم اًمِّمّؽ  وـمرأ ًّ  ذًمؽ ذم اًم

 .اًمنّمقمّٞم٦م مإطمٙم٤م ُمـ اًم٘مّّم٦م ذم سمام آهتامم

 .اًمٕمٍم أهّن٤م,  اخلرسم٤مق ىمّّم٦م ذم قمٛمران طمدي٨م ذم اًمّرواة ختتٚمػ وملَ 

 ذم اًمٕمٍم قملّم  ُمـ رواي٦م ومٞمؽمضّمح واطمدةٌ  ىمّّم٦مٌ  هّنامإ:  ىمٚمٜم٤م وم٢من

 .هريرة أيب طمدي٨م

ٍٜ  إػ ؾَٚم: ) ؿقفف  ٍٜ  خنب ُمقوققم٦م : أي (  ادسجد دم مًروض

 .ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦مذم : أي  "ذم ُم٘مدم اعمًجد  "وًمٚمٌخ٤مري ,  سم٤مًمٕمرض

 وعمًٚمؿٍ ,  "ومقوع يده قمٚمٞمٝم٤م  "وًمٚمٌخ٤مري (  ظِٔٓٚ ؾّٚتُٖ: ) ؿقفف 

 وم٤مؾمتٜمد اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ضمذقم٤مً  أشمك صمؿّ  " أّيقب قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ

 ." ُمٖمْم٤ٌمً  إًمٞمٝم٤م

 اخّت٤مذ ىمٌؾ اجلذع أنّ  قمغم حتٛمؾ ٕهّن٤م,  اًمّرواي٤مت هذه سملم شمٜم٤مذم وٓ

 ىمٌؾ إًمٞمف يًتٜمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمذي اجلذع ويم٠مّٟمف , سم٤مًمٕمرض ممتّداً  يم٤من اعمٜمؼم
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اح سمٕمض ضمزم وسمذًمؽ , اعمٜمؼم اخّت٤مذ  .اًمنّمّ

قمغم فمٝمر  "وًمٚمٌخ٤مري  ( افٔرسى ظذ افّْٔك يده ووضع: ) ؿقفف 

 "اًمٞمٛمٜمك يده" سمدل "إيٛمـ ظمّده" اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  قمٜمدو, "يمٗمف اًمٞمنى 

 .اًمّتٙمرار يٚمزم ًمئال أؿمٌف وهق

 شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ضمقاز قمغم ومٞمف دًمٞمؾ (.أصٚبًف بغ وصّبؽ: ) ؿقفف 

 .أضمقز همػمه ذم ومٝمق اعمًجد ذم ضم٤مز وإذا,  اعمًجد ذم

 ُمراؾمٞمؾ اعمًجد ذم اًمّتِمٌٞمؽ قمـ اًمٜمّٝمل ذم ورد : سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .صم٤مسمت٦مٍ  همػم ـمرٍق  ُمـ ُمًٜمدةو

 اهلل رؾمقل ىم٤مل : ىم٤مل قُمْجرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م إمم سم٤معمًٜمد يِمػم ويم٠مّٟمف

ـّ  ومال اعمًجد إمم قم٤مُمداً  ظمرج صمؿّ ,  أطمديمؿ شمقّو٠م إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص  يديف يِمٌٙم

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححف داود أسمق أظمرضمف .صالة ذم وم٢مّٟمف  .طم

 .سمًٌٌف سمٕمْمٝمؿ وّٕمٗمف اظمتالف إؾمٜم٤مده وذم

 ومال أطمديمؿ صغمَّ  إذا:  سمٚمٗمظ آظمر وضمفٍ  ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

ـّ  ٌّٙم  ليزا ٓ أطمديمؿ وإنّ  .اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ اًمّتِمٌٞمؽ وم٢منّ ,  أص٤مسمٕمف سملم يِم

 وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده وذم .ُمٜمف خيرج طمّتك اعمًجد ذم دام ُم٤م صالةٍ  ذم

 .وجمٝمقل

 إذ , شمٕم٤مرض إطم٤مدي٨م هذه سملم ًمٞمس أّٟمف اًمّتح٘مٞمؼ:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 عم٘مّمقد هق إّٟمام احلدي٨م ذم واًمذي , اًمٕم٨ٌم وضمف قمغم ومٕمٚمف قمٜمف اعمٜمٝمّل 

 .احلّس  سمّمقرة اًمٜمّٗمس ذم اعمٕمٜمك وشمّمقير , اًمّتٛمثٞمؾ
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 سمخالف , ىم٤مل يمام ( ) قمٛمر واسمـ ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم هق:  ىمٚم٧م

  .هريرة أيب طمدي٨م

 هل٤م ىم٤مصداً  أو اًمّّمالة ذم يم٤من إذا سمام ُم٘مّٞمد اًمٜمّٝمل سم٠منّ  اإلشامظٔعّ  ومجع

 قمغم اًمّداًم٦م اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨م , اعُمّمكِم  طمٙمؿ ذم اًمّّمالة ُمٜمتٔمر إذ, 

  .ذًمؽ قمـ ظم٤مًمٞم٦م اجلقاز

 إّٟمام شمِمٌٞمٙمف ومألنّ  .هريرة أيب طمدي٨م وأُّم٤م , ومٔم٤مهران إّوٓن أُّم٤م

  .اًمّّمالة ُمـ اعمٜمٍمف طمٙمؿ ذم ومٝمق , فمٜمّف ذم اًمّّمالة اٟم٘مْم٤مء سمٕمد وىمع

 يمام وٕمٞمٗم٦م اعمًجد ذم دام ُم٤م ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل ومٞمٝم٤م اًمتل واًمّرواي٦م

  .سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل يمام هريرة أيب حلدي٨م ُمٕم٤مرو٦مٍ  همػم ومٝمل , ىمّدُمٜم٤م

 .افّتنبٔؽ ظـ افّْٓل حُّٜ دم واختِػ

  .ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواي٦م ذم شم٘مّدم يمام اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ ًمٙمقٟمف:  ؾَٔؾ

 .احلدث ُمٔم٤منّ  ُمـ وهق,  اًمٜمّقم جيٚم٥م اًمّتِمٌٞمؽ ٕنّ  : وؿٔؾ

ٌّف يمام آظمتالف صقرة شمِمٌف اًمّتِمٌٞمؽ صقرة ٕنّ  : وؿٔؾ  ذم قمٚمٞمف ٟم

 ذم ي٘مع ٓ طمّتك اًمّّمالة طمٙمؿ ذم هق عمـ ذًمؽ ومٙمره,  قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ومتختٚمػ ختتٚمٗمقا وٓ " ٚمٛمّمٚملمًم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق,  قمٜمف اعمٜمٝمّل 

______________________ 
ُمع طمدي٨م أيب هريرة ذم  "صحٞمحف"ذم  ي٘مّمد احلديثلم اًمٚمذيـ أوردمه٤م اًمٌخ٤مري (6)

  ."شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ذم اعمًجد وهمػمه سم٤مب "

 ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل (  6636) وُمًٚمؿ أيْم٤ًم (  336) أُم٤م طمدي٨م أيب ُمقؾمك وم٠مظمرضمف سمرىمؿ  

 .إن اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم وؿمٌؽ أص٤مسمٕمف: ىم٤مل 

 .أص٤مسمٕمف ملسو هيلع هللا ىلصٌَّؽ اًمٜمٌل ؿم: قمـ اسمـ قمٛمر أو اسمـ قمٛمرو (  323) وم٠مظمرضمف  .أُم٤م أظمر 



  باب سجود السهو كتاب الصـالة     
 

437  

   
 .( )"ىمٚمقسمٙمؿ

َ  وخرجٝ: ) ؿقفف    ؾمّٙمـ ُمـ:  ومْٓؿ , اعمٝمٛمالت سمٗمتح ( ظٚنافرس 

 َجع يم٠مّٟمف,  إؾمٙم٤من صمؿّ  سمْمؿ   وٌٓمف إصٞمكمّ  أنّ ,  قمٞم٤مض وطمٙمك,  اًمّراء

,  اعمًجد ُمـ ظمروضم٤مً  اًمٜم٤ّمس أوائؾ هبؿ واعمراد .ويمث٤ٌمن يمٙمثٞم٥م هيع

 .هم٤مًم٤ٌمً  احل٤مضم٤مت أصح٤مب وهؿ

 هبٛمزة " اًمّّمالة أىمٍمت "ذم رواي٦م هلام  ( افّهالة ِت ِك ؿُ : ) ؿقفف 

 .شمٚمؽ قمغم هذه ومتحٛمؾ , آؾمتٗمٝم٤مم

  سمقىمقع جيزُمقا ملَ  إذ ورقمٝمؿ قمغم دًمٞمٌؾ  وومٞمف
ٍ
 وه٤مسمقا,  قمٚمؿٍ  سمٖمػم رء

  .اًمٜمًّخ زُم٤من اًمّزُم٤من ٕنّ ,  اؾمتٗمٝمٛمقه وإّٟمام , ي٠ًمًمقه أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 أنّ :  أي .ًمٚمٛمٗمٕمقل اًمٌٜم٤مء قمغم ٚم٦ماعمٝمٛم ويمن اًم٘م٤مف سمْمؿّ  وىمٍمت

  .ىمّمػمة ص٤مرت:  أي .ًمٚمٗم٤مقمؾ اًمٌٜم٤مء قمغم وؿ   صمؿّ  وسمٗمتٍح  , ىمٍمه٤م اهلل

 .حـوأرضم أيمثر هذا:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

ِِ يُ  أن ؾٓٚبٚ: ) ؿقفف   , اًمّْمٛمػم سمزي٤مدة  "ومٝم٤مسم٤مه  "ًمٚمٌخ٤مري  ( امهُ

 وأُّم٤م .قمٚمٞمف آقمؽماض قمـ وشمٕمٔمٞمٛمف اطمؽماُمف قمٚمٞمٝمام همٚم٥م أهّنام واعمٕمٜمك

 .اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؿ قمغم طمرصف قمٚمٞمف ومٖمٚم٥م اًمٞمديـ ذو

 وهق ( افٔديـ ذو:  فف يَٚل,  ضقٌل  يديف دم رجٌؾ  افَقم ودم: ) ؿقفف 

 أو سم٤مًمٕمٛمؾ ـمقهل٤م قمـ يمٜم٤مي٦مً  يٙمقن أن : وحيتّؾ , احل٘مٞم٘م٦م قمغم حمٛمقٌل 

______________________ 
  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : قمـ أيب ُمًٕمقد , ىم٤مل (  306) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

اؾمتقوا , وٓ ختتٚمٗمقا , ومتختٚمػ ىمٚمقسمٙمؿ , ًمٞمٚمٞمٜمل : يٛمًح ُمٜم٤ميمٌٜم٤م ذم اًمّمالة , وي٘مقل 

 "صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ , صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ , ُمٜمٙمؿ أوًمق إطمالم واًمٜمٝمك 
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 .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف,  سم٤مًمٌذل

 .َجٞمٕم٤مً  سمٞمديف يٕمٛمؾ يم٤من سم٠مّٟمف:  ىمتٞم٦ٌم اسمـ وضمزم

,  اًمٞمديـ ىمّمػم يم٤من:  ىم٤مل أّٟمف " اًمّتٜمٌٞمف " ّذاح سمٕمض قمـ وطمٙمل

ـّ  ومٙم٠مّٟمف  .اخلالف ومٞمف اًمذي ومٝمق,  اًمّٓمقيؾ محٞمد أّٟمف فم

 .اًمِّمامًملم وذي اًمٞمديـ ذي سملم اًمّتٗمرىم٦م اًمّّمقاب أنّ  شم٘مّدم وىمد

 اعمٕمجٛم٦م سمٙمن - سم٤مقرْ اخْلِ  اًمٞمديـ ذي اؾمؿ أنّ  إمم:  إـثر وذهٛ

 ذم وىمع ُم٤م قمغم اقمتامداً  - ىم٤مف هوآظمر ُمقطّمدة سمٕمده٤م اًمّراء وؾمٙمقن

 ًمف ي٘م٤مل رضمٌؾ  إًمٞمف وم٘م٤مم " وًمٗمٔمف .ُمًٚمؿ قمٜمد طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م

 .( ) " ـمقل يده ذم ويم٤من,  رسم٤مقـاخل

 وهق,  قمٛمران سمحدي٨م هريرة أيب طمدي٨م يقطّمد ُمـ صٜمٞمع وهذا

 .اًمّتٕمّدد إمم ضمٜمحقا شمٌٕمف وُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ يم٤من وإن .ٟمٔمري ذم اًمّراضمح

ٞم٤مىملم ذم اًمقاىمع آظمتالف ذًمؽ قمغم هلؿ واحل٤مُمؾ ًّ  طمدي٨م ومٗمل , اًم

الم أنّ ,  هريرة أيب ًّ  ذم ظمِم٦ٌمٍ  إمم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص وأّٟمف,  اصمٜمتلم ُمـ وىمع اًم

 دظمؾ وأّٟمف,  ريمٕم٤مٍت  صمالث ُمـ ؾمٚمؿ أّٟمف,  قمٛمران طمدي٨م وذم , اعمًجد

 .اًمّّمالة ُمـ ومرغ عَم٤ّم ُمٜمزًمف

 أنّ  قمغم محٚمف ؿمٞمقظمف سمٕمض أنّ ,  اًمٕمالئّل  طمٙمك وم٘مد:  إّول ؾّٖمٚ

______________________ 
اء قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أيب اعمٝمٚم٥م , قمـ (  623) ومت٤مُمف قمٜمد ُمًٚمؿ  (6) ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد احلذَّ

صغمَّ اًمٕمٍم , ومًٚمَّؿ ذم صمالث ريمٕم٤مت , صمؿ دظمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمران سمـ طمّملم , أنَّ رؾمقل اهلل 

 .ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مل  –ويم٤من ذم يديف ـمقل  -ُمٜمزًمف وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ ي٘م٤مل ًمف اخلرسم٤مق , 

أصدق هذا : طمتك اٟمتٝمك إمم اًمٜم٤مس , وم٘م٤مل ومذيمر ًمف صٜمٞمٕمف , وظمرج همْم٤ٌمن جير رداءه , 

 .ٟمٕمؿ , ومّمغم ريمٕم٦م , صمؿ ؾمٚمَّؿ , صمؿ ؾمجد ؾمجدشملم , صمؿ ؾمٚمَّؿ: ؟ ىم٤مًمقا 
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 . واؾمتٌٕمده.  اًمّث٤مًمث٦م اًمّريمٕم٦م اسمتداء ذم ؾمٚمؿ أّٟمف,  سمف اعمراد

ـّ   ُمـ سم٠مسمٕمد وًمٞمس , ُمٜم٤مؾم٦ٌم سم٠مدٟمك ومٞمٝم٤م يٙمتٗمك اجلٛمع ـمريؼ وًمٙم

 اؾمتٗمٝمؿ ُمّرةٍ  يمؾ ذم اًمٞمديـ ذي يمقن ُمٜمف يٚمزم وم٢مّٟمف,  اًم٘مّّم٦م شمٕمّدد دقمقى

 .ىمقًمف صّح٦م قمـ اًمّّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  واؾمتٗمٝمؿ,  ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .اخلِم٦ٌم ضمٝم٦م إمم ُمٙم٤مٟمف ُمـ شم٘مّدم رآه عَم٤ّم اًمّراوي ومٚمٕمؾ:  افّثٚن وأّمٚ

ـّ   .ُمٜمزًمف ضمٝم٦م ذم يم٤مٟم٧م اخلِم٦ٌم ًمٙمقن ُمٜمزًمف دظمؾ أّٟمف فم

َّٓ ,  يمذًمؽ يم٤من وم٢من  ًمف قمٛمر اسمـ عمقاوم٘م٦م أرضمح هريرة أيب ومرواي٦م وإ

 , ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف واسمـ دواد وأسمق اًمِّم٤مومٕمّل  أظمرضمف يمام.  ؾمٞم٤مىمف قمغم

 إصمرم سمٙمر أسمق أظمرضمف يمام.  ؾمٞم٤مىمف قمغم ًمف ٟمٗمًف ًمٞمديـا ذي وعمقاوم٘م٦م

 ظمٞمثٛم٦م أيب سمـ سمٙمر وأسمق "اعمًٜمد زي٤مدات"  ذم أمحد سمـ اهلل وقمٌد

 . وهمػمهؿ

يدل قمغم أٟمف  .هريرة أيب قمـ احلدي٨م راوي ؾمػميـ سمـ حمّٛمد وىمقل

 : هريرة أيب طمدي٨م آظمر ذم ىم٤مل أّٟمف وذًمؽ , سمٞمٜمٝمام اًمّتقطمٞمد يرى يم٤من

ٌّئ٧م  .ؾمٚمؿ صمؿّ :  ىم٤مل,  طمّملم سمـ نقمٛمرا أنّ  ٟم

 سيٌح  وهق , اًمّٓمرق أيمثر ذم يمذا ( تَك وملَ  إٔس ملَ :  ؾَٚل: )  ؿقفف

 . اًم٘مٍم وٟمٗمل اًمٜمًّٞم٤من ٟمٗمل ذم

 قمٜمد هريرة أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب رواي٦م ذم سم٘مقًمف ًمٚمٛمراد شمٗمًػمٌ  وومٞمف

 . " يٙمـ ملَ  ذًمؽ يمّؾ  " ُمًٚمؿ

 اًمٜمّٗمل وقم٘مٌٝم٤م شم٘مّدم إذا .يمّؾ  ًمٗمظ إنّ :  اعمٕم٤مين أصح٤مب ىم٤مًمف عم٤َِم وشم٠ميٞمد

:  ي٘مقل يم٠من,  شم٠مظّمرت إذا ُم٤م سمخالف , ًمٚمٛمجٛمقع ٓ ومردٍ  ًمٙمؾ ٟمٗمٞم٤مً  يم٤من
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 " سم٘مقًمف ؾمٗمٞم٤من أيب رواي٦م ذم اًمٞمديـ ذو أضم٤مب وهلذا , ذًمؽ يمّؾ  يٙمـ ملَ 

,  " ٟمًٞم٧م ىمد سمغم " سم٘مقًمف اًمّرواي٦م هذه ذم وأضم٤مسمف " ذًمؽ سمٕمض يم٤من ىمد

ٝمق أنّ  اًمّّمح٤ميبّ  قمٜمد راً ُم٘مرّ  ويم٤من,  إُمريـ ٟمٗمك عَم٤ّم ّٕٟمف ًّ  ضم٤مئزٍ  همػم اًم

 .سم٤مًم٘مٍم ٓ اًمٜمًّٞم٤من سمقىمقع ضمزم اًمٌالهمّٞم٦م إُمقر ذم قمٚمٞمف

ٝمق إنَّ :  عمَِـ ىم٤مل طمّج٦مٌ  وهق ًّ  اًمّتنميع ـمري٘مف ومٞمام إٟمٌٞم٤مء قمغم ضم٤مئز اًم

ٝمق دظمقل ضمقاز قمدم قمغم اإلمجٚع َٕؾ قمٞم٤مٌض  يم٤من وإن , ًّ  ذم اًم

  .شمٕمّ٘مٌقه ًمٙمٜمّٝمؿ , ٕومٕم٤ملسم٤م اخلالف وظمّص  اًمّتٌٚمٞمٖمّٞم٦م إىمقال

 ذًمؽ سمٞم٤من ًمف ي٘مع سمؾ,  قمٚمٞمف ي٘مرّ  ٓ أّٟمف قمغم ذفؽ جّقز مـ اّتٍؼ .ٟمٕمؿ

 أٟمس ملَ  " ىمقًمف ُمـ احلدي٨م هذا ذم وىمع يمام سمٕمده أو سم٤مًمٗمٕمؾ ُمّتّمالً  إُّم٤م

 ذم:  أي " أٟمس ملَ  " ىمقًمف وُمٕمٜمك , ٟمز أّٟمف شمٌلّم  صمؿّ ,  " شم٘مٍم وملَ 

 اًمٞم٘ملم وم٘مد قمٜمد آقمت٘م٤مد أنّ  ُمٜمف ٗم٤مدويًت , إُمر ٟمٗمس ذم ٓ اقمت٘م٤مدي

 .اًمٞم٘ملم ُم٘م٤مم ي٘مقم

ٝمق ضمقاز ووم٤مئدة ًّ  ُمثٚمف وىمع إذا اًمنّمقمّل  احلٙمؿ سمٞم٤من ذًمؽ ُمثؾ ذم اًم

 .ًمٖمػمه

ٝمق ُمٜمع ُمـ وأُّم٤م ًّ  .سم٠مضمقسم٦مٍ  احلدي٨م هذا قمـ ٤مسمقاـوم٠مضم,  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم

ٝمق ٟمٗمل ُمٜمف يٚمزم وٓ , ًمٚمٜمًّٞم٤من ٟمٗمٌل  " أٟمس ملَ  " ىمقًمف:  ؾَٔؾ ًّ  .اًم

 ىمد سمغم " اًمّرواي٦م هذه ذم ىمقًمف ومٞمف ويٙمٗمل .سمٞمٜمٝمام ومّرق ُمـ قلىم وهذا

 .ذًمؽ قمغم وأىمّره " ٟمًٞم٧م

 ي٘مع ُم٤م يتٕمّٛمد ويم٤من,  وطم٘مٞم٘متف فم٤مهره قمغم " أٟمس ملَ  " ىمقًمف:  وؿٔؾ

 .اًم٘مقل ُمـ أسمٚمغ ًمٙمقٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٜمف اًمّتنميع ًمٞم٘مع ذًمؽ ُمـ ُمٜمف
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 سمنٌم  أٟم٤م إّٟمام " ومٗمٞمف ذم اًمّمحٞمحلم ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م:  وشمٕمّ٘م٥م

 إّٟمام " سم٘مقًمف احلٙمؿ وىمّٞمد,  احلٙمؿ ىمٌؾ اًمٕمٚم٦م وم٠مصم٧ٌم,  " شمٜمًقن يمام أٟمًك

 قم٤ًمه ُمـ ىمقل دومع طمّتك اًمٜمًّٞم٤من وصػ سم٢مصم٤ٌمت يٙمتػ وملَ  " سمنم أٟم٤م

 يردّ  احلدي٨م وهبذا." شمٜمًقن يمام " وم٘م٤مل,  يمٜمًٞم٤مٟمٜم٤م ٟمًٞم٤مٟمف ًمٞمس:  ي٘مقل

 .اًم٘مقل أيت أيْم٤مً 

 ٟمٗمًف قمـ ٟمٗم٤مه اًمذي ًمٚمٗمظا إٟمٙم٤مر " أٟمس ملَ  " ىمقًمف ُمٕمٜمك : ٔؾؿو

ك وًمٙمـ,  أٟمًك ٓ إّٟمك " ىم٤مل طمٞم٨م ًّ  أٟمٙمره اًمذي اًمٚمٗمظ وإٟمٙم٤مر , " أٟم

 ( ).ويمذا يمذا آي٦م ٟمًٞم٧م ي٘مقل أن ٕطمديمؿ سمئًام : ىم٤مل طمٞم٨م همػمه قمغم

,  ًمف أصؾ ٓ,  ". .أٟمًك ٓ إيّن  " طمدي٨م سم٠منّ  : أيْم٤مً  هذا شمٕمّ٘مٌقا وىمد

 .اًمِّمديد اًمٌح٨م سمٕمد ٦مُمقصقًم شمقضمد ملَ  اًمتل ُم٤مًمؽ سمالهم٤مت ُمـ وم٢مّٟمف

 ٟمًٞم٤من إو٤موم٦م ذمّ  أي٦م ٟمًٞم٤من إو٤موم٦م ذمّ  ُمـ يٚمزم ومال:  أظمر وأُّم٤م

  يمؾ
ٍ
 .ضمّداً  واوح سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق وم٢منّ  رء

الم إمم راضمع,  " أٟمس ملَ  " ىمقًمف إنّ :  وؿٔؾ ًّ  ىمّمداً  ؾمٚمٛم٧م:  أي,  اًم

 .أرسمٕم٤مً  صٚمٞم٧م أيّن  اقمت٘م٤مدي ذم ُم٤م قمغم سم٤مٟمٞم٤مً 

 " ٟمًٞم٧م ىمد سمغم " وم٘م٤مل,  اًمٕمٛمقم ومٝمؿ يـاًمٞمد ذا ويم٠منّ  , ضمّٞمد وهذا

 وهبذا .احل٤مرضيـ اؾمتث٤ٌمت إمم ُمٕمف اطمت٤مج ؿمّٙم٤مً  أوىمع اًم٘مقل هذا ويم٠منّ 

 ظمؼمه ي٘مٌؾ وملَ  قمدًٓ  اًمٞمديـ ذي يمقن اؾمتِمٙمؾ ُمـ إيراد يٜمدومع اًمّت٘مرير

 اعمًئقل سمٗمٕمؾ يتٕمٚمؼ أُمرٍ  قمـ أظمؼم يمقٟمف ومٞمف اًمّتقىّمػ وم٥ًٌم , سمٛمٗمرده

  .اقمت٘م٤مده ذم عم٤َِم ُمٖم٤مير

______________________ 
  ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد (  243) وُمًٚمؿ (  3233) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)
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 خيٗمك ٓ َجع سمحية طمّز   سم٠مُمرٍ  أظمؼم ُمـ إنّ :  َُمـ ىم٤مل جي٤مب وهبذا

ٙمقت قمغم هلؿ طم٤مُمؾ وٓ اًمّتقاـم١م قمٚمٞمٝمؿ جيقز وٓ,  قمٚمٞمٝمؿ ًّ  صمؿّ  قمٜمف اًم

 ظمؼمه يمقن اًم٘مٓمع قمدم ؾم٥ٌم وم٢منّ  , سمّمدىمف ي٘مٓمع ٓ أّٟمف يٙمّذسمقه ملَ 

  .سمف أظمؼم ُم٤م ظمالف اعمًئقل سم٤مقمت٘م٤مد ُمٕم٤مرو٤مً 

 أو,  ُمّتحداً  اعمجٚمس ويم٤من.  ظمؼمٍ  سمزي٤مدة رداٟمٗم إذا اًمّث٘م٦م أنّ  وومٞمف

  .ظمؼمه ي٘مٌؾ ٓ أن ذًمؽ قمـ همٗمٚمتٝمؿ اًمٕم٤مدة ُمٜمٕم٧م

 اإلمت٤مم طمٙمؿ اؾمتّمح٥م اًمٞمديـ ذا ٕنّ ,  سم٤مٓؾمتّمح٤مب اًمٕمٛمؾ وومٞمف

ٝمق قمدم وإصؾ , ًمٚمّتنميع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أومٕم٤مل يمقن ُمع , وم٠ًمل ًّ  اًم

 تّمح٤مبآؾم سملم شمرّددوا اًمّّمح٤مسم٦م وسم٘مّٞم٦م , ًمٚمٜمًّخ ىم٤مسمؾ واًمقىم٧م

,  اًمٜمًّخ قمغم سمٜمقا اًمذيـ هؿ واًمّنقم٤من , ومًٙمتقا اًمٜمًّخ ودمقيز

  .إطمٙم٤مم ذم آضمتٝم٤مد ضمقاز ُمٜمف ومٞم١مظمذ ىمٍمت اًمّّمالة سم٠منّ  ومجزُمقا

 .ؾمٝمقاً  سم٤معمٜم٤مذم أشمك عمـ اًمّّمالة قمغم اًمٌٜم٤مء ضمقاز وومٞمف

 اًمٞمديـ ذي ىمّّم٦م ذم يمام ريمٕمتلم ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ يٌٜمل إّٟمام:  شحْقن ؿٚل

 وأًمزم,  اًمٜمّّص  ُمقرد قمغم سمف ومٞم٘متٍم اًم٘مٞم٤مس همػم قمغم عوىم ذًمؽ ٕنّ , 

 .اًمّّمٌح ذم ُمثالً  ومٞمٛمٜمٕمف اًمٕمٌّم  صاليت إطمدى قمغم ذًمؽ سم٘مٍم

 .اًمٗمّمؾ يٓمؾ ملَ  إذا سمام ىمّٞمدوه,  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌٜم٤مء جيقز ىم٤مًمقا واًمذيـ

 .افّىقل ؿدر دم واختٍِقا

 , ريمٕم٦م سم٘مدر:  افبقيىلّ  ودم , سم٤مًمٕمرف " إمّ  " ذم افّنٚؾًلّ  ومحّده

ٝمق ي٘مع اًمتل اًمّّمالة ىمدر:  هريرة أيب وظـ ًّ   .ومٞمٝم٤م اًم

الم وأنّ  , اإلطمرام شمٙمٌػمة إمم حيت٤مج ٓ اًم٤ٌمين أنّ  وومٞمف ًّ  وٟمّٞم٦م اًم
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ٝمق ؾمجقد وأنّ  , اًمّّمالة ي٘مٓمع ٓ ؾمٝمقاً  اًمّّمالة ُمـ اخلروج ًّ  سمٕمد اًم

الم ًّ ًٚ  اًمّّمالة ي٘مٓمع ٓ ؾمٝمقاً  اًمٙمالم وأنّ  , اًم ّٜٔ خالؾ   .فِحٍْ

 ذم اًمٙمالم ٟمًخ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمٞمديـ ذي ىمّّم٦م إنّ :  ْمٝمؿسمٕم ىمقل وأُّم٤م

 سمدر ىمٌؾ يم٤مٟم٧م إهّن٤م:  اًمّزهرّي  ىمقل قمغم اقمتٛمد ّٕٟمف,  ومْمٕمٞمػ .اًمّّمالة

 اًمِّمامًملم ًمذي اًم٘مّّم٦م شمٕمّددت أو,  ذًمؽ ذم وهؿ إُّم٤م أّٟمف ىمّدُمٜم٤م وىمد ,

 وم٘مد , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد ووم٤مشمف شم٠مظّمرت اًمذي اًمٞمديـ وًمذي سمٌدر اعم٘متقل

 طمّملم سمـ قمٛمران وؿمٝمده٤م شم٘مّدم يمام ًمٚم٘مّّم٦م هريرة أيب ؿمٝمقد صم٧ٌم

 .أيْم٤مً  ُمت٠مظّمر وإؾمالُمف

 أظمرى ىمّّم٦م - ُمّمّٖمراً  وضمٞمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م - طمدي٩م سمـ ُمٕم٤موي٦م وروى

ٝمق ذم ًّ  ظمزيٛم٦م واسمـ داود أسمق أظمرضمٝم٤م,  اًمٌٜم٤مء صمؿّ  اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ووىمع. اًم

 .سمِمٝمريـ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمقت ىمٌؾ إؾمالُمف ويم٤من,  وهمػممه٤م

 قمـ وهنٞمٜم٤م " أرىمؿ سمـ زيد ىمقل يٙمقن أن حيتّؾ : سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 ومال , اًمّّمالة عمّمٚمح٦م قمٛمداً  أو ؾمٝمقاً  وىمع إذا إَّٓ :  أي " اًمٙمالم

 . اٟمتٝمك .اًمٞمديـ ذي ىمّّم٦م يٕم٤مرض

 واًمٜمًّٞم٤من اخلٓم٠م أُّمتل قمـ رومع " طمدي٨م ذم اعم٘مّدر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .اإلصمؿ قمغم ىمٍمه عمـ ظمالوم٤مً  وطمٙمٛمٝمام إصمٛمٝمام:  أي "

 .يٌٓمٚمٝم٤م ٓ اًمّّمالة عمّمٚمح٦م اًمٙمالم شمٕمّٛمد أنّ  قمغم سمف لَّ دواؾمتُ 

 سمغم " ًمف اًمٞمديـ ذي ىمقل وأُّم٤م , ٟم٤مؾمٞم٤مً  إَّٓ  يتٙمٚمؿ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 شمٙمٚمٛمقا وم٢مهّنؿ,  " اًمٞمديـ ذو صدق " ًمف اًمّّمح٤مسم٦م وىمقل " ٟمًٞم٧م ىمد

 ًمٞمًقا أهّنؿ فمٜم٤ّمً  ومتٙمٚمٛمقا,  ومٞمف وىمققمف يٛمٙمـ وىم٧ٍم  ذم اًمٜمًّخ ُمٕمت٘مديـ
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 .الةص ذم

 ." شم٘مٍم ملَ  " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمد ٛمقهيمٚمّ  ٕهّنؿ , وم٤مؾمد وهق .ىمٞمؾ يمذا

 رواي٦م ذم داود أيب قمٜمد يمام أوُمئقا وإّٟمام,  يٜمٓم٘مقا ملَ  سم٠مهّنؿ:  وأضمٞم٥م

 :  وىم٤مل,  اخلّٓم٤ميبّ  اقمتٛمده وهذا , إؾمٜم٤مده٤م ُمًٚمؿٌ  ؾم٤مق

 ردّ  ومٞمٜمٌٜمل قمٙمًف سمخالف ؾم٤مئغ جم٤مز اإلؿم٤مرة قمغم اًم٘مقل محؾ

 أىمقى وهق , ىمقّي  وهق , هذه إمم سم٤مًم٘مقل اًمّتٍميح ٤مومٞمٝم اًمتل اًمّرواي٤مت

 .سم٤مإلؿم٤مرة وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜمّٓمؼ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أنّ  قمغم ٛمؾحُي :  همػمه ىمقل ُمـ

 ." ٟمًٞم٧م ىمد سمغم " اًمٞمديـ ذي ىمقل يٌ٘مك ًمٙمـ

 يمالُمٝمؿ سم٠منّ  ٟمٓم٘مقا أهّنؿ:  شمرضمٞمح شم٘مدير قمغم اًمٌ٘مّٞم٦م وقمـ قمٜمف وجي٤مب

ذم طمدي٨م أيب  يمام الةاًمّّم  ي٘مٓمع ٓ وضمقاسمف,  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ضمقاسم٤مً  يم٤من

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدقم٤مين , اعمًجد ذم أصكم يمٜم٧م: ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم ىم٤مل 

 اهلل ي٘مؾ َأملَ :  وم٘م٤مل , أصكم يمٜم٧م إين , اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘مٚم٧م , أضمٌف ومٚمؿ

 .{ حيٞمٞمٙمؿ عم٤َِم دقم٤ميمؿ إذا وًمٚمرؾمقل هلل اؾمتجٞمٌقا}

  .اًمّّمالة ىمٓمع قمدم اإلضم٤مسم٦م وضمقب ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

الم " سم٘مقهلؿ طمل   وهق اًمّتِمّٝمد ذم خم٤مـمٌتف صم٧ٌم سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م ًّ  اًم

 .ظمّم٤مئّمف ُمـ ذًمؽ أنّ  واًمّٔم٤مهر , اًمّّمالة شمٗمًد وملَ  " اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ

 ضمقاسمف ًمف ومج٤مئز اعُمّمكِم  يراضمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  دام ُم٤م ي٘م٤مل أن:  وحيتّؾ

 " ًمٞمديـا ذي ًم٘مقل سم٤مجلقاب اجلقاز خيتّص  ومال,  اعمراضمٕم٦م شمٜم٘ميض طمّتك

  .أقمٚمؿ واهلل .صالشمف شمٌٓمؾ وملَ  " ٟمًٞم٧م ىمد سمغم

ٝمق ؾمجقد أنّ  وومٞمف ًّ ٝمق سمتٙمّرر يتٙمّرر ٓ اًم ًّ  اجلٜمس اظمتٚمػ وًمق - اًم
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-  ًٚ  أنّ ,  وافّنًبلّ  افّْخًلّ  قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى , فألوزاظلّ  خالؾ

 وإؾمٜم٤مده .أمحد قمٜمد صمقسم٤من طمدي٨م ف٘مِ ومْ وِ  قمغم وورد .ؾمجدشملم ؾمٝمق ًمٙمؾ

 .ُمٜم٘مٓمع

جقد ًمف ذع,  يم٤من ؾمٝمقٍ  سم٠مّي  ؾمٝم٤م ُمـ أنّ :  ُمٕمٜم٤مه أنّ  قمغم ومحؾ ًّ  .اًم

 طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى , اًمِّم٤مرع ومٞمف ؾمجد سمام خيتّص  ٓ:  أي

ٝمق ؾمجدشم٤م : قم٤مئِم٦م ًّ   .وٟم٘مّم٤من زي٤مدة يمؾ ُمـ دمزئ٤من اًم

 أنّ  ي٘ملمٍ  قمغم يم٤من اًمٞمديـ ذا ٕنّ  , سم٤مًمٞم٘ملم إَّٓ  يؽمك ٓ اًمٞم٘ملم أنّ  وومٞمف

 يٜمٙمر وملَ ,  ذًمؽ قمـ ؾم٠مل اصمٜمتلم قمغم ومٞمٝم٤م اىمتٍم اّم ومٚم , إرسمع ومروٝمؿ

  .ؾم١ماًمف قمٚمٞمف

ـّ  أنّ  وومٞمف  أّٟمف قمغم ُمٌٜمّل  وهذا , اًمّّمدق أهؾ سمخؼم ي٘مٞمٜم٤مً  يّمػم ىمد اًمّٔم

 .اجلامقم٦م خلؼم رضمع ملسو هيلع هللا ىلص

,  اًمّّمالة أومٕم٤مل ذم اعم٠مُمقُملم ًم٘مقل يرضمع اإلُم٤مم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .٤موهمػممه وأمحد مٚفؽ ىم٤مل وسمف,  يتذيّمر ملَ  وًمق

ٝمق ًمقىمقع جمّقزاً  اإلُم٤مم يم٤من إذا سمام ىمّٞمده ُمـ:  ومْٓؿ ًّ  , ُمٜمف اًم

 ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف شمرك ُمـ أظمذاً  ذًمؽ خلالف ُمتحّ٘م٘م٤مً  يم٤من إذا ُم٤م سمخالف

 .ًمٚمّّمح٤مسم٦م ورضمققمف اًمٞمديـ ًمذي

 ٟمًٞم٧م وم٢مذا " اعم٤ميض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ىمقًمف طمّجتٝمؿ وُمـ

 ." ومذيّمروين

 يٚمزم وٓ , ٕشمذيّمر:  أي " ومذيّمروين " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  افّنٚؾًلّ  وؿٚل

 ٓ إظم٤ٌمرهؿ قمٜمد شمذيّمر يمقٟمف واطمتامل , إظم٤ٌمرهؿ عمجّرد يرضمع أن ُمٜمف
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  .يدومع

ّٜٔ بًض وؾّرق ّٜٔ ادٚفُ  ممّـ اعمخؼمون يم٤من إذا ُم٤م سملم أيْم٤مً  وافّنٚؾً

ـّ  قمغم وي٘مّدم ومٞم٘مٌؾ,  سمخؼمهؿ اًمٕمٚمؿ حيّمؾ  يمّٛمؾ ىمد أّٟمف اإلُم٤مم فم

 .همػمهؿ سمخالف اًمّّمالة

 يم٤من إذا ُم٤م هق,  اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اخلالف حمّؾ :  اعمٜمػم اًمزيـ سمـ ىم٤مل

 ٓ أّٟمف خالف ؾال .ٟمٗمًف ومٕمؾ ُمـ ي٘ملمٍ  قمغم يم٤من إذا أُّم٤م , ؿم٤ميّم٤مً  اإلُم٤مم

  اٟمتٝمك .أطمد إمم يرضمع

,  اًمٞمديـ ذي سم٢مظم٤ٌمر ؿمّؽ  ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن حيتّؾ:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 صّح٦م قمٚمؿ اًمٞمديـ ذا صّدىمقا ومٚماّم  , إُمريـ أطمد شمٞمّ٘مـ إرادة وم٠ًمهلؿ

 .ىمقًمف

 محؾ:  اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اخلالف طمٙمك أن سمٕمد سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 يم٤من ًمق ّٕٟمف 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف , ومذيمر شمذيّمر أّٟمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف افّنٚؾًلّ 

 ذًمؽ اّدقمك وُمـ , ًمٜم٘مؾ سمّٞمٜمف وًمق , اًمٚمٌس ًمػمشمٗمع هلؿ ًمٌّٞمٜمف يمذًمؽ

  .ومٚمٞمذيمره

 قمـ ّي اًمّزهر قمـ إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ داود أسمق ذيمره ىمد:  ىمٚم٧م

 ؾمجديت يًجد وملَ  : ىم٤مل اًم٘مّّم٦م هبذه هريرة أيب قمـ اهلل وقمٌٞمد ؾمٕمٞمد

ٝمق ًّ  .ذًمؽ اهلل يّ٘مٜمف طمّتك اًم

 ُمثؾ ذم اًمٕمدد اؿمؽماط سم٤مًمّرضمقع اًم٘م٤مئٚملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمٜمف واؾمتٜمٌط

,  طمٙمٛمف ٟمز إذا احل٤ميمؿ أنّ  قمٚمٞمف وومّرقمقا , سم٤مًمِّمٝم٤مدة وأحل٘مقه هذا

 .قمٚمٞمٝمام يٕمتٛمد أّٟمف ؿم٤مهدان سمف وؿمٝمد
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ّٜٔ سمف واؾمتدل  يم٤مٟم٧م إذا أطم٤مد سمِمٝم٤مدة ي٘مٌؾ ٓ اهلالل أنّ  قمغم احلٍْ

امء ًّ  .آؾمتٗم٤مو٦م قمدد ُمـ ومٞمف سمدّ  ٓ سمؾ,  ُمّمحٞم٦م اًم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٕمؾ قمـ أظمؼم يمقٟمف آؾمتث٤ٌمت ؾم٥ٌم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 سمؾ رؤيتف ذم ُمت٤ًموي٦م ًمٞم٧ًم إسمّم٤مر وم٢منّ ,  اهلالل رؤي٦م سمخالف

  .ىمٓمٕم٤مً  ُمتٗم٤موشم٦م

 أو أشمؿّ  هؾ .ؿمؽ   قمٚمٞمف ـمرأ صمؿّ  أشمؿّ  أّٟمف ُمٕمت٘مداً  ؿؾمٚم ُمـ أنّ  وقمغم

 .سم٤مًمٞم٘ملم إظمذ قمٚمٞمف جي٥م وٓ .إّول سم٤مقمت٘م٤مده يٙمتٗمل أّٟمف ٟم٘مص

 يرضمع ملَ  ذًمؽ وُمع , ؿمّٙم٤مً  ظمؼمه أصم٤مر أظمؼم عم٤َّم اًمٞمديـ ذا أنّ :  ووضمٝمف

 .اؾمتث٧ٌم طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ٤مممّ  يم٤من إن اًمٚم٘م٥م أنّ  وطم٤مصٚمف,  سم٤مًمٚم٘م٥م اًمّتٕمريػ ضمقاز وقمغم

 أو ضم٤مئز ومٝمق اًمنّمع هنل ذم يدظمؾ مم٤ّم ومٞمف إـمراء وٓ اعمٚمّ٘م٥م يٕمج٥م

 شمٕملّم  إن إَّٓ  , ُمٙمروه أو طمرام ومٝمق يٕمجٌف ٓ مم٤ّم يم٤من وإن , ُمًتح٥ّم 

 , سمذيمره إَّٓ  همػمه قمـ يتٛمّٞمز وٓ سمف يِمتٝمر طمٞم٨م سمف اًمّتٕمريػ إمم ـمري٘م٤مً 

 رموقم٤م وٟمحقمه٤م وإقمرج إقمٛمش ذيمر ُمـ اًمّرواة أيمثر وُمـ صَمؿَّ 

 .وهمػمهؿ وهمٜمدر

 : وم٘م٤مل اًمّٔمٝمر صالة ُمـ ريمٕمتلم ذم ؾمٚمؿ عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٞمف وإصؾ

واختٚره  الّٓقر ذهٛ ذفؽ دم افّتٍهٔؾ وإػ ." اًمٞمديـ ذو ي٘مقل أيمام

 .( )افبخٚري 

______________________ 
سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ ذيمر اًمٜم٤مس , ) وسمقب قمٚمٞمف  .أورد اًمٌخ٤مري احلدي٨م ذم يمت٤مب إدب (6)

وُم٤م ٓ ُيراد سمف ؿملم , ُم٤م ي٘مقل ذو اًمٞمديـ :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل  .ًمٓمقيؾ واًم٘مّمػما: ٟمحق ىمقهلؿ 
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:  ي٘مقل يم٤من أّٟمف,  افبكيّ  احلسـ قمـ ٟم٘مؾ طمّتك ومِمّددوا .ؿقم وصّذ 

 سمذًمؽ حعمَّ  اًمٌخ٤مرّي  ويم٠منّ  , همٞم٦ٌم اًمّٓمقيؾ محٞمداً  ىمقًمٜم٤م يٙمقن أن أظم٤مف

 .ـمقل يديف ذم رضمؾ اًم٘مقم وذم,  وومٞمٝم٤م اًمٞمديـ ذي ىمّّم٦م ذيمر طمٞم٨م

 ًمٚمٌٞم٤من يم٤من إن,  هذا ُمثؾ ذيمر أنّ  إمم اًمٌخ٤مرّي  أؿم٤مر:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

 . جيز ملَ  ًمٚمّتٜم٘مٞمص يم٤من وإن,  ضم٤مئز ومٝمق واًمّتٛمٞمٞمز

 ٞمٝم٤مقمٚم دظمٚم٧م اًمتل اعمرأة ذم قم٤مئِم٦م قمـ احلدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مء:  ىم٤مل

 ملَ  أهّن٤م وذًمؽ,  اهمتٌتٞمٝم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل , ىمّمػمة أهّن٤م سمٞمده٤م وم٠مؿم٤مرت

 .يم٤مٓهمتٞم٤مب ومٙم٤من صٗمتٝم٤م قمـ اإلظم٤ٌمر ىمّمدت إّٟمام سمٞم٤مٟم٤مً  هذا شمٗمٕمؾ

 .اٟمتٝمك

 سمـاو "اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب" ذم اًمدٟمٞم٤م أيب سمـا أظمرضمف اعمذيمقر واحلدي٨م

 ـقم خم٤مرق سمـ ٤منًطم ـمريؼ ُمـ.. .ذم... .و "اًمتٗمًػم " ذم ُمردوي٦م

 ( ). .وهق .قم٤مئِم٦م

 .اًمّرواة سمٙمثرة اًمؽّمضمٞمح واؾمتدل سمف

 قمٜمف اعمًئقل إُمر شم٘مقي٦م يم٤من اعم٘مّمقد سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 .ظمؼمٍ  قمغم ظمؼمٍ  شمرضمٞمح ٓ

______________________ 
 .(اًمرضمؾ 

(  6260)  "ُمًٜمده"وأظمرضمف أيْم٤ًم إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م ذم  .سمٞم٤مو٤مت ذم إصؾ (6)

ُمـ ـمريؼ إيب إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين قمـ (  6662)  "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"وإصٌٝم٤مين ذم 

 .طم٤ًمن سمف

٤ٌَمن وسم٤مىمٞمٝمؿ صمَِ٘م٤مت: َ "٩م إطمٞم٤مءختري"ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم  َ٘مف اسمـ طم  .طم٤ًمن َوصمَّ

 4)  "اًمِمٕم٥م"واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  633/  36) وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى قمٜمد أمحد . اٟمتٝمك

 .وهمػمهؿ(  663) رىمؿ  "ضم٤مُمٕمف"واسمـ وه٥م ذم (  666/
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 .(وشجد ـّز  ثؿّ ,  شِؿ ثؿّ . ترك مٚ ؾهذ  : ) ؿقفف 

 , إحرام تُبرة فف ينسط هؾ , افّسالم بًد افّسٓق شجقد دم اختِػ

 .؟ افّسجقد بتُبر يُتٍك وأ

 هم٤مًم٥م فم٤مهر وهق , آيمتٗم٤مء قمغم اجلٛمٝمقر:  افَقل إول

  .إطم٤مدي٨م

 وضمقب ذم خيتٚمػ ملَ  ُم٤مًمؽ ىمقل أنّ :  اًم٘مرـمٌّل  طمٙمك:  افَقل افثٚن

الم ًّ ٝمق ؾمجديت سمٕمد اًم ًّ  ُمـ ًمف سمدّ  ٓ سمًالمٍ  ُمٜمف يتحٚمؾ وُم٤م:  ىم٤مل , اًم

 .إطمرام شمٙمٌػمة

٤من سمـ هِم٤مم قمـ زيد سمـ مّح٤مد ـمريؼ ـُم داود أسمق رواه ُم٤م وي١مّيده ًّ  طم

ٝمق وؾمجد يمؼّم  صمؿّ  ومٙمؼّم  " ىم٤مل احلدي٨م هذا ذم ؾمػميـ اسمـ قمـ ًّ  ." ًمٚم

 وم٠مؿم٤مر , زيد سمـ مّح٤مد إَّٓ  " يمؼّم  صمؿّ  ومٙمؼّم  " أطمدٌ  ي٘مؾ ملَ :  داود أسمق ىم٤مل

  .اًمّزي٤مدة هذه ؿمذوذ إمم

 " قمٜمد اًمٌخ٤مري ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم يٕمٜمل ىمقًمف:  أيْم٤مً  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 اًمّتٙمٌػمة أنّ  قمغم يدّل  " ؾمجد صمؿّ  يمؼّم  صمؿّ ,  ؾمٚمؿ صمؿّ  ريمٕمتلم ومّمغمَّ 

 اًمّتٙمٌػم يم٤من ومٚمق , اًمؽّماظمل شم٘متيض اًمتل سمثؿّ  أشمك ّٕٟمف,  ًمإلطمرام

جقد ًّ  .ُمٕمف ًمٙم٤من ًمٚم

 ُمـ ومٗمل طمدي٨م اًم٤ٌمب , اًمّرواة شمٍّمف ُمـ ذًمؽ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 يمؼّم  صمؿّ  ؾمٚمؿ ؿّ صم,  شمرك ُم٤م ومّمغمَّ  " سمٚمٗمظ ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقنٍ  اسمـ ـمريؼ

 .أقمٚمؿ واهلل .اعمٕمّٞم٦م شم٘متيض اًمتل اعمّم٤مطم٦ٌم سمقاو وم٠مشمك " وؾمجد

 ذم هؾ ؾمػميـ اسمـ ؾم٠مًمقا رسّمام:  أي ( شِؿ ثؿّ :  شٖفقه ؾرّبام: ) ؿقفف 
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ٌّئ٧م:  ومٞم٘مقل؟  ؾمٚمؿ صمؿّ  احلدي٨م  يًٛمع ملَ  أّٟمف قمغم يدّل  وهذا,  " إًمخ ٟم

  .قمٛمران ُمـ ذًمؽ

 قمٛمران وسملم سمٞمٜمف اًمقاؾمٓم٦م يـؾمػم اسمـ قمـ روايتف ذم أؿمٕم٨م سملّم  وىمد

 قمّٛمف قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ احلّذاء ظم٤مًمد طمّدصمٜمل:  ؾمػميـ اسمـ ىم٤مل : وم٘م٤مل ,

 واًمؽّمُمذّي  داود أسمق أظمرضمف .طمّملم سمـ قمٛمران قمـ اعُمٝمٚم٥َّم أيب

 أهبؿ ؾمػميـ اسمـ أنّ  ومٔمٝمر , اًمّذهكمّ  ضمزء ذم قم٤مًمٞم٤مً  ًمٜم٤م ووىمع , واًمٜم٤ًّمئّل 

 .إص٤مهمر قمـ إيم٤مسمر رواي٦م ُمـ ظم٤مًمدٍ  قمـ وروايتف .صمالصم٦م

  .اختِػ أهؾ افًِؿ دم افتنٓد دم شجديت افسٓق: تٌُّٔؾ 

  .افّسالم ؿبؾ أّمٚ

  .اًمّتِمّٝمد يٕمٞمد ٓ أّٟمف قمغم اجلٛمٝمقر:  افَقل إول

 وقمـ , يٕمٞمده أّٟمف اًمٚمٞم٨م قمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ طمٙمك:  افَقل افثٚن

  .يٕمرف ٓ وم٢مّٟمف,  اًمٜمّ٘مؾ هذا ذم وظمّٓم١موه ُمثٚمف اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًمٌقيٓمّل 

  قمـ:  افَقل افثٚفٞ
ٍ
 .اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمٜمد ومٞمف واظمتٚمػ , يتخػّم  قمٓم٤مء

  .افّسالم بًد شجد مـ وأّمٚ

 سمٕمض ىمقل وهق , يتِمّٝمد أّٟمف وإشحٚق أمحد قمـ اًمؽّمُمذّي  ومحٙمك

 ًمٙمـ , اًم٘مديؿ قمـ اإلؾمٗمرايٞمٜمّل  طم٤مُمد أسمق وٟم٘مٚمف , واًمِّم٤مومٕمّٞم٦م اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 سمٕمد ؾمجد إذا:  ي٘مقل ؾًلّ افّنٚ ؾمٛمٕم٧م " اعمزينّ  خمتٍم " ذم وىمع

الم ًّ الم ىمٌؾ أو , شمِمّٝمد اًم ًّ  . إّول اًمّتِمّٝمد أضمزأه اًم

 وومٞمف,  اًم٘مديؿ اًم٘مقل قمغم شمٗمريعٌ  أّٟمف قمغم اًمٜمّّص  هذا سمٕمْمٝمؿ وشم٠مّول

 .خيٗمك ٓ ُم٤م
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 ذم عمحٛمد ىمٚم٧م:  ىم٤مل , قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـوأظمرج اًمٌخ٤مري 

 رواي٦م ذمو " هريرة أيب طمدي٨م ذم ًمٞمس:  ىم٤مل ؟ شمِمٝمد اًمًٝمق ؾمجديت

 أن إزمّ  وأطم٥ّم ,  ؿمٞمئ٤مً  هريرة أيب قمـ ومٞمف أطمٗمظ ملَ :  وم٘م٤مل " ٟمٕمٞمؿٍ  أيب

 ." يتِمّٝمد

 طمدي٨م ذم ورد أّٟمف " هريرة أيب طمدي٨م ذم ًمٞمس " ىمقًمف ُمـ يٗمٝمؿ وىمد

٤ٌّمن واسمـ واًمؽّمُمذّي  داود أسمق رواه وم٘مد .يمذًمؽ وهق همػمه  واحل٤ميمؿ طم

 احلّذاء ظم٤مًمد قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  طمّملم سمـ قمٛمران قمـ اعُمٝمٚم٥َّم أيب قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ

  .ؾمٚمؿ صمؿّ  شمِمّٝمد صمؿّ  ؾمجدشملم ومًجد , ومًٝم٤م هبؿ صغمَّ 

 ذط قمغم صحٞمٌح :  احل٤ميمؿ وىم٤مل , همري٥م طمًـ:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

٤ٌّمن اسمـ وىم٤مل .اًمِّمٞمخلم  هذا همػم ظم٤مًمدٍ  قمـ ؾمػميـ اسمـ روى ُم٤م:  طم

  .اٟمتٝمك .احلدي٨م

 قمٌد واسمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ووّٕمٗمف .إص٤مهمر قمـ إيم٤مسمر رواي٦م ُمـ وهق

 اسمـ قمـ احلّٗم٤مظ ُمـ همػمه عمخ٤مًمٗمتف أؿمٕم٨م رواي٦م وومّهقا . وهمػممه٤م اًمؼمّ 

 ذيمر ومٞمف ًمٞمس قمٛمران طمدي٨م ذم ؾمػميـ اسمـ قمـ اعمحٗمقظ وم٢منّ  , ؾمػميـ

  .اًمّتِمّٝمد

اج وروى  " اًم٘مّّم٦م هذه ذم أيْم٤مً  قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 ." ؿمٞمئ٤مً  اًمّتِمّٝمد ذم أؾمٛمع ملَ :  ىم٤مل ؟ وم٤مًمّتِمّٝمد:  ؾمػميـ ٓسمـ ىمٚم٧م

ٌّئ٧م:  ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقنٍ  اسمـ ـمريؼ ُمـ ذم رواي٦م اًم٤ٌمبو  أنّ  ٟم

 هبذا ظم٤مًمدٍ  قمـ اعمحٗمقظ ويمذا .ؾمٚمؿ صمؿّ :  ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران
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 , ُمًٚمؿ أظمرضمف يمام .اًمّتِمّٝمد ذيمر ومٞمف ًمٞمس قمٛمران طمدي٨م ذم اإلؾمٜم٤مد

 .ؿم٤مّذة أؿمٕم٨م زي٤مدة ومّم٤مرت

ٝمق ؾمجقد ذم اًمّتِمّٝمد أطم٥ًم ٓ:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل وهلذا ًّ  .يث٧ٌم اًم

ٝمق ؾمجقد ذم اًمّتِمّٝمد ذم ورد ىمد ًمٙمـ ًّ  أيب قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًم

 .وٕمػ إؾمٜم٤مدمه٤م وذم .اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد اعمٖمػمة وقمـ , واًمٜم٤ًّمئّل  داود

 ممإ شمرشم٘مل سم٤مضمتامقمٝم٤م اًمّتِمّٝمد ذم اًمّثالصم٦م إطم٤مدي٨م إنّ :  ي٘م٤مل وم٘مد

 .احلًـ درضم٦م

 ُمًٕمقد اسمـ قمـ ذًمؽ صّح  وىمد , سمٌٕمٞمدٍ  ذًمؽ وًمٞمس:  اًمٕمالئّل  ىم٤مل

 .ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .ىمقًمف ُمـ
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 الحديث الواحد والدتون   
 أنّ  - ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أصحٚب مـ وـٚن - بحْٜٔ بـ اهلل ظبد ظـ - 555

 , جيِس وملَ ,  إوفٔغ افّرـًتغ دم ؾَٚم,  افّيٓر هبؿ صذ   ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ 

 ـّز  , تسِّٔف افّْٚس وإتير,  افّهالة ؿٙ إذا حّتك,  مًف افّْٚس َٚمؾ

ِِ يُ  أن ؿبؾ شجدتغ ؾسجد .جٚفٌس  وهق ِ   ثؿّ  ؿس  ( ).ؿش

 

 ( ) اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء وومتح سم٤مًمْمؿ( بحْٜٔ : ) ؿقفف 

,  ٕضمٚمٜم٤م أو سمٜم٤م:  أي "صغمَّ ًمٜم٤م  "ذم رواي٦م هلام (  هبؿ صذ  : ) ؿقفف 

 سمٚمٗمظقمـ إقمرج  ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ذئ٥م أيب سمـا رواي٦م ُمـوًمٚمٌخ٤مري 

  "سمٜم٤م صغمَّ "

 وذم , ًمٚمّتِمّٝمد:  أي ( جيِس وملَ ,  إوفٔغ افّرـًتغ دم ؾَٚم: ) ؿقفف 

 قمـ قمثامن سمـ اًمّْمّح٤مك زاد , سم٤مًمٗم٤مء " جيٚمس ومٚمؿ " ُمًٚمؿ صحٞمح

ٌّحقا " إقمرج  اسمـ أظمرضمف " صالشمف ُمـ ومرغ طمّتك ومٛم٣م سمف ومً

  .ظمزيٛم٦م

 َجٞمٕم٤مً  احل٤ميمؿ قمٜمد قم٤مُمر سمـ وقم٘م٦ٌم اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م وذم

 ."وم٘م٤مم وقمٚمٞمف ضمٚمقس "وًمٚمٌخ٤مري  .اًمّزي٤مدة هبذه اًم٘مّّم٦م هذه ٟمحق

 همػم ُمـ اًمّّمالة ذم اجلٚمقس إطم٤مدي٨م ذم أـمٚمؼ إذا:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل

______________________ 
 623) وُمًٚمؿ (  2640, 6620, 6622, 6622, 242,  246) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .ـ قمٌد اهلل اسمـ سمحٞمٜم٦م ُمـ ـمرق إقمرج قم( 

 (42)ذم صٗم٦م اًمّمالة سمرىمؿ  شم٘مّدُم٧م شمرَجتف  (6)
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 اٟمتٝمك  .اًمّتِمّٝمد ضمٚمقس سمف وم٤معمراد شم٘مٞمٞمد

 اًمٜمّٓمؼ غمقم ٓؿمتامًمف سمذًمؽ ؾُمِٛمل , شمِمّٝمد ُمـ شمٗمّٕمؾ هقواًمتِمٝمد 

 .ًمنمومٝم٤م أذيم٤مره سم٘مّٞم٦م قمغم هل٤م شمٖمٚمٞم٤ٌمً  احلّؼ  سمِمٝم٤مدة

 واؾمتدل سم٤محلدي٨م 

  .قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمتِمٝمد إول:  وهق افَقل إول

 عَم٤ّم إًمٞمف ًمرضمع واضم٤ٌمً  يم٤من ًمق أّٟمف,  اًم٤ٌمب طمدي٨م ُمـ اًمّدًٓم٦م ووضمف

ٌّحقا  ذم اعمٜمػم اسمـ اًمّديـ ٟم٤مس ىمقل أنّ  ُمٜمف ويٕمرف , ىم٤مم أن سمٕمد سمف ؾم

ٌّحقا واضم٤ٌمً  يم٤من ًمق:  ٤مؿمٞم٦ماحل  قمغم اعمقاوم٘م٦م إمم ي٤ًمرقمقا وملَ  , سمف ًمً

ٌّحقا أهّنؿ قمغم ومٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمّرواي٦م قمـ همٗمٚم٦مٌ  , اًمؽّمك   .سمف ؾم

ٝمق ؾمجقد أنّ  قمغم واًمّدًمٞمؾ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل ًّ  قمـ يٜمقب ٓ اًم

 وّٕٟمف , اًمّتِمّٝمد ومٙمذًمؽ دمؼم ملَ  اإلطمرام شمٙمٌػمة ٟمز ًمق أّٟمف,  اًمقاضم٥م

 .آومتت٤مح يمدقم٤مء جي٥م ومٚمؿ سمح٤ملٍ  سمف جيٝمر ٓ ذيمر

 أهّنؿ قمٚمؿ أن سمٕمد ُمت٤مسمٕمتف قمغم اًمٜم٤ّمس ملسو هيلع هللا ىلص سمت٘مريره همػمه واطمت٩ّم 

 .شمريمف شمٕمّٛمدوا

  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 طمٞم٨م سم٤مًمقضمقب يِمٕمر ُم٤م دي٨ماحل ًمٗمظ وذم : اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤ملو

 إّول سم٤مًمّتِمّٝمد إُمر وورد , حمتٛمؾ وهق " ضمٚمقس وقمٚمٞمف " ىم٤مل

 .اٟمتٝمك .أيْم٤مً 

 وهق اعمِمٝمقر ذم وأمحد وإؾمح٤مق اًمٚمٞم٨م سمقضمقسمف ىم٤مل:  فَقل افثٚنا

  .احلٜمٗمّٞم٦م قمٜمد رواي٦م وذم , ًمٚمِّم٤مومٕمّل  ىمقل
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 ويم٤من,  ريمٕمتلم أّوًٓ  ومرو٧م اًمّّمالة سم٠منّ :  ًمقضمقسمف اًمّٓمؼمّي  واطمت٩ّم 

  .اًمقاضم٥م ًمذًمؽ ُمزيٚم٦م اًمّزي٤مدة شمٙمـ ملَ  زيدت ومٚماّم  واضم٤ٌمً  ومٞمٝم٤م اًمّتِمّٝمد

 مه٤م يٙمقٟم٤م أن حيتٛمؾ سمؾ,  إظمػمشملم ذم شمتٕملّم  ملَ  اًمّزي٤مدة سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .سمتِمّٝمدمه٤م إوًمت٤من اًمّريمٕمت٤من مه٤م واعمزيد .إّول اًمٗمرض

الم اؾمتٛمرار .وي١مّيده ًّ   .يم٤من يمام إظمػم اًمّتِمّٝمد سمٕمد اًم

 .صالشمف سمٓمٚم٧م إّول اجلٚمقس شمرك شمٕمّٛمد ُمـ سم٠منّ :  أيْم٤مً  واطمت٩ّم 

 .سمؽميمف اًمّّمالة يٌٓمؾ ٓ يقضمٌف ٓ ُمـ ٕنّ ,  ديرِ  ٓ وهذا

 , إظمػمة ذم يم٤مًمتل إومم ذم اًمّتِمّٝمد أًمٗم٤مظ أنّ  ذم خالف ٓ :ؾٚئـدٌة 

 اًمّتِمّٝمد ذم يًٚمؿ ٓ قمٛمر اسمـ ويم٤من:  ىم٤مل ؾم٤ممل قمـ اًمّزهرّي  روى ُم٤م إَّٓ 

 , وم٠مؾمٚمؿ أٟم٤م وم٠مُّم٤م:  اًمّزهرّي  ىم٤مل .ًمّمالشمف ٟمًخ٤مً  ذًمؽ يرى يم٤من , إّول

الم " ىمقًمف يٕمٜمل ًّ  هٙمذا " اًمّّم٤محللم - إمم - ٌّل اًمٜمّ  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

 .اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف

 قمـ ُم٤مًمؽ رواه يمذا ُمٜمٝم٤م ومرغ:  أي(  افّهالة ؿٙ إذا حّتك: ) ؿقفف 

 .اًمزهري

الم أنّ  زقمؿ عمـ سمف اؾمتدل وىمد ًّ  ًمق طمّتك,  اًمّّمالة ُمـ ًمٞمس اًم

 بًض قلـؿ وهق,  صالشمف مت٧ّم يًٚمؿ أن وىمٌؾ ضمٚمس أن سمٕمد أطمدث

 .حٍْٜٔ أبق ؿٚل بفو .وافّتٚبًغ افّهحٚبٜ

الم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م ًّ  إذا اعُمّمكِم  يم٤من اًمّّمالة ُمـ ًمٚمّتحٚمٞمؾ يم٤من عم٤َّم اًم

 .صالشمف ُمـ ومرغ يمٛمـ إًمٞمف اٟمتٝمك

 ُمـ َج٤مقم٦م ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدّل 
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 إَّٓ  اًمّّمالة ُمـ ومرغ إذا طمّتك " إقمرج قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ اًمّث٘م٤مت

 , ًمقوقطمف آؾمتثٜم٤مء طمذف اًمّرواة سمٕمض أنّ  قمغم ومدلَّ  " يًٚمؿ أن

  .ُم٘مٌقًم٦م احل٤مومظ ُمـ واًمّزي٤مدة

 زقمؿ ُمـ قمغم ردّ  اجلٛمٚم٦م هذه وذم ( تسِّٔف افّْٚس وإتير: ) ؿقفف 

الم ىمٌؾ سمحٞمٜم٦م اسمـ ىمّّم٦م ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ًّ  اعمراد أنّ  أو , ؾمٝمقاً  اًم

جدشملم ًّ  وٓ , ٟمٞم٦ماًمّث٤م اًمّتًٚمٞمٛم٦م سم٤مًمّتًٚمٞمؿ اعمراد أو , اًمّّمالة ؾمجدشم٤م سم٤مًم

 .وسمٕمده ذًمؽ وٕمػ خيٗمك

يمؼمَّ ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ ومًجد  "وًمٚمٌخ٤مري  ( جٚفٌس  وهق ـّز : ) ؿقفف 

 أي " ؾمجد " سم٘مقًمف ُمتٕمٚم٘م٦م طم٤مًمّٞم٦م َجٚم٦موهل ,  "ؾمجدشملم وهق ضم٤مًمس 

جقد أٟمِم٠م:  ًّ  .ضم٤مًم٤ًمً  اًم

 ؾمجقد ُمنموقمّٞم٦م ومٞمف ( يسِؿ أن ؿبؾ شجدتغ ؾسجد: ) ؿقفف 

ٝمق ًّ  يٚمزُمف ملَ  ؾم٤مهٞم٤مً  واطمدةٍ  ؾمجدةٍ  قمغم تٍماىم ومٚمق,  ؾمجدشم٤من وأّٟمف,  اًم

 ًمٞم٧ًم زائدةٍ  سمًجدةٍ  اإلشمٞم٤من شمٕمّٛمد ّٕٟمف,  صالشمف سمٓمٚم٧م قم٤مُمداً  أو رء

 .ُمنموقم٦م

جقد ُمـ همػممه٤م ذم يٙمؼّم  يمام هلام يٙمؼّم  وأّٟمف ًّ  قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م وذم .اًم

 إوزاقمّل  رواي٦م وذم " ؾمجدة يمؾ ذم يٙمؼّم  " قمٜمد اًمٌخ٤مري ؿمٝم٤مب اسمـ

 رأؾمف ومرومع يمؼّم  صمؿّ  ومًجد يمؼّم  صمؿّ ,  رأؾمف ومرومع يمؼّم  صمؿّ  دؾمج صمؿّ  ومٙمؼّم  "

 "سمٚمٗمظ  ضمري٩م اسمـ رواي٦م ذم وٟمحقه , ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف " ؾمٚمؿ صمؿّ , 

  .أظمرضمف أمحد "ومٙمؼم ومًجد صمؿ يمؼم ومًجد صمؿ ؾمٚمؿ 

 وأنّ  اًمّّمالة ذم يمام سمف واجلٝمر ومٞمٝمام اًمّتٙمٌػم ُمنموقمّٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل
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 .وم٤مصٚم٦مً  ضمٚم٦ًمً  سمٞمٜمٝمام

ّٜٔ بًض سمف واؾمتدل جدشملم آيمتٗم٤مء قمغم افّنٚؾً ًّ ٝمق سم٤مًم ًّ  ذم ًمٚم

 اجلٚمقس اًم٘مّّم٦م هذه ذم وم٤مت اًمذي أنّ  ضمٝم٦م ُمـ شمٙمّرر وًمق , اًمّّمالة

 ٕضمٚمف ؾمجد اٟمٗمراده قمغم قمٜمف اعُمّمكِم  ؾمٝم٤م ًمق ُمٜمٝمام ويمؾ  ,  ومٞمف واًمّتِمّٝمد

 .ؾمجدشملم همػم احل٤مًم٦م هذه ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف يٜم٘مؾ وملَ , 

جقد ُمنموقمّٞم٦م صمٌقت قمغم يٜمٌٜمل سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م ًّ  وملَ  , ذيمر ُم٤م ًمؽمك اًم

 اًمٌّمء إصم٤ٌمت ومٞمًتٚمزم احلدي٨م هذا سمٖمػم ذًمؽ ُمنموقمّٞم٦م قمغم يًتدًّمقا

جقد سم٠منّ  احلدي٨م سم٘مّٞم٦م ذم ّسح وىمد , ومٞمف ُم٤م وومٞمف سمٜمٗمًف ًّ  ُم٤م ُمٙم٤من اًم

وؾمجدمه٤م اًمٜم٤مس  "سمٚمٗمظ  اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ ؾمٞم٠ميت يمام اجلٚمقس ُمـ ٟمز

 ًمذًمؽ دال   اًمٞمديـ ذي طمدي٨م ٟمٕمؿ , "ٚمقسُمٙم٤من ُم٤م ٟمز ُمـ اجل, ُمٕمف 

 شم٘مدم يمام

ِ   ثؿّ : )  ؿقفف  ذًمؽ سمٕمد ؾمٚمؿ صمؿّ  " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ذم زاد ( ؿش

 ُم٤م ُمٙم٤من ُمٕمف اًمٜم٤ّمس وؾمجدمه٤م"قمٜمد اًمٌخ٤مري  اًمٚمٞم٨م رواي٦م ذم وزاد "

 "اجلٚمقس ُمـ ٟمز

ٝمق ؾمجقد أنّ  قمغم سمف واؾمتدل ًّ الم ىمٌؾ اًم ًّ  ذم ومٞمف طمّج٦م وٓ,  اًم

الم سمٕمد َجٞمٕمف أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم يردّ  .ٟمٕمؿ , يمذًمؽ فَجٞمٕم يمقن ًّ  اًم

ّٜٔ  .ـٚحلٍْ

جقد أنّ  قمغم اعمذيمقرة اًمٚمٞم٨م سمزي٤مدة دلواؾمتُ  ًّ ٝمق ظم٤مص   اًم ًّ ,  سم٤مًم

  شمرك شمٕمّٛمد ومٚمق
ٍ
ٝمق سمًجقد جيؼم مم٤ّم رء ًّ  ؿقل وهق,  يًجد ٓ اًم

 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ وٟم٤مس اًمٖمزازمّ  ورضّمحف , الّٓقر
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 اإلُم٤مم ؾمٝم٤م إذا اإلُم٤مم ُمع يًجد عم٠مُمقما أنّ  قمغم أيْم٤مً  سمف واؾمتدل

 .اإلمجٚع ؾٔف حزمٍ  ابـ وَٕؾ , اعم٠مُمقم يًف ملَ  وإن

ـّ  إذا ُم٤م همػمه اؾمتثٜمك ًمٙمـ  اعم٠مُمقم وحتّ٘مؼ ومًجد ؾمٝم٤م أّٟمف اإلُم٤مم فم

 أنّ  شمٌلّم  إذا وُم٤م , قمن شمّمقيره٤م وذم .ًمف ؾمجد ومٞمام يًف ملَ  اإلُم٤مم أنّ 

 اؾمتثٜمك شريـ ابـ أنّ ,  اًمّٓمؼمّي  اًمّٓمّٞم٥م أسمق وٟم٘مؾ , حمدث اإلُم٤مم

 .أيْم٤مً  اعمًٌقق

ٝمق ؾمجقد أنّ  احلدي٨م هذا وذم ًّ  ىمٌؾ يم٤من إذا سمٕمده شمِمّٝمد ٓ اًم

الم ًّ  .واضم٥ٍم  همػم إّول اًمّتِمّٝمد وأنّ , ( ) اًم

 ٓ ذيمر صمؿّ  اًمّريمٕم٦م إمم ىم٤مم طمّتك إّول اًمّتِمّٝمد قمـ ؾمٝم٤م ُمـ وأنّ 

ٌّحقا وم٘مد,  يرضمع  سمٕمد اًمّرضمقع ّمكِم اعمُْ  شمٕمّٛمد ومٚمق , يرضمع ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص سمف ؾم

ًٌّف ًٚ  افّنٚؾًلّ  ظْد .صالشمف سمٓمٚم٧م سم٤مًمّريمـ شمٚم  .فِجّٓقر خالؾ

ٝمق وأنّ  ًّ الم اًمّّمالة قمٚمٞمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء قمغم ضم٤مئزان واًمٜمًّٞم٤من اًم ًّ  واًم

ٝمق ؾمجقد حمّؾ  وأنّ  , اًمّتنميع ـمري٘مف ومٞمام ًّ  ؾمجد ومٚمق اًمّّمالة آظمر اًم

ٝمق ًّ  , ٕظمػما اًمّتِمّٝمد يقضم٥م ُمـ قمٜمد أقم٤مد ؾم٤مهٞم٤مً  يتِمّٝمد أن ىمٌؾ ًمٚم

 .الّٓقر وهؿ

 أو بٚفَّْهٚن افّسٓق ـٚن إذا مٚ بغ اختِػ أهؾ افًِؿ: تٌُّٔؾ 

  .افّزيٚدة

الم ىمٌؾ يًجد إّول ذم:  افَقل إول ًّ  طمدي٨م اسمـ سمحٞمٜم٦م ذم يمام اًم

 وأسمق واعمزينّ  ُم٤مًمؽ ىم٤مل .هٙمذا وسم٤مًمّتٗمرىم٦م , سمٕمده يًجد اًمّزي٤مدة وذم, 

______________________ 
م ٟم٘مؾ اخلالف ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف (6)  .شم٘مدَّ
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 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ صمقرٍ 

 . ( ) اخلؼميـ سملم ًمٚمجٛمع همػمه ىمقل ُمـ أومم أّٟمف,  ًمؼمّ ا قمٌد اسمـ وزقمؿ

 ُمـ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ؼْمٌ ضَم  اًمٜمّ٘مص ذم ّٕٟمف,  ًمٚمٜمّٔمر ُمقاومٌؼ  وهق:  ىم٤مل

  .ظم٤مرضمٝم٤م ومٞمٙمقن ًمٚمِّمٞمٓم٤من شمرهمٞمؿ اًمّزي٤مدة وذم , اًمّّمالة أصؾ

 واّدقم٤مء اًمؽّمضمٞمح ُمـ أومم اجلٛمع أنّ  ؿمّؽ  ٓ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 يم٤مٟم٧م وإذا , اعمذيمقرة سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم اعمذيمقر اجلٛمع حويؽمضّم  , اًمٜمًّخ

 َجٞمع احلٙمؿ ومٞمٕمؿّ  قِمٚم٦َّم يم٤مٟم٧م .ووم٘مٝم٤م قمغم احلٙمؿ ويم٤من,  فم٤مهرةً  اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 .سمٜمّص  إَّٓ  ختّّمص ومال ٤محم٤مهلّ 

جقد يمقن سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م ًّ  , ممٜمقع وم٘مط ًمٚمِّمٞمٓم٤من شمرهمٞمامً  اًمّزي٤مدة ذم اًم

 ذم ٟم٘مٌص  ومٝمق زي٤مدة يم٤من وإن وم٢مّٟمف , اخلٚمؾ ُمـ وىمع عم٤َِم أيْم٤مً  ضمؼمٌ  هق سمؾ

ٝمق ؾمجقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمّٛمك وإّٟمام , اعمٕمٜمك ًّ  طم٤مًم٦م ذم ًمٚمِّمٞمٓم٤من شمرهمٞمامً  اًم

 .ُمًٚمؿ قمٜمد دٞمؾمٕم أيب طمدي٨م ذم يمام اًمِّمّؽ 

 ومرٍق  إمم واًمٜمّ٘مّم٤من اًمّزي٤مدة سملم ومّرق ُمـ يرضمع ملَ :  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

جقد وىمع اًمٞمديـ ذي وم٘مّّم٦م وأيْم٤مً  .صحٞمٍح  ًّ ال سمٕمد ومٞمٝم٤م اًم ًّ  وهل ماًم

 .ٟم٘مّم٤من قمـ

 .أمحد صمؿّ  ُم٤مًمؽ ىمقل ومٞمٝم٤م اعمذاه٥م أىمقى:  اًمٜمّقوّي  ىمقل وأُّم٤م

 طمدي٨م يمّؾ  يًتٕمٛمؾ ىم٤مل ّٕٟمف,  أىمقى أمحد ـمريؼ سمؾ:  همػمه ىم٤مل وم٘مد

______________________ 
صغمَّ اًمٔمٝمر مخ٤ًًم ,  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل , وطمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  .يٕمٜمل هبام طمدي٨م اًم٤ٌمب (6)

٤ًم , ومًجد ؾمجدشملم صٚمٞم٧َم مخً: ىم٤مًمقا , وُم٤م ذاك ؟ : أزيد ذم اًمّمالة ؟ وم٘م٤مل : وم٘مٞمؾ ًمف 

  .( 626) وُمًٚمؿ (  333) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .سمٕمد ُم٤م ؾمٚمَّؿ

 .طمٞم٨م ؾمجد سمٕمد اًمًالم.ويمذا طمدي٨م ذي اًمٞمديـ اعمت٘مِدم 



  باب سجود السهو كتاب الصـالة     
 

461  

   
الم ىمٌؾ يًجد رءٌ  ومٞمف يرد ملَ  وُم٤م , ومٞمف ورد ومٞمام ًّ وهق افَقل  .اًم

 .افثٚن

الم ىمٌؾ فيمٚمّ  ًمرأيتف ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ روي ُم٤م وًمقٓ:  ىم٤مل ًّ  , اًم

الم ىمٌؾ ومٞمٗمٕمٚمف اًمّّمالة ؿم٠من ُمـ ّٕٟمف ًّ   .اًم

 رءٌ  ومٞمف يرد ملَ  ُم٤م:  ىم٤مل أّٟمف إَّٓ  , ُمثٚمف إؾمح٤مق ىم٤مل:  افَقل افثٚفٞ

 .وُم٤مًمؽ أمحد ىمقزم ُمـ ُمذهٌف ومحّرر , واًمٜمّ٘مّم٤من اًمّزي٤مدة سملم ومٞمف يٗمّرق

  .ئمٝمر ومٞمام اعمذاه٥م أقمدل وهق

 ينمع ٓ:  وم٘م٤مل,  فم٤مهرّيتف قمغم ومجرى داود أُّم٤م:  افَقل افرابع

ٝمق ؾمجقد ًّ   .وم٘مط ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمجد اًمتل اعمقاوع ذم إَّٓ  اًم

ٝمق ؾمجقد اًمِّم٤مومٕمّل  قمٜمد:  افَقل اخلٚمس  ًّ الم ىمٌؾ يمّٚمف اًم ًّ   .اًم

الم سمٕمد يمّٚمف احلٜمٗمّٞم٦م قمٜمد:  افَقل افسٚدس ًّ  قمغم احلٜمٗمّٞم٦م واقمتٛمد , اًم

  .( )ي٨م اسمـ ُمًٕمقد طمد

الم سمٕمد إَّٓ  اًمّريمٕم٦م سمزي٤مدة ٚمؿيٕم ملَ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م ًّ :  ؾم٠مًمقه طملم اًم

 .؟ اًمّّمالة ذم زيد هؾ

ٝمق ؾمجقد أنّ  قمغم .اًمّّمقرة هذه ذم افًِامء اّتٍؼ وؿد ًّ الم سمٕمد اًم ًّ  اًم

ٝمق قمٚمٛمف ًمٕمدم ىمٌٚمف ًمتٕمّذره ًّ  ًمتجقيزهؿ اًمّّمح٤مسم٦م شم٤مسمٕمف وإّٟمام , سم٤مًم

  .اًمٜمًّخ شمقىّمع زُم٤من يم٤من ّٕٟمف,  اًمّّمالة ذم اًمّزي٤مدة

 وهل,  اًمّزي٤مدة ُمـ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم وىمع سمام:  سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب

 ًمٞمًٚمؿ صمؿّ ,  قمٚمٞمف ومٚمٞمتؿّ  اًمّّمقاب ومٚمٞمتحرّ  صالشمف ذم أطمديمؿ ؿمّؽ  إذا "

______________________ 
 .وىمد شم٘مدم ذيمره ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  (6)
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 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف " ؾمجدشملم يًجد صمؿّ 

 إذا : وًمٗمٔمف .ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م ُمٕم٤مرٌض  سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

ـِ  اًمِّمّؽ  ومٚمٞمٓمرح,  صغمَّ  يمؿ يدر ومٚمؿ صالشمف ذم أطمديمؿ ؿمّؽ   قمغم وًمٞمٌ

ّٜٔ متّسؽ وبف .يًٚمؿ أن ىمٌؾ ؾمجدشملم يًجد صمؿّ ,  اؾمتٞم٘مـ ُم٤م   .افّنٚؾً

  .طم٤مًمتلم قمغم اًمّّمقرشملم سمحٛمؾ سمٞمٜمٝمام بًوٓؿ ومجع

ٝمق ؾمجقد ذم اًمّتخٞمػم ـمري٘م٦م اًمٌٞمٝم٘مّل  ورضّمح ًّ الم ىمٌؾ اًم ًّ  أو اًم

  .سمٕمده

 ذم اخلالف وإّٟمام,  اجلقاز قمغم اإلمجٚع وهمػمه اعم٤موردّي  وٟم٘مؾ

  .اًمٜمّقوّي  أـمٚمؼ ويمذا .إومْمؾ

 اإلضمزاء ذم اخلالف " اًمٜمّٝم٤مي٦م " ذم ٟم٘مؾ احلرُملم إُم٤مم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .سم٤مجلقاز اًم٘مقل واؾمتٌٕمد,  ادذهٛ ظـ

 اسمـ ىم٤مًمف عم٤َِم خم٤مًمٌػ  وهق , ُمذهٌٝمؿ ذم اخلالف اًم٘مرـمٌّل  ٟم٘مؾ ويمذا

ٝمق ؾمجد ًمق أّٟمف,  مٚفٍؽ  ظـ خالف ٓ إّٟمف:  اًمؼمّ  قمٌد ًّ  ىمٌؾ يمّٚمف ًمٚم

الم ًّ  أصح٤مسمف سملم اخلالف سم٠منّ  ومٞمجٛمع , قمٚمٞمف رء ٓ أن سمٕمده أو اًم

  .احلٜمٗمّٞم٦م قمٜمد واخلالف

ٝمق ؾمجد ًمق:  اًم٘مدورّي  ىم٤مل ًّ الم ىمٌؾ ًمٚم ًّ  سمٕمض قمـ روي,  اًم

 سم٠منّ  اهلداي٦م ص٤مطم٥م وّسح وىمتف, ىمٌؾ أداءٌ  ّٕٟمف , جيقز ٓ أصح٤مسمٜم٤م

 .إوًمقّي٦م ذم قمٜمدهؿ اخلالف

ٝمق ؾمجقد شمرك ُمـ:  " اعم٘مٜمع " ذم ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل ًّ  ىمٌؾ اًمذي اًم

الم ًّ   .اًمٗمّمؾ يٓمؾ ملَ  ُم٤م ومٞمتداريمف وإّٓ  , شمٕمّٛمد إن صالشمف سمٓمٚم٧م اًم
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 هذه ىمٌؾ وهمػمه اعم٤موردّي  ٟم٘مٚمف اًمذي اإلمجٚع:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

  .اعمذيمقرة اعمذاه٥م ذم أراء

 ٕهّنؿ,  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ًمٚمٕمراىمّٞملم طمّج٦م ٓ:  ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل

 إمم أو٤مف اًمّتِمّٝمد ُم٘مدار اًمّراسمٕم٦م ذم اعُمّمكِم  ضمٚمس نإ:  وم٘م٤مًمقا ظم٤مًمٗمقه

ٝمق وؾمجد ؾمٚمؿ صمؿّ  ؾم٤مدؾم٦م اخل٤مُم٦ًم ًّ  ملَ  اًمّراسمٕم٦م ذم جيٚمس ملَ  وإن , ًمٚم

  .صالشمف شمّمّح 

 سمدّ  وٓ,  إقم٤مدة وٓ,  ؾم٤مدؾم٦م إو٤موم٦م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم يٜم٘مؾ وملَ 

ٜم٦ّم خي٤مًمػ أن اًمٕم٤ممل قمغم وحيرم:  ىم٤مل .قمٜمدهؿ أطمدمه٤م ُمـ ًّ  فقمٚمٛم سمٕمد اًم

 .هب٤م
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ي يذي بني املرور ابب   
ِّ
صه
ُ
 امل

 الحديث الثاني والدتون
ٜ بـ احلٚرث بـ جٓٔؿ أيب ظـ - 555 ّّ :  ؿٚل,   إٕهٚريّ  افّه

 اإلثؿ مـ ظِٔف مٚذا هِع ادُْ  يديْ  بغ ادٚرّ  يًِؿ فق:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل

  .يديف بغ يّرّ  أن مـ فف خراً  أربًغ يَػ أن فُٚن ( )

ًٜ  أو صٓراً  أو يقمًٚ  أربًغ ؿٚل , أدري ٓ:  رضافّْ  أبق ؿٚل  ( ).شْ

 وطمٙمك,  اهلل قمٌد اؾمٛمف ىمٞمؾ(  احلٚرث بـ جٓٔؿ أيب ظـ: ) ؿقفف 

 هذا ومٕمغم .٦ماًمّمٛمّ  سمـ احل٤مرث هق ي٘م٤مل:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ طم٤مشمؿ أيب سمـا

 أنَّ  طم٤مشمؿ أسمق حصحَّ  ًمٙمـ,  واحل٤مرث ضمٝمٞمؿ أيب سملم زائدة سمـا ًمٗمٔم٦م

 سمـ اهلل قمٌد وسملم سمٞمٜمف طم٤مشمؿ أيب سمـا قوومرَّ ,  ؾمٛمفا ٓ أسمٞمف اؾمؿ احل٤مرث

 .ضمٝمٞمؿ أسم٤م أيْم٤مً  يٙمٜمك ضمٝمٞمؿ

 ومجٕمؾ .اًمّمٛم٦م سمـ احل٤مرث سمـ ضمٝمٞمؿ سمـ اهلل قمٌد:  ُمٜمده سمـا وىم٤مل

 إىمقال جيٛمع أن أراد فويم٠مٟمَّ ,  قمٚمٞمف يقاومؼ ومل,  ضمده اؾمؿ احل٤مرث

 .ومٞمف اعمختٚمٗم٦م

 قمتٞمؽ سمـ قمٛمرو سمـا هق .اعمٞمؿ وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن ٛم٦مواًمِّم 

______________________ 
يمام ؾمٞمٜمٌِف  .وهق وْهٌؿ ُمـ ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة, ًمٞم٧ًم ذم اًمّمحٞمحلم  "ُمـ اإلصمؿ"ىمقًمف (6)

 .قمٚمٞمف اًمِم٤مرح

قمـ حيٞمك سمـ (  632) وُمًٚمؿ , قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ (  333) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

أنَّ : حيٞمك يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمٜمي ُمقمم قمٛمر سمـ قمٌٞمد اهلل قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد 

ذم اعم٤مِر سملم يدي  ملسو هيلع هللا ىلصزيد سمـ ظم٤مًمد أرؾمٚمف إمم أيب ضمٝمٞمؿ ي٠ًمًمف ُم٤مذا ؾمٛمع ُمـ رؾمقل اهلل 

 ومذيمره :اعمّمكم ؟ وم٘م٤مل أسمق ضمٝمٞمؿ 
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 .اخلزرضمل

 ص٤مطم٥م وهق - اجلٝمؿ أسمق ًمف ي٘م٤مل آظمر ؿمخص اًمّمح٤مسم٦م وذم

 وي٘م٤مل,  أٟمّم٤مري وهذا ىمرر ٕٟمف هذا همػم وهق ( ) - اإلٟمٌج٤مٟمٞم٦م

 .وسم٢مصم٤ٌمهتام ُمٜمٝمام يمؾ   ذم واًمالم إًمػ سمحذف

 سم٤مًمٞمديـ وقمؼّم  , ُمٜمف سم٤مًم٘مرب أُم٤مُمف:  أي ( اُدهِع  يدي بغ: )  ؿقفف

 .هبام عي٘م اًمِّمٖمؾ أيمثر ًمٙمقن

  .ذفؽ حتديد دم واختِػ

 صمالصم٦م ىمدر وسملم سمٞمٜمف:  وؿٔؾ , ؾمجقده ُم٘مدار وسملم سمٞمٜمف ُمرّ  إذا:  ؾَٔؾ

 .سمحجر رُمٞم٦م ىمدر وسملم سمٞمٜمف:  وؿٔؾ , أذرع

,  " اإلصمؿ ُمـ " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  زاد ( مـ اإلثؿ ظِٔف مٚذا: )  ؿقفف

  ذم اًمّزي٤مدة هذه وًمٞم٧ًم
ٍ
 ذم واحلدي٨م , همػمه قمٜمد اًمّرواي٤مت ُمـ رء

  .سمدوهن٤م اعمقـّم٠م

  ذم ُم٤مًمؽ قمغم خيتٚمػ ملَ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل
ٍ
 .ُمٜمف رء

ّت٦م سم٤مىمل رواه ويمذا ًّ  , سمدوهن٤م واعمًتخرضم٤مت اعم٤ًمٟمٞمد وأصح٤مب اًم

  ذم أره٤م وملَ 
ٍ
 " ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمّػ ذم ًمٙمـ .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّرواي٤مت ُمـ رء

 ." اإلصمؿ ُمـ يٕمٜمل

 ومٔمٜمّٝم٤م ٞم٦مطم٤مؿم اًمٌخ٤مرّي  أصؾ ذم ذيمرت شمٙمقن أن:  ؾٔحتّؾ

 سمؾ,  احلّٗم٤مظ ُمـ وٓ,  اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يٙمـ ملَ  ّٕٟمف 5 أصالً  اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل 

  .راوي٦م يم٤من

______________________ 
 .( 606) ؾمٞم٠ميت طمديثف إن ؿم٤مء اهلل سمرىمؿ ( 6)
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 ٥مٞمْ ومٕمِ  , وأـمٚمؼ ًمٚمٌخ٤مرّي  إطمٙم٤مم ذم اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  قمزاه٤م وىمد

 .اًمّّمحٞمحلم ذم أهّن٤م ٤مُمفهيإ ذم اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م وقمغم,  قمٚمٞمف ذًمؽ

,  اخلؼم ذم أصمٌتٝم٤م ُمـ قمغم اًمقؾمٞمط ُمِمٙمؾ ذم اًمّّمالح اسمـ وأٟمٙمر

  .سحي٤مً  احلدي٨م ذم ًمٞمس .اإلصمؿ ًمٗمظ:  وم٘م٤مل

 رّويٜم٤مه٤م رواي٦مٍ  وذم:  ىم٤مل هن٤مدوَّ  اعمٝمّذب ذح ذم اًمٜمّقوّي  ذيمره ٤موعَمَّ 

 ." اإلصمؿ ُمـ قمٚمٞمف ُم٤مذا " اهلروّي  اًم٘م٤مدر ًمٕمٌد إرسمٕملم ذم

 اإلصمؿ ُم٘مدار قمٚمؿ ًمق اعم٤مرّ  أنّ :  يٕمٜمل ( أربًغ يَػ أن فُٚن: )  ؿقفف

 اعمذيمقرة اعمّدة ي٘مػ أن ٓظمت٤مر اعُمّمكِم  يدي سملم ُمروره ُمـ يٚمح٘مف اًمذي

 .اإلصمؿ ذًمؽ يٚمح٘مف ٓ طمّتك

 ًمق:  اًمّت٘مدير سمؾ , اعمذيمقر هق ًمٞمس " ًمق " ضمقاب:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 ُم٤م وًمٞمس .ًمف ظمػماً  ًمٙم٤من أرسمٕملم وىمػ وًمق أرسمٕملم ًمقىمػ قمٚمٞمف ُم٤م يٕمٚمؿ

 .وشمٕمٔمٞمامً  ُمرًمأل شمٗمخٞمامً  اعمٕمدود وأهبؿ:  ىم٤مل , ُمتٕمّٞمٜم٤مً  ىم٤مًمف

ٞم٤مق فم٤مهر:  ىمٚم٧م ًّ  .ومٞمف اًمّراوي ؿمّؽ  وًمٙمـ,  اعمٕمدود قملّم  أّٟمف .اًم

 : حُّتغ سم٤مًمّذيمر إرسمٕملم ًمتخّمٞمصٍ  اًمٙمرُم٤مينّ  أسمدى صمؿّ 

 اًمّتٙمثػم ريدأُ  ومٚماّم  .إقمداد َجٞمع أصؾ إرسمٕم٦م يمقن:  إحدامهٚ

 .ةقمنم ذم رضسم٧م

 عمْمٖم٦موا يم٤مًمٜمّٓمٗم٦م سم٠مرسمٕملم اإلٟم٤ًمن أـمقار يمامل يمقن:  ثٕٚٔتٓام

  .ٟمتٝمكا .ذًمؽ همػم وحيتٛمؾ .إؿمدّ  سمٚمقغ ويمذا , واًمٕمٚم٘م٦م

٤ٌّمن واسمـ ُم٤مضمف اسمـ وذم  ي٘مػ أن ًمٙم٤من " هريرة أيب طمدي٨م ُمـ طم

 إـمالق سم٠منّ  يِمٕمر وهذا. " ظمٓم٤مه٤م اًمتل اخلٓمقة ُمـ ًمف ظمػماً  قم٤مم ُم٤مئ٦م
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  .ُمٕملّمٍ  قمددٍ  خلّمقص ٓ,  إُمر شمٕمٔمٞمؿ ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م إرسمٕملم

 سم٤مٕرسمٕملم اًمّت٘مٞمٞمد سمٕمد وىمع سم٤معم٤مئ٦م اًمّت٘مٞمٞمد أنّ  إمم اًمّٓمح٤موّي  وضمٜمح

 ُمـ أيمثر اعم٤مئ٦م إذ ُمٕم٤مً  ي٘مٕم٤م ملَ  ٕهّنام 5 اعم٤مرّ  قمغم إُمر شمٕمٔمٞمؿ ذم زي٤مدةً 

 اعم٤مئ٦م ذيمر يت٘مّدم أن يٜم٤مؾم٥م ومال وختقيٍػ  زضمرٍ  ُم٘م٤مم واعم٘م٤مم,  إرسمٕملم

ًّ  هق يم٤من إن إرسمٕملم وممّٞمز .يت٠مظّمر أن اعمٜم٤مؾم٥م سمؾ , إرسمٕملم قمغم  ٜم٦ماًم

 .إومم سم٤مب ومٛمـ دوهن٤م وأُّم٤م , اعمّدقمك صم٧ٌم

قمـ أيب اًمٜمي قمـ سمن  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمٌّزار ُمًٜمد ذم وىمع وىمد

 ي٘مػ أن ًمٙم٤من " اًم٘مّٓم٤من اسمـ ذيمره٤م اًمتلسمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيب اجلٝمٞمؿ 

ٌّّل  قمٌدة سمـ أمحد قمـ أظمرضمف ." ظمريٗم٤مً  أرسمٕملم   .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمّْم

 ـمريؼ ذم واًمِّمّؽ  .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ذم اجلزم اًم٘مّٓم٤من اسمـ ضمٕمؾ وىمد

 سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ أمحد رواه ًمٙمـ , اًمّتٕمّدد قمغم دآا  همػمه

 اًمِّمّؽ  قمغم اًمٜمّي أيب قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ احلّٗم٤مظ ُمـ وهمػمهؿ ُمٜمّمقر

 ُمٕم٤مً  وىمٕم٤م واًمِّمّؽ  اجلزم يٙمقن أن ومٞمٌٕمد,  " ؾم٤مقم٦م أو " ومٞمف وزاد,  أيْم٤مً 

 ومجزم احل٤مل ذم شمذيّمر فًمٕمٚمَّ :  ي٘م٤مل أن إَّٓ  ةٍ واطمد طم٤مًم٦مٍ  ذم واطمدٍ  راوٍ  ُمـ

 .ومٞمف ُم٤م وومٞمف ,

 , يم٤من ظمؼم أّٟمف قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م روايتٜم٤م ذم يمذا ( فف خراً : )  ؿقفف

 اًمٕمريبّ  اسمـ وأقمرهب٤م , اًمؽّمُمذّي  رواي٦م وهل .سم٤مًمّرومع " ظمػم " وًمٌٕمْمٝمؿ

 ًمٙمقهن٤م سم٤مًمٜمّٙمرة آسمتداء شمًقيغ إمم وأؿم٤مر , يم٤من اؾمؿ أهّن٤م قمغم

 .٦مً ُمقصقوم

 .ظمؼمه٤م واجلٛمٚم٦م اًمِّم٠من وٛمػم اؾمٛمٝم٤م:  ي٘م٤مل أن وحيتّؾ



صل  باب  كتاب الصـالة     
ُ
  ياملرور بني يدي امل

 

467  

   
ّْرض أبق ؿٚل: )  ؿقفف  شمٕمٚمٞمؼ ُمـ وًمٞمس,  ُم٤مًمٍؽ  يمالم هق ( اف

 رواي٦م ذم صم٧ٌم ويمذا .اًمّٓمرق َجٞمع ُمـ اعمقـّم٠م ذم صم٤مسم٧ٌم  ّٕٟمف , اًمٌخ٤مرّي 

 .قمٞمٞمٜم٦م واسمـ اًمّثقرّي 

 اًمٜمّٝمل ي٨ماحلد ُمٕمٜمك وم٢منّ  , اعمرور حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .ذًمؽ قمغم اًمِّمديد واًمققمٞمد إيمٞمد

 ُم٤م ىمريٜمف قمـ اًم٘مريـ أظمذ وومٞمف,  اًمٙم٤ٌمئر ذم يٕمدّ  أن ذًمؽ وُم٘مت٣م

 ٕنّ  5 اًمقاطمد ظمؼم قمغم آقمتامد وومٞمف .ُمٕمف ؾمٛمع ومٞمام اؾمتث٤ٌمشمف أو وم٤مشمف

  .اعمذيمقر سمرؾمقًمف ايمتٗم٤مءً  اًمٕمٚمقّ  قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمٜمّزول قمغم اىمتٍم زيداً 

 , اًمٜمّٝمل ذم ذًمؽ يدظمؾ وٓ , اًمققمٞمد سم٤مب ذم " ًمق " املاؾمتٕم وومٞمف

  .اعم٘مدور يٕم٤مٟمد سمام يِمٕمر أن اًمٜمّٝمل حمّؾ  ٕنّ 

  : تْبٔٓٚت

 خيتّص  اإلصمؿ أنّ  " يٕمٚمؿ ًمق " ىمقًمف ُمـ سمّٓم٤مل اسمـ اؾمتٜمٌط:  أحدهٚ

  .اٟمتٝمك .وارشمٙمٌف سم٤مًمٜمّٝمل يٕمٚمؿ سمٛمـ

  .أظمرى أدًم٦مٍ  ُمـ ُمٕمروٌف  هق ًمٙمـ , سمٕمدٌ  ومٞمف ذًمؽ ُمـ هوأظمذُ 

 سمٛمـ ٓ .ُمرّ  سمٛمـ خيتّص  اعمذيمقر اًمققمٞمد أنّ  احلدي٨م فم٤مهر:  ثٕٚٔٓٚ

 يم٤مٟم٧م إن ًمٙمـ , رىمد أو ىمٕمد أو .اعُمّمكِم  يدي سملم ُمثالً  قم٤مُمداً  وىمػ

  .اعم٤مرّ  ُمٕمٜمك ذم ومٝمق اعُمّمكِم  قمغم اًمّتِمقيش ومٞمف اًمٕمٚم٦م

ّٜٔ بًض وظمّّمف , ُمّمؾ   يمّؾ  ذم اًمٜمّٝمل قمٛمقم فم٤مهره:  ثٚفثٓٚ  ادٚفُ

 ؾمؽمة ٕنّ  5 يديف سملم ُمرّ  ُمـ يّيه ٓ اعم٠مُمقم ٕنّ  5 ٜمٗمردواعم سم٤مإلُم٤مم

 . اٟمتٝمك .ًمف ؾمؽمة إُم٤مُمف أو ًمف ؾمؽمة إُم٤مُمف
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ؽمة ٕنّ  5 اعمّدقمك يٓم٤مسمؼ ٓ اعمذيمقر واًمّتٕمٚمٞمؾ ًّ  احلرج رومع شمٗمٞمد اًم

 .ذًمؽ ذم واعمٜمٗمرد واعم٠مُمقم اإلُم٤مم وم٤مؾمتقى , اعم٤مرّ  قمـ ٓ اعُمّمكِم  قمـ

ّٜٔ:  أي اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أنّ :  داًمٕمٞم دىمٞمؼ اسمـ ذيمر:  رابًٓٚ ؿ ادٚفُ ًّ  ىم

 دون اعم٤مرّ  ي٠مصمؿ:  أؿسٚم أربًٜ إمم وقمدُمف اإلصمؿ ذم واعُمّمكِم  اعم٤مرّ  أطمقال

  .وقمٙمًف , َجٞمٕم٤مً  ي٠مصمامن وقمٙمًف , اعُمّمكِم 

 ُمٜمدوطم٦م وًمٚمامرّ ,  ُمنمعٍ  همػم ذم ؾمؽمةٍ  إمم ُيّمكِم  أن:  إوػ ؾٚفّهقرة

  .اعُمّمكِم  دون اعم٤مرّ  ومٞم٠مصمؿ

ؽمة قمـ ُمت٤ٌمقمداً  أو ؾمؽمةٍ  سمٖمػم ُمًٚمقك ُمنمعٍ  ذم ُيّمكِم  أن:  ٕٜٚٔافثّ  ًّ  اًم

  .اعم٤مرّ  دون اعُمّمكِم  ومٞم٠مصمؿ .ُمٜمدوطم٦م اعم٤مرّ  جيد وٓ, 

  .َجٞمٕم٤مً  ومٞم٠مصمامن ُمٜمدوطم٦م اعم٤مرّ  جيد ًمٙمـ,  اًمّث٤مٟمٞم٦م ُمثؾ:  افّثٚفثٜ

 .َجٞمٕم٤مً  ي٠مصمامن ومال ُمٜمدوطم٦م اعم٤مر   جيد ملَ  ًمٙمـ إومم ُمثؾ:  افّرابًٜ

  .ٟمتٝمكا

 سمؾ,  ُمًٚمٙم٤مً  جيد ملَ  وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمرور ُمٜمع قمغم يدّل  احلدي٨م وفم٤مهر

وم٢من ومٞمٝم٤م  ( ) ؾمٕمٞمد أيب ىمّّم٦م وي١مّيده .صالشمف ُمـ اعُمّمكِم  يٗمرغ طمّتك ي٘مػ

 ."ومٜمٔمر اًمِم٤مب ومٚمؿ جيد ُم٤ًمهم٤ًم  "

 اًمّّمقر هذه ذم ًمٚمٛمّمكم ينمع ٓ اًمّدومع إنّ :  احلرُملم إُم٤مم وىمقل

 .ّراومٕمّل اًم وٟم٤مزقمف , اًمٖمزازمّ  شمٌٕمف

 أيب ُمـ اؾمتقضم٥م إّٟمام اًمِّم٤مّب  أنّ  طم٤مصٚمف سمام:  اًمّرومٕم٦م اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 وىمع طمّتك اًمّّمالة إمم احلْمقر قمـ اًمّت٠مظّمر ذم ىمٍّم  ًمٙمقٟمف اًمّدومع ؾمٕمٞمد

______________________ 
 .وم٤مٟمٔمره .وؾمٞم٠ميت سمٕمد هذا .وومد ذيمره اعمّمٜمػ خمتٍماً  .طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  (6)
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  .اٟمتٝمك .اًمّزطم٤مم

 يٕمتذر ملَ  ؾمٕمٞمد أسم٤م ٕنّ  5 آؾمتدٓل يدومع ٓ ًمٙمـ,  حمتٛمؾ ىم٤مًمف وُم٤م

 ُمع .ومٞمٝم٤م أو اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ ىمعو ذًمؽ أنّ  قمغم ُمتقىّمٌػ  وّٕٟمف 5 سمذًمؽ

 سمٕمدم اًمّت٘مّمػم ُمـ ىم٤مًمف ُم٤م يّتجف ومال سمٕمده٤م وىمع ذًمؽ يٙمقن أن اطمتامل

  .أقمٚمؿ واهلل , أوضمف طمٞمٜمئذٍ  اًمّزطم٤مم يمثرة سمغم , اًمّتٌٙمػم

٤ٌّمس أيب رواي٦م ذم وىمع : ٚمسافتْبٔف اخل اج اًمٕم  ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 اعُمّمكِم  يدي سملم اعم٤مرّ  يٕمٚمؿ ًمق " اًمٜمّي أيب قمـ قمثامن سمـ اًمّْمّح٤مك

 ." ّمغمَّ واعمُْ 

 ذم صغمَّ  سم٠من أو اعم٤مرّ  دومع ذم اعُمّمكِم  ىمٍّم  إذا ُم٤م قمغم:  بًوٓؿ ؾحِّف

 سملم:  أي .اًمالم سمٗمتح " واعمّمغمَّ  " ىمقًمف يٙمقن أن : وحيتّؾ , اًمِّم٤مرع

 .أقمٚمؿ واهلل , أفمٝمر وهذا , ؾمؽمشمف داظمؾ ُمـ اعُمّمكِم  يدي
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 الحديث الثالث والدتون   
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شًّٝ:  ؿٚل,   اخلدريّ  شًٔدٍ  أيب ظـ - 555

 تٚزَ جَي  أن أحٌد  ؾٖراد,  افّْٚس مـ يسسه رءٍ  إػ أحدـؿ صذ   إذا:  يَقل

ّٕام , ؾَِٔٚتِف كبَ أَ  ؾ٘نْ  .ؾِٔدؾًف يديف بغ  ( ).صٔىٚنٌ  هق ؾ٘

 

, هذا ًمٗمظ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة قمـ محٞمد ( إػ رء يسسه : ) ؿقفف 

إذا ُمّر سملم يدي : ريؼ يقٟمس قمـ محٞمد سمـ هالل وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـم

 اعُمّمكِم  يم٤من إذا سمام اًمّدومع شم٘مٞمٞمد ومٞمف وًمٞمس "أطمديمؿ رٌء وهق ُيّمكِم 

  .ؾمؽمة إمم ُيّمكِم 

 قمغم محٞمدٍ  قمـ يقٟمَس  شم٤مسمع ( ) طمّٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ أنّ :  اإلؾمامقمٞمكمّ  وذيمر

 .اًمّت٘مٞمٞمد قمدم

 همػم إمم ُيّمكِم  اًمذي ٕنّ  5 اعم٘مّٞمد قمغم حمٛمقل هذا ذم واعمٓمٚمؼ:  ىمٚم٧م

______________________ 
ُمـ ـمريؼ محٞمد سمـ هالل قمـ  ( 636) وُمًٚمؿ (  0633,  332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُيّمكِم إمم رء يًؽمه ُمـ رأي٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ذم يقم َجٕم٦م : ص٤مًمح اًمًامن , ىم٤مل أيب 

اًمٜم٤مس , وم٠مراد ؿم٤مب  ُمـ سمٜمل أيب ُمٕمٞمط أن جيت٤مز سملم يديف , ومدومع أسمق ؾمٕمٞمد ذم صدره , 

ومٜمٔمر اًمِم٤مب ومٚمؿ جيد ُم٤ًمهم٤ًم إَّٓ سملم يديف , ومٕم٤مد ًمٞمجت٤مز , ومدومٕمف أسمق ؾمٕمٞمد أؿمدَّ ُمـ 

 ؾمٕمٞمد , إومم , ومٜم٤مل ُِمـ أيب ؾمٕمٞمد , صمؿ دظمؾ قمغم ُمروان , ومِمٙم٤م إًمٞمف ُم٤م ًم٘مل ُمـ أيب

: ُم٤م ًمؽ وٓسمـ أظمٞمؽ ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ؟ ىم٤مل : ودظمؾ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٗمف قمغم ُمروان , وم٘م٤مل 

 .ومذيمره: ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

 ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ أسمٞمف (  636) وأظمرضمف ُمًٚمؿ     

  .دون ىمٞمد اًمًؽمة .خمتٍمًا ٟمحق رواي٦م اًمٕمٛمدة

ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ قمـ أسمٞمف (  644/  63)  "ػماًمً"أظمرج روايتف اًمذهٌل ذم  (6)

 .قمٜمف سمف
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 روى وىمد,  اعمِم٤مة ُمِم٤مرع ذم صغمَّ  إن ؾمّٞمام وٓ,  سمؽميمٝم٤م ُم٘مٍّمٌ  ؾمؽمةٍ 

  .ؾمؽمة همػم وإمم ؾمؽمةٍ  إمم ُيّمكِم  ُمـ سملم اًمّتٗمرىم٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد

,  يم٤مٟم٧م أو ؾمؽمةٍ  همػم إمم صغمَّ  وًمق:  ٕصٚمٝم٤م شمٌٕم٤مً  اًمّروو٦م وذم

 اعمرور حيرم وٓ,  ًمت٘مّمػمه ًمّدومعا ًمف ًمٞمس أّٟمف .وم٤مٕصّح ,  ُمٜمٝم٤م وشم٤ٌمقمد

ـّ  ( ) يديف سملم طمٞمٜمئذٍ   .شمريمف إومم وًمٙم

:  أي:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل " ٟمحره ذم ومٚمٞمدومع " وعمًٚمؿٍ  ( ؾِٔدؾًف: )  ؿقفف

 .اعمٜمع وًمٓمٞمػ سم٤مإلؿم٤مرة

  .إّول ُمـ أؿمدّ  اًمّث٤مين دومٕمف ذم يزيد:  أي ( ؾَِٔٚتِف: )  وؿقفف

الح ي٘م٤مشمٚمف أن يٚمزُمف ٓ أّٟمف قمغم وأمجًقا:  اًم٘مرـمٌل ىم٤مل ًّ  , سم٤مًم

 واخلِمقع هب٤م وآؿمتٖم٤مل اًمّّمالة قمغم اإلىم٤ٌمل ًم٘م٤مقمدة ذًمؽ عمخ٤مًمٗم٦م

  .ٟمتٝمكا .ومٞمٝم٤م

ٌٜ  وأـمٚمؼ ّٜٔ مـ مجٚظ  اسمـ واؾمتٌٕمد,  طم٘مٞم٘م٦م ي٘م٤مشمٚمف أن ًمف أنّ  افّنٚؾً

  .اعمداومٕم٦م سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م اعمراد:  وىم٤مل " اًم٘مٌس " ذم ذًمؽ اًمٕمريبّ 

 أو اًمٚمٕمـ سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م اعمراد يٙمقن أن حيتّؾ:  وم٘م٤مل,  اًم٤ٌمضمّل  وأهمرب

  .اًمّتٕمٜمٞمػ

______________________ 
وفم٤مهر إطم٤مدي٨م ي٘متيض حتريؿ اعمرور , ذم هذا ٟمٔمٌر ( : 6/260)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

اًمٚمٝمؿَّ إَّٓ أن يْمٓمر اعم٤مر  إمم ذًمؽ ًمٕمدم وضمقد ُمتًع , وأٟمف ينمع ًمف رد  اعم٤مِر , سملم يديف 

د اعم٤مر  قمام سملم يدي اعمُّمكِم إذا مَل يٚمؼ سملم يديف ؾمؽمة ؾمٚمِؿ ُمـ وُمتك سمٕمُ , إَّٓ سملم يديف 

 .يم٤مًمذي يٛمر ُمـ وراء اًمًؽمة, ّٕٟمف إذا سمُٕمد قمٜمف قُمروم٤ًم ٓ يًٛمك ُم٤مرًا سملم يديف , اإلصمؿ 

 اٟمتٝمك
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 سمخالف , ُمٌٓمؾ وهق اًمّّمالة ذم اًمّتٙمّٚمؿ يًتٚمزم سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

ـّ  , خم٤مـم٤ٌمً  ٓ داقمٞم٤مً  يٚمٕمٜمف أّٟمف أراد يٙمقن أن ويٛمٙمـ .اًمٞمًػم اًمٗمٕمؾ  ًمٙم

 " سمٚمٗمظ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواه وىمد .سم٤معمراد أدرى وهق , خي٤مًمٗمف اًمّّمح٤ميبّ  ومٕمؾ

  .سم٤مًمٞمد اًمّدومع ذم سيٌح  وهق " ويدومٕمف صدره ذم يده ٕمؾومٚمٞمج,  أسمك وم٢من

 اًمّدومع ُمـ أؿمدّ  دومعٌ  سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م اعمراد أنّ :  افّنٚؾًلّ  قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وٟم٘مؾ

 شمٕمّٞمٜم٧م إذا شمنمع إّٟمام اعم٘م٤مشمٚم٦م أنّ  ي٘متيض قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء وُم٤م , إّول

 .دومٕمف ذم

 وأٟم٧م ديؽي سملم يٛمرّ  أطمداً  شمدع ٓ : ىم٤مل ف أٟمفقمٜم قاًمّرّزا قمٌدوم٠مظمرج 

  .وم٘م٤مشمٚمف شم٘م٤مشمٚمف أن إَّٓ  أسمك وم٢من , شمّمكم

 أسمك وم٢من  اًمقضمقه سم٠مؾمٝمؾ يرّده:  وم٘م٤مًمقا,  أصح٤مسمٜم٤م ّسح وسمٜمحقه

 ًمف أسم٤مح اًمِّم٤مرع ٕنّ  5 قمٚمٞمف رء ومال ىمتؾ ومٚمق .ىمتٚمف إمم أّدى وًمق , وم٠ٌمؿمدّ 

  .ومٞمٝم٤م وامن ٓ اعم٤ٌمطم٦م واعم٘م٤مشمٚم٦م , ُم٘م٤مشمٚمتف

 هذه ذم اًمّدي٦م وضمقب ذم ظمالوم٤مً  قمٜمدهؿ أنّ ,  وهمػمه قمٞم٤مض وٟم٘مؾ

  .احل٤مًم٦م

 ُمٙم٤مٟمف ُمـ اعمٌم ًمف جيقز ٓ أّٟمف قمغم آّتٍٚق وهمػمه سمّٓم٤مل اسمـ وٟم٘مؾ

 ُمـ اًمّّمالة ذم أؿمدّ  ذًمؽ ٕنّ  5 ُمداومٕمتف ذم اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ وٓ , ًمٞمدومٕمف

  .اعمرور

 ٕنّ  5 يرّده أن ًمف يٜمٌٖمل ومال يدومٕمف وملَ  ُمرّ  إذا أّٟمف إمم .الّٓقر وذهٛ

 ًمف أنّ  , وؽره مسًقد ابـ ظـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى .ًمٚمٛمرور إقم٤مدةً  ومٞمف

 ي٘مٍّم  طمٞم٨م ٓ , ومت٤مدى وم٤مُمتٜمع رّده إذا ُم٤م قمغم محٚمف ويٛمٙمـ , ذًمؽ
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  .اًمّردّ  ذم اعُمّمكِم 

 , اًمّدومع هذا سمقضمقب ىم٤مل افٍَٓٚء مـ أحداً  أظِؿ ٓ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .ُمٜمدوب سم٠مّٟمف أصح٤مسمٜم٤م ّسح سمؾ

 ومٞمف يمالُمٝمؿ يراضمع ملَ  اًمِّمٞمخ ومٙم٠منّ  , افّيٚهر ّهؾأ سمقضمقسمف ّسح وىمد

 .سمخالومٝمؿ يٕمتدّ  ملَ  أو, 

ّٕام: )  ؿقفف  إَّٓ  أسمك ّٕٟمف 5 اًمِّمٞمٓم٤من ومٕمؾ ومٕمٚمف:  أي ( صٔىٚنٌ  هق ؾ٘

 ؾم٤مئغ اإلٟمس ُمـ اعم٤مرد قمغم اًمِّمٞمٓم٤من وإـمالق .اعُمّمكِم  قمغم اًمّتِمقيش

ـّ و اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم)  شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٘مرآن ذم ضم٤مء وىمد ؿم٤مئع  . ( اجل

 قمغم اًمِّمٞمٓم٤من ًمٗمظ إـمالق ضمقاز احلدي٨م هذا ذم:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 أن ٓؾمتح٤مًم٦م , إؾمامء دون ًمٚمٛمٕم٤مين احلٙمؿ وأنّ  , اًمّديـ ذم يٗمتـ ُمـ

  .اٟمتٝمك .ُمروره سمٛمجّرد ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  ٤مرّ ـاعم يّمػم

 وجم٤مزاً  اجلٜمّّل  قمغم طم٘مٞم٘م٦مً  يٓمٚمؼ " اًمِّمٞمٓم٤من " ًمٗمظ أنّ  قمغم ُمٌٜمل   وهق

  .سمح٨م وومٞمف , اإلٟمّز  قمغم

 وىمد .اًمِّمٞمٓم٤من ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمؾ وم٢مّٟمام:  اعمٕمٜمك يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 ُمـ عمًٚمؿٍ  وٟمحقه " ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مّٟمام " ًمإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦مٍ  ذم وىمع

  ." اًم٘مريـ ُمٕمف وم٢منّ  " سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 " سم٘مقًمف اعمراد أنّ  " ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مّٟمام " ىمقًمف ُمـ َجرة أيب اسمـ واؾمتٜمٌط

 اًمِّمٞمٓم٤من ُم٘م٤مشمٚم٦م ٕنّ :  ىم٤مل , اًم٘مت٤مل طم٘مٞم٘م٦م ٓ اًمٚمٓمٞمٗم٦م اعمداومٕم٦م " فومٚمٞم٘م٤مشمٚم

 اًمٗمٕمؾ ضم٤مز وإّٟمام , وٟمحقه٤م سم٤مًمّتًٛمٞم٦م قمٜمف واًمّتًؽّم  سم٤مٓؾمتٕم٤مذة هل إّٟمام

 قمغم أؿمدّ  ًمٙم٤من اعم٘م٤مشمٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م ىم٤مشمٚمف ومٚمق , ًمٚمّيورة اًمّّمالة ذم اًمٞمًػم
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  .اعم٤مرّ  ُمـ صالشمف

 ًمدومع أو , اعمرور ُمـ اعُمّمكِم  ةصال ذم ي٘مع خلٚمؾٍ  اعم٘م٤مشمٚم٦م وهؾ:  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .افّثٚن افّيٚهر ؟ اعم٤مرّ  قمـ اإلصمؿ

 ًمف أومم صالشمف قمغم اعُمّمكِم  إىم٤ٌمل ٕنّ  5 أفمٝمر إّول سمؾ:  ؽره وؿٚل

  .همػمه قمـ اإلصمؿ سمدومع اؿمتٖم٤مًمف ُمـ

 اعُمّمكِم  يدي سملم اعمرور أنّ  , ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد

 ُم٤م اعُمّمكِم  يٕمٚمؿ ًمق:  قمٛمر قمـ ٟمٕمٞمؿ أسمق وروى,  صالشمف ٟمّمػ ي٘مٓمع

  إمم إَّٓ  صغمَّ  ُم٤م,  يديف سملم سم٤معمرور صالشمف ُمـ يٜم٘مص
ٍ
 ُمـ يًؽمه رء

  .اًمٜم٤ّمس

 وٓ , اعُمّمكِم  سمّمالة يتٕمٚمؼ خلٚمؾٍ  اًمّدومع أنّ  ُم٘متْم٤ممه٤م إصمران ومٝمذان

 اًمّرومع طمٙمؿ ومحٙمٛمٝمام - ًمٗمٔم٤مً  ُمقىمقوملم يم٤مٟم٤م وإن - ومه٤م , سم٤معم٤مرّ  خيتّص 

 .سم٤مًمّرأي ي٘م٤مل ٓ ُمثٚمٝمام ٕنّ  5

ًَّ  ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾروى اًمِمٞمخ٤من قمـ  :ؾـٚئدة   سملم يم٤من:  ىم٤مل ٤مقمدياًم

 .ةاًمِم٤م ممر اجلدار وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمّمغم

 ممر ىمدر يٕمٜمل , وؾمؽمشمف اعمّمكم سملم يٙمقن ُم٤م أىمؾ   هذا:  سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل نَّ أ , سمالل حلدي٨م أذرع صمالصم٦م ذًمؽ أىمؾ:  وؿٔؾ , اًمِم٤مة

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري .أذرع صمالصم٦م اجلدار وسملم وسمٞمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم ذم

  .أذرع صمالصم٦م وأيمثره .اًمِم٤مة ممر فأىمٚمَّ  سم٠منَّ :  افداودي ومجع

 طم٤مل ذم واًمث٤مين واًم٘مٕمقد اًم٘مٞم٤مم طم٤مل ذم إول سم٠منَّ :  بًوٓؿ ومجع

  .واًمًجقد اًمريمقع
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 .أذرع سمثالصم٦م اًمِم٤مة ممر رواىمدَّ :  اًمّمالح اسمـ وىم٤مل

  .ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ:  ىمٚم٧م

 يٙمقن سمحٞم٨م اًمًؽمة ُمـ اًمدٟمقَّ  اًمٕمٚمؿ أهُؾ  اؾمتح٥م:  اًمٌٖمقي وىم٤مل

 .اًمّمٗمقف سملم ويمذًمؽ , اًمًجقد إُمٙم٤من ىمدر وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف

 ُم٤م وهق , ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م سمٞم٤من وومٞمف , ُمٜمٝم٤م سم٤مًمدٟمق إُمر ورد وىمد

 صغمَّ  إذا : ُمرومققم٤مً  طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود أسمق رواه

 .صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمدن ؽمةؾُم  ممإ أطمديمؿ
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 الحديث الرابع والدتون   
ِْ :  ؿٚل,   ظّبٚسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 555 ًٚ  ُٝ أؿب  محٚرٍ  ظذ راـب

 بٚفّْٚس ُيهِع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورشقل,  آحتالم ٕٚهزُت  ؿد يقمئذٍ  وإٔٚ,  أتٚنٍ 

,  ؾْزفٝ افّهّػ  بًض يدي بغ ّررُت ؾ .جدارٍ  ؽر إػ بّْكً 

 ظع   ذفؽ يُْر ؾِؿ,  افّهّػ  دم ودخِٝ .ترتع إتٚن ؾٖرشِٝ

 ( ).أحٌد 

 

 يم٘مقًمؽ وإٟمثك اًمّذيمر يِمٛمؾ ضمٜمس اؾمؿ هق ( محٚر ظذ: )  ؿقفف

  .اًمّّمح٤مح ذم طمٙم٤مه .إٟمثك ذم مح٤مرة ؿمذّ  وىمد .سمٕمػم

 هل,  اًمّّمٖم٤مينّ  طمٙم٤مه يمام يمنه٤م وؿمذّ  اهلٛمزة سمٗمتح ( أتٚن: ) ؿقفف 

 همػمه وأٟمٙمره يقٟمس طمٙم٤مه أشم٤مٟم٦م:  ًمألٟمثك ىم٤مًمقا ورسّمام , احلٛمػم ُمـ إٟمثك

  .اًمٗمّمحك اًمّٚمٖم٦م قمغم اًمّرواي٦م ذم ومج٤مء ,

  .سم٤مإلو٤موم٦م وروي , اًمٌدل أو اًمٜمّٕم٧م قمغم ومٞمٝمام سم٤مًمّتٜمقيـ أشم٤منٌ  ومح٤مرٌ 

 ًمالؾمتدٓل أٟمثك يمقهن٤م قمغم اًمّتٜمّمٞمص وم٤مئدة أنّ :  إصمػم اسمـ وذيمر

ـّ  , اًمّّمالة شم٘مٓمع ٓ دمآ سمٜمل ُمـ إٟمثك أنّ  قمغم إومم سمٓمريؼ  ٕهّن

 .أذف

 ٓ ( ) اًمّّمحٞمح اخلؼم أنّ  إَّٓ  , اًمٜمّٔمر طمٞم٨م ُمـ صحٞمح ىمٞم٤مس وهق

______________________ 
ُمـ (  633) وُمًٚمؿ (  3663,  6263,  360,  326,  22) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمفـمرق قمـ اًمزهري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ 

  .طمدي٨م أيب ذر أيت إن ؿم٤مء اهلل: أي  (6)
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 .سمٛمثٚمف يدومع

 .اًمنّمقمّل  اًمٌٚمقغ سم٤مٓطمتالم واعمراد , ىم٤مرسم٧م:  أي ( ٕٚهزت: )  ؿقفف

 سمـا ىم٤مل:  ىم٤مل ضمٌػمٍ  سمـ ؾمٕمٞمد قمـُمـ رواي٦م أيب سمنم  وذم اًمٌخ٤مري

٤ٌّمسٍ   .ؾمٜملم قمنم سمـا وأٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمقذّم :  قم

٤ٌّمسٍ  سمـا ىمقل قمٞم٤مض اؾمتِمٙمؾ وىمد  سمـا وأٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمقذّم :  قم

,  " آطمتالم ٟم٤مهز اًمقداع طمّج٦م ذم يم٤من أّٟمف "وىمقًمف  " ؾمٜملم قمنم

 ٓ ويم٤مٟمقا,  ظمتلمٌ  وأٟم٤م ُم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ,  وًمٚمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمقت قمٜمد يم٤من أّٟمف , أيْم٤مً  وقمٜمف,  يدرك طمّتك اًمّرضمؾ خيتٜمقن

 .ؾمٜم٦مً  قمنمة مخس سمـا

:  وم٘م٤مل,  اًمداودي وسم٤مًمغ,  اإلؾمامقمٞمكمّ  ذًمؽ اؾمتِمٙم٤مل إمم وؾمٌؼ

 .ؿٌ وهْ  سمنٍم  أيب طمدي٨م

٤ٌّمسٍ  سمـا أنّ  قمٜمدٟم٤م اًمّّمحٞمح:  اًمٗمالس قمكم   سمـ قمٛمرو وىم٤مل  ًمف يم٤من قم

 .اؾمتٙمٛمٚمٝم٤م ىمد ؾمٜم٦مً  قمنمة صمالث ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ووم٤مة قمٜمد

 وسمف,  قمنمة أرسمع سمـ يم٤من أٟمف,  يافزبر مهًٛ ظـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأؾمٜمد

:  وحُك,  قمنمة ؾم٧ّم :  ؿٔؾ أّٟمف طمٙمك صمؿّ ,  إمّ  ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ضمزم

 .اعمِمٝمقر وهق .قمنمة صمالث

٤ٌّمسٍ  سمـا قمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأورد  قمغم اعمحٙمؿ ىمرأت:  قم

 ورد وًمق,  أؿقالٍ  شّتٜ ؾٓذه .قمنمة صمٜمتل سمـا وأٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

 .قمنمة ؾم٧ّم  إمم قمنٍم  ُمـ ٕهّن٤م,  ؾمٌٕم٦مً  ٧مًمٙم٤مٟم قمنمة إطمدى

 أنَّ ,  اًمٜم٥ًّم أهؾ ُمـ وهمػمه سمّٙم٤مرٍ  سمـ اًمّزسمػم ىمقل ومٞمف وإصؾ:  ىمٚم٧م
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٤ٌّمس سمـا وٓدة  ذم ه٤مؿمؿٍ  وسمٜمق , ؾمٜملم سمثالث اهلجر ىمٌؾ يم٤مٟم٧م قم

 وسمذًمؽ,  قمٌٞمدٍ  ٕيب وٟمحقه .ـم٤مًم٥ٍم  أيب ووم٤مة ىمٌؾ وذًمؽ,  ( ) ٥مٕمْ اًمِِم 

______________________ 
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم وهمػممه٤م ُمـ ( :  2/646)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

عَم٤َّم رأت ىمريش أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ىمد ٟمزًمقا أرو٤ًم أص٤مسمقا هب٤م أُم٤مٟم٤ًم وأنَّ : أصح٤مب اعمٖم٤مزي 

ومٌٚمغ ,  ملسو هيلع هللا ىلصم ومِم٤م ذم اًم٘م٤ٌمئؾ أَجٕمقا قمغم أن ي٘متٚمقا رؾمقل اهلل قمٛمر أؾمٚمؿ وأنَّ اإلؾمال

ؿِمٕمٌَٝمؿ وُمٜمٕمقه  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ أسم٤م ـم٤مًم٥م ومجٛمع سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م وم٠مدظمٚمقا رؾمقل اهلل 

 .ممـ أراد ىمتٚمف , وم٠مضم٤مسمقه إمم ذًمؽ طمتك يمٗم٤مرهؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ محٞم٦م قمغم قم٤مدة اجل٤مهٚمٞم٦م

سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م يمت٤مسم٤ًم أن ٓ  ومٚمام رأْت ىمريٌش ذًمؽ أَجٕمقا أن يٙمتٌقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

, ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ , وقمٚمَّ٘مقا  ملسو هيلع هللا ىلصيٕم٤مُمٚمقهؿ وٓ يٜم٤ميمحقهؿ طمتك يًٚمٛمقا إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

اًمّمحٞمٗم٦م ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم , ويم٤من يم٤مشمٌٝم٤م ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد 

٤مرث إنَّ اًمذي يمتٌٝم٤م اًمٜمي سمـ احل: ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اًمدار سمـ ىميص ومِمّٚم٧م أص٤مسمٕمف , وي٘م٤مل 

ـمٚمح٦م سمـ أيب ـمٚمح٦م اًمٕمٌدري , ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق , وم٤مٟمح٤مزت سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق : , وىمٞمؾ 

 .اعمٓمٚم٥م إمم أيب ـم٤مًم٥م ومٙم٤مٟمقا ُمٕمف يمٚمٝمؿ إٓ أسم٤م هل٥م ومٙم٤من ُمع ىمريش

 .يم٤من اسمتداء طمٍمهؿ ذم اعمحرم ؾمٜم٦م ؾمٌع ُمـ اعمٌٕم٨م:  وىمٞمؾ 

 .وم٠مىم٤مُمقا قمغم ذًمؽ ؾمٜمتلم أو صمالصم٤مً : ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق  

ومَل يٙمـ ي٠مشمٞمٝمؿ رء ُمـ , ـ قم٘م٦ٌم سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م صمالث ؾمٜملم طمتك ضمٝمدوا وضمزم ُمقؾمك سم 

إىمقات إٓ ظمٗمٞم٦م , طمتك يم٤مٟمقا ي١مذون ُمـ اـمٚمٕمقا قمغم أٟمف أرؾمؾ إمم سمٕمض أىم٤مرسمف ؿمٞمئ٤ًم 

ُمـ اًمِّمالت , إمم أن ىم٤مم ذم ٟمْ٘مض اًمّمحٞمٗم٦م ٟمٗمٌر ُمـ أؿمدهؿ ذم ذًمؽ صٜمٞمٕم٤ًم هِم٤مم سمـ 

حت٧م ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ىمٌؾ أن يتزوضمٝم٤م  قمٛمرو سمـ احل٤مرث اًمٕم٤مُمري , ويم٤مٟم٧م أم أسمٞمف

ه , ومٙم٤من يِّمٚمٝمؿ وهؿ ذم اًمِمٕم٥م , صمؿ ُمِمك إمم زهػم سمـ أيب أُمٞم٦م  ويم٤مٟم٧م أُمف  -ضمد 

ومٙمٚمَّٛمف ذم ذًمؽ ومقاوم٘مف , وُمِمٞم٤م َجٞمٕم٤ًم إمم اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي  -قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م 

جر شمٙمٚمَّ  ٛمقا ذم ذًمؽ وإمم زُمٕم٦م سمـ إؾمقد وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم ذًمؽ , ومٚمامَّ ضمٚمًقا سم٤محْلِ

وذم آظمر إُمر أظمرضمقا  .هذا أُمٌر ىُميض سمٚمٞمؾ: وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ  .وأٟمٙمروه وشمقاـمئقا قمٚمٞمف

  .اًمّمحٞمٗم٦م ومٛمزىمقه٤م وأسمٓمٚمقا طمٙمٛمٝم٤م

  .أهنؿ وضمدوا إرو٦م ىمد أيمٚم٧ْم َجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م إَّٓ اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم: وذيمر اسمـ هِم٤مم  

نَّ إرو٦م مَل شمدع أ: وأُم٤م اسمـ إؾمح٤مق وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم وقمروة ومذيمروا قمٙمس ذًمؽ  

  .اؾماًم هلل شمٕم٤ممم إَّٓ أيمٚمتف , وسم٘مل ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٔمٚمؿ واًم٘مٓمٞمٕم٦م , وم٤مهلل أقمٚمؿ

أنَّ ظمروضمٝمؿ ُمـ اًمِمٕم٥م يم٤من ذم ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اعمٌٕم٨م , وذًمؽ ىمٌؾ  .وذيمر اًمقاىمدي 
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ػم أهؾ ىمٓمع ًّ  قمـ صحٞمح سمًٜمد وأورد,  اًمؼم قمٌد سمـا حفوصحَّ ,  اًم

٤ٌّمسٍ  سمـا  .٥مٕمْ اًمِِم  ذم ه٤مؿمؿٍ  وسمٜمق وًمدت:  ىم٤مل أّٟمف,  قم

,  قمنمة وصمٜمتل قمنمة ؾم٧ّم  إَّٓ  اًمّرواي٤مت خمتٚمػ سملم الّع ويُّـ

 ٥مٕمْ سم٤مًمِِم  وًمد أّٟمف,  اًمّّمحٞمح اعمحٗمقظ نّ أ .ؾمٜمده يث٧ٌم ملَ  ُمٜمٝمام يمالا  وم٢منّ 

 صمالث اًمٜمٌّقّي٦م اًمقوم٤مة قمٜمد ًمف ومٞمٙمقن,  ؾمٜملم سمثالث اهلجرة ىمٌؾ وذًمؽ, 

 .ؾمٜم٦مً  قمنمة

 " ىمقًمف وٓ,  ىم٤مرسمتف:  أي " آطمتالم ٟم٤مهزت " ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ وهذا

 ومختـ أدرك يٙمقن أن ٓطمتامل,  " يدرك طمّتك اًمّرضمؾ خيتٜمقن ٓ ويم٤مٟمقا

 .اًمقداع طمّج٦م وسمٕمد اًمٜمٌّقّي٦م اًمقوم٤مة ىمٌؾ

 وروى,  اًمٙمن إًمٖم٤مء قمغم ومٛمحٛمقٌل ,  " قمنٍم  سمـا ٟم٤مأو " ىمقًمف وأُم٤م

٤ٌّمس سمـا قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد  مخس سمـا طمٞمٜمئذٍ  يم٤من ٟمفأ,  قم

 ."قمنمة

 قمنمة صمالث سمـا يٙمقن سم٠من,  قمنمة صمالث رواي٦م إمم رّده يٛمٙمـ

ٜم٦م أصمٜم٤مء ذم ووًمد,  ورء ًّ  ذم ُمثالً  وًمد يٙمقن سم٠من,  اًمٙمنيـ ومجؼم,  اًم

ٜم٦م ُمـ ومٚمف ؿمّقالٍ  ًّ  .صمالصم٦م إومم اًم

 أصح٤مب وأيمثر ُم٤مًمؽ ىم٤مل يمذا ( ْكً بّ بٚفّْٚس ُيهِع : )  ؿقفف

  ." سمٕمروم٦م " قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد ووىمع ,قمٜمف  اًمّزهرّي 

______________________ 
  .اهلجرة سمثالث ؾمٜملم , وُم٤مت أسمق ـم٤مًم٥م سمٕمد أن ظمرضمقا سم٘مٚمٞمؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مم واطمد , ومٜم٤مًم٧م ىمريش ُمـ رؾمقل اهلل  وُم٤مت هق وظمدجي٦م ذم: ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق  

 اٟمتٝمك .ُم٤م مَل شمٙمـ شمٜمٚمف ذم طمٞم٤مة أيب ـم٤مًم٥م
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 .ىمْمّٞمت٤من أهّنام قمغم ذًمؽ ٛمؾحُي :  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 , احلدي٨م خمرج احّت٤مد ُمع ؾمّٞمام وٓ اًمّتٕمّدد قمدم إصؾ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ُمـ أيْم٤مً  ؿُمًٚم قمٜمد ووىمع .ؿم٤مذّ  " سمٕمروم٦م " قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ىمقل أنّ  وم٤محلّؼ 

 وهذا,  " اًمٗمتح أو اًمقداع طمّج٦م ذم وذًمؽ " اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمرٍ  رواي٦م

 .اًمقداع طمّج٦م ذم يم٤من ذًمؽ أنّ  واحلّؼ  , قمٚمٞمف يٕمّقل ٓ ُمٕمٛمرٍ  ُمـ اًمِّمّؽ 

 وؾمٞم٤مق .اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مًمف .ؾمؽمة همػم إمم:  أي (  جدار ؽر إػ: )  ؿقفف

٤ٌّمس اسمـ ٕنّ  5 ذًمؽ قمغم يدّل  اًمٙمالم  آؾمتدٓل رضُمٕم ذم أورده قم

  .صالشمف ي٘مٓمع ٓ اعُمّمكِم  يدي سملم اعمرور أنّ  قمغم

  ًمٞمس اعمٙمتقسم٦م ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل :  سمٚمٗمظ اًمٌّزار رواي٦م وي١مّيده
ٍ
 ًمٌمء

 .يًؽمه

 اجلدار همػم يٜمٗمل ٓ:  " ضمدار همػم إمم " ىمقًمف:  اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وىم٤مل

٤ٌّمس اسمـ إظم٤ٌمر أنّ  إَّٓ  ,  ُمِمٕمر ذًمؽًم إٟمٙم٤مرهؿ وقمدم هبؿ ُمروره قمـ قم

 ملَ  اجلدار همػم أظمرى ؾمؽمةٌ  هٜم٤مك ومرض ومٚمق , يٕمٝمدوه ملَ  أُمرٍ  سمحدوث

  .أصالً  أطمد يٜمٙمره ٓ طمٞمٜمئذٍ  ُمروره إذ , وم٤مئدة اإلظم٤ٌمر هلذا يٙمـ

سم٤مب ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة عمـ ظمٚمٗمف  "قمغم احلدي٨م  اًمٌخ٤مرّي  ىمد سمقبو

 ٤منيم أّٟمف,  ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مدشمف ُمـ اعمٕمروف اعم٠مًمقف قمغم ذًمؽ ذم إُمرَ  حٛمؾوم,  "

 قمٛمر اسمـ سمحديثل ذًمؽ أّيد صمؿّ  , أُم٤مُمف واًمٕمٜمزة إَّٓ  اًمٗمْم٤مء ذم ُيّمكِم  ٓ

 ىمقًمف وهق .اعمداوُم٦م قمغم يدّل  ُم٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م وذم , ( ) ضمحٞمٗم٦م وأيب

______________________ 
  .( 24) ذم اعمجٚمد إول رىمؿ  .طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم إذان (6)

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل  .( 636) وُمًٚمؿ ( 343)وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري  .أُّم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر 
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ٗمر ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ويم٤من " احلرسم٦م ذيمر سمٕمد ًّ  ." اًم

 هذا ومقائد قمغم يمالُمف ذم ُمًٚمؿٍ  ذح ذم وم٘م٤مل .اًمٜمّقوّي  شمٌٕمف وىمد

 .أقمٚمؿ واهلل , ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة أنّ  ومٞمف:  احلدي٨م

 5 اهلٛمزة سمٗمتح إُم٤مم قمـ جم٤مز هق ( افّهّػ  بًض يدي بغ: )  ؿقفف

 ُمـ صّػ  سمف يراد أن:  حيتّؾ .اًمّّمّػ  وسمٕمض .يد ًمف ًمٞمس اًمّّمّػ  ٕنّ 

  .اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مًمف .اًمّّمٗمقف أطمد ُمـ سمٕمض أو,  اًمّّمٗمقف

 تِهْ  طمّتك " قمّٛمف قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ أظمل اسمـ رواي٦م ُمـ ٌخ٤مرياًم زاد

 .آطمتامًملم أطمد يٕملّم  وهق,  " إّول اًمّّمّػ  سمٕمض يدي سملم

 شمِم٤مء ُم٤م شم٠ميمؾ:  أي .اًمٕملم ووؿّ  ُمٗمتقطمتلم سمٛمثٜم٤ّمشملم ( ترتع: )  ؿقفف

 ُمـ يٗمتٕمؾ سمقزن اًمٕملم سمٙمن أيْم٤مً  وضم٤مء , اعمٌم ذم شمنع:  وؿٔؾ ,

 .ختٗمٞمٗم٤مً  اًمٞم٤مء طمذوم٧م ًمٙمـ شمرشمٕمل وأصٚمف , اًمّرقمل

 قمٜمٝم٤م ٟمزًم٧م" ٌخ٤مرياًم رواي٦م قمٚمٞمف ويدّل  , أصقب وإّول

 ."ومرشمٕم٧م

 .سم٤مًمٗم٤مء " ومدظمٚم٧م ":  وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  ( ودخِٝ: )  ؿقفف

 اسمـ اؾمتدل:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( أحد ظعّ  ذفؽ يُْر ؾِؿ: )  ؿقفف

٤ٌّمس  5 ًمٚمّّمالة إقم٤مدهتؿ سمؽمك يًتدل وملَ  , اجلقاز قمغم اإلٟمٙم٤مر سمؽمك قم

 .ةً وم٤مئد أيمثر اإلٟمٙم٤مر شمرك ٕنّ 

 قمغم ٓ وم٘مط صّحتٝم٤م قمغم يدّل  اإلقم٤مدة شمرك أنّ  وشمقضمٞمٝمف:  ىمٚم٧م

______________________ 
حلرسم٦م ومتقوع سملم يديف , ومٞمّمكّم إًمٞمٝم٤م واًمٜم٤مس وراءه , يم٤من إذا ظمرج يقم اًمٕمٞمد أُمر سم٤م

 .ومِٛمـ صَمؿ اختذه٤م إُمراء .ويم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمًٗمر
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 اًمّّمالة وصّح٦م اعمرور ضمقاز قمغم يدّل  اإلٟمٙم٤مر وشمرك , اعمرور ضمقاز

  .ُمٕم٤مً 

 اٟمتٗم٤مء وهق,  سمنمـمف اجلقاز قمغم طمّج٦م اإلٟمٙم٤مر شمرك أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 ٓ ي٘م٤مل وٓ , اًمٗمٕمؾ قمغم سم٤مٓـّمالع اًمٕمٚمؿ وصمٌقت اإلٟمٙم٤مر ُمـ اعمقاٟمع

 اًمّّمّػ  يٙمقن أن ٓطمتامل ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اـّمالع ذيمر مم٤ّم يٚمزم

 اًمّّمالة ذم يرى يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ّٟمفإ ٟم٘مقل ّٕٟم٤م 5 ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رؤي٦م دون طم٤مئالً 

 .أُم٤مُمف ُمـ يرى يمام ورائف ُمـ

 إّول اًمّّمّػ  سمٕمض يدي سملم ُمرّ  أّٟمف " ٌخ٤مرياًم رواي٦م ذم أنّ  وشم٘مّدم

 ًمٙم٤من ذًمؽ ُمـ رء يرد ملَ  وًمق , ٦ماًمّرؤي دون طم٤مئؾ هٜم٤مك يٙمـ ومٚمؿ , "

 قمغم اًمّدًٓم٦م ذم يم٤مومٞم٤مً  هلؿ حيدث قماّم  ملسو هيلع هللا ىلص ؾم١ماًمف قمغم دواقمٞمٝمؿ شمقوّمر

  .أقمٚمؿ واهلل .ذًمؽ قمغم اـّمالقمف

 ٟم٤مؾمخ٤مً  ومٞمٙمقن , اًمّّمالة ي٘مٓمع ٓ احلامر ُمرور قمغم سمف واؾمتدل

,  اًمّّمالة ي٘مٓمع احلامر ُمرور يمقن ذم ُمًٚمؿ رواه اًمذي ذر   أيب حلدي٨م

  ( ) إؾمقد واًمٙمٚم٥م اعمرأة ُمرور ويمذا

٤ٌّمس اسمـ ُمرور طم٤مل ذم ُمتحّ٘مؼ احلامر ُمرور سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م  وهق قم

______________________ 
ىم٤مل : ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ أيب ذر , ىم٤مل ( 663)وًمٗمٔمف قمٜمد ُمًٚمؿ  (6)

 إذا ىم٤مم أطمديمؿ ُيّمكِم , وم٢مٟمف يًؽمه إذا يم٤من سملم يديف ُمثؾ آظمرة اًمرطمؾ ,:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

طْمؾ , وم٢مٟمف ي٘مٓمع صالشَمف احلامُر , واعمرأُة , واًمٙمٚم٥ُم  وم٢مذا مَل يٙمـ سملم يديف ُمثؾ آظمرة اًمرَّ

ي٤م أسم٤م ذر , ُم٤م سم٤مل اًمٙمٚم٥م إؾمقد ُمـ اًمٙمٚم٥م إمحر ُمـ اًمٙمٚم٥م : ىمٚم٧م , إؾمقُد 

اًمٙمٚم٥م : يمام ؾم٠مًمتٜمل ؟ وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصي٤م اسمـ أظمل , ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل : إصٗمر ؟ ىم٤مل 

 .إؾمقد ؿمٞمٓم٤من
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 وأُّم٤م .ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ًمٙمقن يّي  ٓ ذًمؽ أنّ  شم٘مّدم وىمد , رايمٌف

  .ٟم٘مؾ إمم ومٞمحت٤مج قمٜمف ٟمزل أن سمٕمد ُمروره

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م خيّص  هذا قم

 ذًمؽ وم٢منّ  .يديف سملم يٛمرّ  أطمداً  يدع ومال ُيّمكِم  أطمديمؿ ٤منيم إذا :

 يديف سملم ُمرّ  ُمـ يّيه ومال اعم٠مُمقم وم٠مُّم٤م , واعمٜمٗمرد سم٤مإلُم٤مم خمّمقص

٤ٌّمس اسمـ حلدي٨م   .افًِامء بغ ؾٔف خالف ٓ يمّٚمف وهذا:  ىم٤مل , هذا قم

 ًمٙمـ , ؾمؽمة إمم يّمّٚمقن اعم٠مُمقُملم أنّ  قمغم آّتٍٚق قمٞم٤مض ٟم٘مؾ ويمذا

  .ٟمتٝمكا .ٟمٗمًف اإلُم٤مم ؾمؽمهتؿ أم , اإلُم٤مم ؾمؽمة ؾمؽمهتؿ ؾه اظمتٚمٗمقا

 افٌٍٚريّ  ظّرو بـ احلُؿ قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه عم٤َِم , ٟمٔمرٌ  ومٞمف

 محػمٌ  ومٛمّرت , ؾمؽمة يديف وسملم ؾمٗمرٍ  ذم سم٠مصح٤مسمف صغمَّ  أّٟمف , افّهحٚيبّ 

 إهّن٤م : هلؿ ىم٤مل أّٟمف,  ًمف رواي٦م وذم .اًمّّمالة هبؿ وم٠مقم٤مد,  أصح٤مسمف يدي سملم

 ُمـ ٟم٘مؾ ُم٤م قمغم يٕمّٙمر ومٝمذا .صالشمٙمؿ ىمٓمٕم٧م وًمٙمـ,  صاليت شم٘مٓمع ملَ 

  .آّتٍٚق

 ـمريؼ ُمـ "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  رواه ُمرومقعٍ  طمدي٨ٍم  ذم ورد وىمد

 ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة : ُمرومققم٤مً  أٟمس قمـ قم٤مصؿٍ  قمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ ؾمقيد

  .ٟمتٝمكا .قم٤مصؿ قمـ ؾمقيدٌ  سمف شمٗمّرد:  وىم٤مل .ظمٚمٗمف عمـ

 اسمـ قمغم ُمقىمقٍف  طمدي٨ٍم  ذم أيْم٤مً  ووردت .هؿقمٜمد وٕمٞمػ وؾمقيدٌ 

 .اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف .قمٛمر

 اإلُم٤مم يدي سملم ُمرّ  ًمق ومٞمام .قمٞم٤مض ٟم٘مٚمف اًمذي اخلالف أصمر وئمٝمر

 يّي  .ظمٚمٗمف ُمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة إنّ :  ي٘مقل ُمـ ىمقل ومٕمغم , أطمد
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 ُمـ ؾمؽمة ٟمٗمًف اإلُم٤مم إنّ  : ي٘مقل ُمـ ىمقل وقمغم , ُمٕم٤مً  وصالهتؿ صالشمف

 .صالهتؿ يّي  وٓ صالشمف يّي  ظمٚمٗمف

 ٕنّ  5 اخلٗمٞمٗم٦م اعمٗمًدة قمغم اًمّراضمح٦م اعمّمٚمح٦م شم٘مديؿ ضمقاز ومٞمف ىمٞمؾ

 .راضمح٦م ُمّمٚمح٦م اًمّّمالة ذم واًمّدظمقل , ظمٗمٞمٗم٦م ُمٗمًدة اعمرور

ـُ  واؾمتدلَّ  ٤ٌّمس اسم  , ذاك إذ اعمقاٟمع ٟٓمتٗم٤مء اإلٟمٙم٤مر سمٕمدم اجلقاز قمغم قم

 ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلٟمٙم٤مر ٟمٗمك ّٟمفٕ سم٤مًمّّمالة اؿمتٖم٤مهلؿ اإلٟمٙم٤مر ُمـ ُمٜمع ي٘م٤مل وٓ

  .سم٤مإلؿم٤مرة يٛمٙمـ اإلٟمٙم٤مر ومٙم٤من وأيْم٤مً  .اًمّّمالة سمٕمد ُم٤م ومتٜم٤مول

 قمٜمد يِمؽمط وإّٟمام,  إهٚمّٞم٦م يمامل ومٞمف يِمؽمط ٓ اًمّتحّٛمؾ أنّ  وومٞمف

 وىم٤مُم٧م .واًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ اًمٕمٌد ذًمؽ ذم سم٤مًمّّمٌّل  ويٚمحؼ .إداء

٤ٌّمس اسمـ طمٙم٤مي٦م  ٓ إذ , قًمفىم طمٙم٤مي٦م ُم٘م٤مم وشم٘مريره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمٗمٕمؾ قم

 .إداء ذائط ذم اًمّثالصم٦م إُمقر سملم ومرق

 رواه .ُمٕملم سمـ وحيٞمك طمٜمٌؾ سمـ أمحد سملم وىمع اظمتالفوومٞمف 

 أىمّؾ :  ىم٤مل حيٞمك أنّ ,  وهمػمه أمحد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اخلٓمٞم٥م

ـّ   .يٌٚمٖمٝم٤م ملَ  إذ أطمد يقم ردّ  قمٛمر اسمـ ًمٙمقن ؾمٜم٦م قمنمة مخس اًمّتحّٛمؾ ؾم

 ذم قمٛمر اسمـ ىمّّم٦م وإّٟمام , يًٛمع ُم٤م قم٘مؾ إذا سمؾ:  ٘م٤ملوم,  أمحدَ  ذًمؽ ومٌٚمغ

  .اًم٘مت٤مل

 ذم سمٕمدهؿ وُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َجع طمٗمٔمٝم٤م مم٤ّم أؿمٞم٤مء اخلٓمٞم٥م أورد صمؿّ 

 .اعمٕمتٛمد هق وهذا , قمٜمٝمؿ ٌٚم٧موىمُ  ذًمؽ سمٕمد هب٤م وطمّدصمقا اًمّّمٖمر

 , ومٛمقضّمف سمٜمٗمًف اًمّٓمٚم٥م اسمتداء حتديد سمف أراد إن,  ُمٕملم اسمـ ىم٤مًمف وُم٤م

 صٖمػم وهق ومًٛمع سمف اقمتٜمك أو اشّمٗم٤مىم٤مً  ؾمٛمع ُمـ طمدي٨م ردّ  سمف أراد وإن
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 أنّ  قمغم دًمٞمؾ وومٞمف , هذا ىمٌقل قمغم آّتٍٚق اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ٟم٘مؾ وىمد .ومال

 .إّول ُمٕملم اسمـ ُمراد

 يم٤من ممّـ ( ) سمدر يقم وهمػمه اًمؼماء ردّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ :  اطمتج٤مضمف وأُّم٤م

 اًم٘مّقة ُمزيد ومٞمف دي٘مّم اًم٘مت٤مل سم٠منّ :  ومٛمردود,  قمنمة مخس يٌٚمغ ملَ 

ـّ  ُمٔمٜمّتف ومٙم٤مٟم٧م , احلرب ذم واًمّتٌٍّم  امع , اًمٌٚمقغ ؾم ًّ  ومٞمف ي٘مّمد واًم

  .اًمّتٛمٞمٞمز ُمٔمٜمّتف ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمٝمؿ

 ( )" ًمًٌعٍ  سم٤مًمّّمالة ُمروهؿ ":  سمحدي٨م ًمذًمؽ إوزاقمّل  اطمت٩ّم  وىمد

______________________ 
اؾمُتّمٖمرت أٟم٤م واسمـ قمٛمر يقم سمدر , : ىم٤مل , قمـ اًمؼماء (  0462) اًمٌخ٤مري  أظمرضمف (6)

 .ويم٤من اعمٝم٤مضمرون يقم سمدر ٟمٞمٗم٤ًم قمغم ؾمتلم , وإٟمّم٤مر ٟمٞمٗم٤ًم وأرسمٕملم وُم٤مئتلم

وهمػمهؿ ُمـ ( 6/642)واحل٤ميمؿ ( 6/632) وأمحد ( 346) أظمرضمف أسمق داود  (6)

ديمؿ سم٤مًمّمالة , وهؿ أسمٜم٤مء ُمروا أوٓ: طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده رومٕمف 

 .ؾمٌع ؾمٜملم وارضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م وهؿ أسمٜم٤مء قمنم ؾمٜملم , وومرىمقا سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمع

ُمـ ـمريؼ قمٌد اعمٚمؽ سمـ اًمرسمٞمع سمـ (  332) واًمؽمُمذي (  343)وأظمرضمف أسمق داود  

 .دون اًمتٗمرىم٦م .ومذيمره: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصؾمؼمة قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ رؾمقل اهلل 

 .حف اسمـ ظمزيٛم٦م واحل٤ميمؿوصحَّ  .طمًـ صحٞمح: وىم٤مل اًمؽمُمذي  

٤م اًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِم٤مرح  (  3664)  "إوؾمط"وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  .أُمَّ

ُمروهؿ سم٤مًمّمالة ًمًٌع ؾمٜملم وارضسمقهؿ : ُمـ طمدي٨م أٟمس رومٕمف (  346) واًمدارىمٓمٜمل 

 .وًمٗمٔمف ُمٜمٙمر .وؾمٜمده وٕمٞمػ ضمداً  .قمٚمٞمٝم٤م ًمثالث قمنمة

داود سمـ اعْمُحؼمَّ , وهق ُمؽموك , وذم إؾمٜم٤مده ( :  6/006)ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص  

 .ومٞمام ىم٤مًمف اًمٓمؼماين .وىمد شمٗمرد سمف
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 الحديث الخامس والدتون   
ُٝ :  ؿٚفٝ,  ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ - 555  يْ يَد  بغ إٔٚمُ  ـْ

ُٝ ,  نزَ َّ ؽَ  شجد ؾ٘ذا,  فؿبِتِ  دم ورجالي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقلِ   , رجَع   ؾَبو

 ( ).مهٚبُٔح  ؾٔٓٚ فٔس يقمئذٍ  وافبٔقت .ٓامبسىتُ  ؿٚم ؾ٘ذا

 

:  أي ( ؿبِتف دم ورجالي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يدي بغ إٔٚم ـْٝ: )  ؿقفف

إظمرى ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ  اًمّرواي٦م ُمـ ذًمؽ ويتٌلّم  , ؾمجقده ُمٙم٤من ذم

 وهل,  ُيّمكِم  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ , زهري قمـ قمروة قمٜمٝم٤م رواي٦م اًم

 "زادا ذم رواي٦م هلام  .اجلٜم٤مزة اقمؽماض أهٚمف ومراش قمغم اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف

 ( ) " وم٠موشمرت أي٘مٔمٜمل يقشمر أن أراد وم٢مذا

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ُم٤مًمؽ قمـ (  666) وُمًٚمؿ (  6666,  346,  026) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .أيب اًمٜمي قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ , قمـ قم٤مئِم٦م سمف

٦م ُمـ ـمري٘ملم قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم(  666) وُمًٚمؿ (  340,  022) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .وًمف ـمريؼ آظمر ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح .ٟمحقه

 ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمقٟمف  .واؾمُتدّل سمف قمغم وضمقب اًمقشمر( :  263/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

 .طمٞم٨م مَل يدقمٝم٤م ٟم٤مئٛم٦م ًمٚمقشمر وأسم٘م٤مه٤م ًمٚمتٝمجد, ؾمٚمؽ سمف ُمًٚمؽ اًمقاضم٥م 

وأٟمف ومقق , يدل قمغم شم٠ميمد أُمر اًمقشمر  .ٟمٕمؿ, سم٠مٟمف ٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمقضمقب : وشمٕم٘م٥م  

  .ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمٚمٞمٚمٞم٦مهمػمه 

وٓ سمخِمٞم٦م , وٓ خيتص ذًمؽ سم٤معمٗمروو٦م , وومٞمف اؾمتح٤ٌمب إي٘م٤مظ اًمٜم٤مئؿ إلدراك اًمّمالة  

وإدراك أول اًمقىم٧م وهمػم ذًمؽ ُمـ , سمؾ ينمع ذًمؽ إلدراك اجلامقم٦م , ظمروج اًمقىم٧م 

 .اعمٜمدوسم٤مت

 ٕنَّ , إٟمف واضم٥م ذم اًمقاضم٥م ُمٜمدوب ذم اعمٜمدوب : وٓ يٌٕمد أن ي٘م٤مل : ىم٤مل اًم٘مرـمٌل  

وشمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومؾ , ًمٙمـ ُم٤مٟمٕمف هيع اًمزوال ومٝمق يم٤مًمٖم٤مومؾ , اًمٜم٤مئؿ وإن مَل يٙمـ ُمٙمٚمٗم٤ًم 

 اٟمتٝمك .واضم٥م
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قمـ  وم٠مظمرج اًمِمٞمخ٤من,  اًمّّمالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأة أنّ  قمغمواؾمتدل سمف 

 واحلامر اًمٙمٚم٥م اًمّمالة ٘مٓمعي ُم٤م قمٜمده٤م يمروذُ  , قم٤مئِم٦م قمـ , ُمنوق

 ًم٘مد واهلل , واًمٙمالب سم٤محلٛمػم ؿمٌٝمتٛمقٟم٤م ىمد:  قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م,  واعمرأة

 اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف اًمنير قمغم وإين,  ُيّمكِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م

 ىم٤مًم٧م " آظمر وضمفٍ  ُمـ ُمٜمّمقر سمـ وًمًٕمٞمد, احلدي٨م  " ُمْمٓمجٕم٦م

 .احلدي٨م " قمدًمتٛمقٟم٤م ىمد اًمٕمراق أهؾ ي٤م:  قم٤مئِم٦م

 , اًمّمالة قمـ فقمٛمَّ  ؾم٠مل أٟمف , ؿمٝم٤مب اسمـ أظمل اسمــ وًمٚمٌخ٤مري قم

 أن , اًمزسمػم سمـ قمروة أظمؼمين , رء ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ:  وم٘م٤مل؟  رء ي٘مٓمٕمٝم٤م

 ومٞمّمكم ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ًم٘مد : ىم٤مًم٧م , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م

 .أهٚمف ومراش قمغم اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف عمٕمؽمو٦م وإين , اًمٚمٞمؾ ُمـ

 ورواه٤م , اًمّزهرّي  ىمقل ُمـٌح سي "ٓ ي٘مٓمع اًمّمالة ؿمٞمئ  "وىمقًمف 

 أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمّزهرّي  قمـ "اعمقـّم٠م" ذم ُم٤مًمؽ

ـّ  .ؾم٤مملٍ  قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ ُمرومققم٦م اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمٝم٤م , ىمقًمف ُمـ  ًمٙم

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده٤م

 وُمـ , داود أيب قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ُمرومققم٦م أيْم٤مً  ووردت

 قمٜمد ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ , رىمٓمٜمّل اًمّدا قمٜمد ُأُم٤مُم٦م وأيب أٟمس طمدي٨م

  .وٕمٌػ  ُمٜمٝمام يمؾ   إؾمٜم٤مد وذم,  "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ 

 وهمػممه٤م وقمثامن قمكمّ  قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

  .ُمقىمقوم٤مً  ذًمؽ ٟمحق

 ذر   أيب قمـ اًمٕمراق أهؾ رواه ُم٤م إمم سمذًمؽ أؿم٤مرت قم٤مئِم٦م ويم٠منّ 
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 سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد وهق , ُمرومققم٤مً  ذًمؽ ذم وهمػمه

 ذر   أيب قمـ اًمّّم٤مُم٧م
 .سم٤مٕؾمقد روايتف ذم اًمٙمٚم٥م وىمّٞمد ,( )

 , ُمٖمّٗمؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌٍمّي  احلًـ ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وقمٜمد

 ُمـ ٟمحقه قمٛمر سمـ احلٙمؿ قمـ , أيْم٤مً  احلًـ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وقمٜمد

 .يمذًمؽ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وقمٜمد , شم٘مٞمٞمد همػم

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ـُم داود أيب وقمٜمد  اعمرأة ىمّٞمد ًمٙمـ , ُمثٚمف قم

 أيْم٤مً  اًمٙمٚم٥م شم٘مٞمٞمد وومٞمف,  يمذًمؽ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف , سم٤محل٤مئض

 .سم٤مٕؾمقد

  .إحٚديٞ هبذه افًّؾ دم افًِامء اختِػ وؿد

 واوم٘مف وُم٤م ذر   أيب طمدي٨م أنّ  إمم وهمػمه اًمّٓمح٤موّي  ُم٤مل:  افَقل إول

 .وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م سمحدي٨م ُمٜمًقخ, 

 اجلٛمع وشمٕمّذر اًمّت٤مريخ قمٚمؿ إذا إَّٓ  إًمٞمف يّم٤مر ٓ اًمٜمًّخ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

  .يتٕمّذر ملَ  واجلٛمع,  يتحّ٘مؼ ملَ  هٜم٤م واًمّت٤مريخ ,

 أيب طمدي٨م ذم اًم٘مٓمع شم٠مويؾ إمم وهمػمه اًمِّم٤مومٕمّل  ُم٤مل:  افَقل افثٚن

 .اًمّّمالة ُمـ اخلروج ٓ اخلِمقع ٟم٘مص سمف اعمراد سم٠منّ :  ذر  

 اًمّت٘مٞمٞمد ذم احلٙمٛم٦م قمـ ؾم٠مل دي٨ماحل راوي اًمّّمح٤ميبّ  أنّ  ذًمؽ وي١مّيد

 يدي سملم ُمرّ  ًمق اًمِّمٞمٓم٤من أنّ  قمٚمؿ وىمد .ؿمٞمٓم٤من سم٠مّٟمف وم٠مضمٞم٥م سم٤مٕؾمقد

 أدسمر سم٤مًمّّمالة صمّقب إذا " اًمّّمحٞمح ذم يمام صالشمف شمٗمًد ملَ  اعُمّمكِم 

 " وٟمٗمًف اعمرء سملم خيٓمر طمّتك أىمٌؾ اًمّتثقي٥م ىم٣م وم٢مذا اًمِّمٞمٓم٤من

______________________ 
 .شم٘مدم ًمٗمٔمف ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اعمت٘مّدم   (6)
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 زم قمرض اًمِّمٞمٓم٤من نّ إ "أيب هريرة  طمدي٨مُمـ  ًمٚمٌخ٤مريو .احلدي٨م

  .احلدي٨م " ُمٜمف اهلل وم٠مُمٙمٜمٜمك , قمكمَّ  اًمّمالة ًمٞم٘مٓمع قمكمّ  ومِمدّ 

 وٓ,  " ومخٜم٘متف ومٍمقمتف وم٠مظمذشمف " قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 ىمد:  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م 5 صالشمف ًمٞم٘مٓمع ضم٤مء أّٟمف احلدي٨م هذا ذم ذيمر ىمد ي٘م٤مل

 ٤مرٍ ٟم ُمـ سمِمٝم٤مٍب  ضم٤مء أّٟمف " وهق , اًم٘مٓمع ؾم٥ٌم ُمًٚمؿ رواي٦م ذم سملّم 

 ." وضمٝمف ذم ًمٞمجٕمٚمف

  .اًمّّمالة سمف شمٗمًد وملَ  طمّمؾ وم٘مد اعمرور جمّرد وأُّم٤م

 طمدي٨م ٕنّ  5 م٘مدَّ ُمُ  ذر   أيب طمدي٨م:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  افَقل افثٚفٞ

  .اٟمتٝمك .اإلسم٤مطم٦م أصؾ قمغم قم٤مئِم٦م

 ٓ اعمذيمقر اجلٛمع إُمٙم٤من وُمع , ُمتٕم٤مرو٤من أهّنام قمغم ُمٌٜمل   وهق

  .شمٕم٤مرض

 وذم , إؾمقد اًمٙمٚم٥م اًمّّمالة ي٘مٓمع:  أمحد ىم٤مل:  افَقل افرابع

  .رء واعمرأة احلامر ُمـ اًمٜمّٗمس

 ُم٤م إؾمقد اًمٙمٚم٥م ذم جيد ملَ  سم٠مّٟمف .وهمػمه اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ووضّمٝمف

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م احلامر ذم ووضمد , يٕم٤مروف  ذم شم٘مّدم اًمذي يٕمٜمل ( ) قم

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م اعمرأة ذم ووضمد , سمٛمٜمًك  رايم٥ٌم  وهق ُمروره

 أنّ  ؿمٝم٤مب اسمـ سمف اطمت٩ّم  اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّدًٓم٦م ووضمف

 ىم٤مئٛم٦م أو ُم٤مّرة يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م يِمٛمؾ " إًمخ. .اعمرأة اًمّّمالة ي٘مٓمع " طمدي٨م

 أُم٤مُمف ُمْمٓمجٕم٦مٌ  وهل صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف صم٧ٌم ومٚماّم  , ُمْمٓمجٕم٦م أو ىم٤مقمدة أو

______________________ 
 .طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُم٣م ىمٌؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًم٤ٌمب (6)
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 .قمٚمٞمف سم٤مًم٘مٞم٤مس اًم٤ٌمىمل وذم , اعمْمٓمجع ذم احلٙمؿ ٟمًخ قمغم ذًمؽ دلَّ 

 أنّ  صم٧ٌم ومٚمق , اعمذيمقرة إُمقر سملم واةاعم٤ًم إصم٤ٌمت قمغم يتقىّمػ وهذا

 آوٓمج٤مع ٟمًخ قمغم إَّٓ  يدل ملَ  ذر   أيب طمدي٨م قمـ ُمت٠مظّمرٌ  طمديثٝم٤م

  .وم٘مط

 :  أخرى أوجفٍ  مـ ذًمؽ ُمع سمف آؾمتدٓل ذم سمٕمْمٝمؿ ٟم٤مزع وىمد

 وىمد , اًمّتِمقيش ُمـ حيّمؾ ُم٤م هب٤م اًمّّمالة ىمٓمع ذم اًمٕمٚم٦م أنّ :  أحدهٚ

 اعمٕمٚمقل وم٤مٟمتٗمك,  " ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ـيٙم ملَ  يقُمئذٍ  اًمٌٞمقت إنّ :  ىم٤مًم٧م

  .قمٚمتف سم٤مٟمتٗم٤مء

 ُم٘مّٞمدة قم٤مئِم٦م طمدي٨م وذم,  ُمٓمٚم٘م٦م ذر   أيب طمدي٨م ذم اعمرأة أنّ :  ثٕٚٔٓٚ

 اًم٘مٓمع يت٘مّٞمد وي٘م٤مل , اعم٘مّٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ وم٘مد , زوضمتف سمٙمقهن٤م

  .طم٤مصٚم٦م وم٢مهّن٤م اًمّزوضم٦م سمخالف هب٤م آومتت٤من خلِمٞم٦م سم٤مٕضمٜمٌّٞم٦م

 , آطمتامل إًمٞمٝم٤م يتٓمّرق طم٤ملٍ  واىمٕم٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م أنّ :  ثٚفثٓٚ

 .اًمٕم٤ممّ  اًمّتنميع ُم٤ًمق ُمًقق وم٢مّٟمف ذر   أيب طمدي٨م سمخالف

 يم٤من ّٕٟمف 5 ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ يم٤من ذًمؽ أنّ  إمم سمّٓم٤مل اسمـ أؿم٤مر وىمد

  .همػمه قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م قمغم إرسمف ُمٚمؽ ُمـ ي٘مدر

 أطم٤مدي٨م واوم٘مف وُم٤م ذر   أيب طمدي٨م يٕم٤مرض:  احلْٚبِٜ بًض وؿٚل

 سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ يؽمك ومال .صحٞمح٦مٍ  همػم وسحي٦مٌ  سحي٦مٍ  همػم ٞمح٦مصح

 سملم واًمٗمرق .واوم٘مف وُم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕمٜمل , سم٤معمحتٛمؾ اًمٍّميح ذر   أيب

 يم٤من ٟم٤مئامً  آؾمت٘مرار سمخالف طمرام اعمرور أنّ  اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜم٤ّمئؿ وسملم اعم٤مرّ 

 .ًمٌثٝم٤م دون ُمروره٤م ي٘مٓمع اعمرأة ومٝمٙمذا , همػمه أم
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 يٜم٘مض ٓ اعمرأة عمس أنّ  قمغم سمف دلاؾمتُ  (جد ؽّزن ؾ٘ذا ش: ) ؿقفف 

  .اًمقوقء

 .سم٤مخلّمقصّٞم٦م أو , احل٤مئؾ سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

 ًمأليمثر سم٤مًمّتثٜمٞم٦م يمذا "رضمكمَّ  "وًمٚمٌخ٤مري  ( يرجال ؾَبوٝ: )  ؿقفف

 , سم٤مإلومراد " رضمكمْ  " واحلٛمقّي  وًمٚمٛمًتٛمكم" سمًٓمتٝمام " ىمقهل٤م ذم ويمذا ,

  "سمًٓمتٝم٤م" ويمذا

 سمف أرادت يم٠مهّن٤م ( مهٚبٔح ؾٔٓٚ فٔس يقمئذٍ  افبٔقتو: )  ؿقهلٚ 

 .اًمّّمٗم٦م شمٚمؽ قمغم ٟمقُمٝم٤م قمـ آقمتذار

 .يًتّمٌحقن ذًمؽ سمٕمد ص٤مروا سم٠مهّنؿ إؿمٕم٤مرٌ  وومٞمف:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

  .اٟمتٝمك

 قمدم إمم إؿم٤مرة " ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ًمٞمس يقُمئذٍ  واًمٌٞمقت " ىمقهل٤م وذم

جقد قمٜمد يٖمٛمزه٤م يمقٟمف ذًمؽ قمغم يٕمّٙمر وٓ .هب٤م آؿمتٖم٤مل ًّ  ًمٞمًجد اًم

 هب٤م اًمِّمٖمؾ ٕنّ  5 داود ٕيب رواي٦مٍ  ذم سحي٤مً  وىمع يمام رضمٚمٞمٝم٤م ُمٙم٤من

 .طمّ٘مف ذم يٙمره ملَ  ذًمؽ أُمـ ومٛمـ , ملسو هيلع هللا ىلص طمّ٘مف ذم ُم٠مُمقن

: أي  "سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٗمراش  "وسمّقب اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م 

ًمرواي٦م ا ذمقم٤مئِم٦م  ّسطم٧م وىمد,  ٓ أم اُمرأشمف ُمع قمٚمٞمف يٜم٤مم يم٤من ؾمقاء

 .أهٚمف ومراش قمغم يم٤من ذًمؽ سم٠منّ ام شم٘مدم يم إظمرى

 ُمـ وهمػمه داود أسمق رواه اًمذي احلدي٨م إمم يِمػم اًمٌخ٤مري ويم٠منّ 

 قم٤مئِم٦م قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ إؿمٕم٨م ـمريؼ

 .حلٗمٜم٤م ذم ُيّمكِم  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : ىم٤مًم٧م
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 داود أسمق سملّم  وىمد , ُمردوداً  ؿم٤مّذاً  رآه أو , قمٜمده يث٧ٌم ملَ  أيْم٤مً  ويم٠مّٟمف

 .قمٚمتف

 ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وصٚمفو. وأظمرج اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم 

  .ومراؿمف قمغم ُيّمكِم  أٟمس يم٤من : ىم٤مل محٞمدٍ  قمـ اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ يمالمه٤م

 إشقد ظـ اًمٜمّخٕمّل  إسمراهٞمؿ قمـ صحٞمح سمًٜمدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرجو

 ءواًمٗمرا اًمّٓمٜم٤مومس قمغم يّمّٚمقا أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا أهّنؿ,  وأصحٚبف

 .ؽذًم ضمقاز واًمّت٤مسمٕملم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َجعٍ  قمـ وأظمرج  .واعمًقح

 ويديف ضمٌٝمتف يْمع يم٤من إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مؾم٤مً  أرى ٓ:  مٚفؽ وؿٚل

 .إرض قمغم

 ذم وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م وردت وىمد 5 شمٙمره ٓ اًمٜم٤ّمئؿ إمم اًمّّمالة أنّ  وومٞمف

 اسمـ طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق أظمرضمف وم٘مد , ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل

  .٤مسقمٌّ 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل , واهٞم٦م يمّٚمٝم٤م ـمرىمف:  داود أسمق وىم٤مل   اٟمتٝمك .قم

 .هريرة أيب وقمـ , قمدّي  اسمـ أظمرضمف .قمٛمر اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم

  .أيْم٤مً  واهٞم٤من ومه٤م ."إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

 وـره,  سمف اًمٗمٙمر ؿمٖمؾ طمّمؾ إذا ُم٤م قمغم - صمٌت٧م إن - حمٛمقًم٦م وهل

 يٚمٝمل ُم٤م ُمٜمف يٌدو أن ظمِمٞم٦م اًمٜم٤ّمئؿ إمم اًمّّمالة ومٚفؽ وضٚوس جمٚهد

 .صالشمف قمـ اعُمّمكِم 

 ُمـ إُمـ حيّمؾ طمٞم٨م اًمٙمراهٞم٦م قمدم أنّ  ٌخ٤مرياًم شمٍّمف وفم٤مهر

  .ذًمؽ
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري  .ذم رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم: تٌُّٔؾ 

 .احلدي٨م .اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف ُمْمٓمجٕم٦م وأٟم٤م , اًمنير وؾمط ُيّمكِم 

  .ُمٕمروف قمٔمٞمؿ وزن .سمٛمٝمٛمالٍت واًمنير 

 ٕوزم اًمٖم٤مًم٥م ذم ّٕٟمف,  اًمّنور ُمـ ُم٠مظمقذ أّٟمف:  اًمّراهم٥م ذيمر

 , سم٤مًمّنور وًمٚمّتٗم٤مؤل اًمّّمقرة ذم سمف ًمِمٌٝمف اعمّٞم٧م وهير:  ىم٤مل .اًمٜمّٕمٛم٦م

:  ومْٓؿ , سمْمّٛمتلم وهر أّهة وَجٕمف , اعمٚمؽ قمـ سم٤مًمّنير يٕمؼّم  وىمد

 .ًمٚمّْمّٛمتلم اؾمتث٘م٤مًٓ  اًمّراء يٗمتح ُمـ

 اعمرأة وٟمقم قمٚمٞمف واًمٜمّقم اًمّنير اخّت٤مذ ضمقاز ومٞمف:  ّٓم٤ملسم اسمـ ىم٤مل

 ىمرأٟم٤مه " اًمّنير وؾمط " ومٞمف وىمقًمف:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل .زوضمٝم٤م سمحية

لم سمًٙمقن ًّ   .سمٗمتحٝم٤م اعمِمٝمقرة اًمّٚمٖم٦م ذم واًمذي , اًم

 يم٤مجلًؿ اعمّتّمٚم٦م ًمٚمٙمٛمّٞم٦م سم٤مًمٗمتح ي٘م٤مل اًمٌّمء وؾمط:  اًمّراهم٥م وىم٤مل

ٙمقن:  ٚلويَ , صٚم٥م وؾمٓمف ٟمحق اًمقاطمد ًّ  سملم اعمٜمٗمّمٚم٦م ًمٚمٙمٛمّٞم٦م سم٤مًم

 .اًم٘مقم وؾمط ٟمحق ضمًٛملم

ٙمقن يٛمٜمع وٓ , سم٤مًمّتحريؽ اًمّرواي٦م يرضّمح مم٤ّم وهذا:  ىمٚم٧م ًّ  .اًم



  باب جـامع  كتاب الصـالة     
 

494  

    
 
 ـجاي باب

 
 ع

 الحديث الدادس والدتون
 ملسو هيلع هللا ىلص رشقل ؿٚل:  ؿٚل   إٕهٚريّ  ربًلي  بـ ؿتٚدة أيب ظـ - 550

 ( ).رـًتغ ُيهِع  حّتك جيِس ؾال ادسجَد  ـؿأحُد  دخؾ إذا: 

 

 ُم٤مًمؽ قمـ اًمّرواة قمٚمٞمف اشّمٗمؼ هٙمذا , سمٗمتحتلم ( ؿتٚدة أيب ظـ) :  ؿقفف

 ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ورواه ,قمـ قم٤مُمر قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل قمٜمف 

 , ىمت٤مدة أيب سمدل .ضم٤مسمر قمـ:  وم٘م٤مل .اًمّزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ

ًَّ  وهق.وهمػممه٤م واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمؽّمُمذّي  وظمّٓم٠مه  ّٕٟمف 5 سمٗمتحتلم  ٚمٛمّل اًم

 إٟمّم٤مر ُمـ

 نمعيُ  ٓ وضمٚمس ظم٤مًمػ إذا سم٠مّٟمف َج٤مقم٦م ّسح ( جيِس ؾال: )  ؿقفف

 .اًمّتدارك ًمف

٤ٌّمن اسمـ رواه عم٤َِم,  ٟمٔمرٌ  وومٞمف  أّٟمف,  ذر   أيب طمدي٨م ُمـ "صحٞمحف" ذم طم

:  ىم٤مل , ٓ : ىم٤مل ؟ ريمٕمتلم أريمٕم٧َم :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف وم٘م٤مل .اعمًجد دظمؾ

٤ٌّمن اسمـ فقمٚمٞم شمرضمؿ .وم٤مريمٕمٝمام ىمؿ  شمٗمقت ٓ اعمًجد حتّٞم٦م أنّ  طم

  .سم٤مجلٚمقس

______________________ 
 ُمـ ـمرق قمـ ُم٤مًمؽ , قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد(  263) وُمًٚمؿ (  300) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اهلل سمـ اًمزسمػم , قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل , قمـ أيب ىمت٤مدة 

ُمـ ـمريؼ (  263) وُمًٚمؿ , ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد (  6663) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      

 .حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن يمالمه٤م قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ سمف
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  .( )ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  يمام ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م وُمثٚمف:  ىمٚم٧م

 وىم٧م اجلٚمقس ىمٌؾ وىمتٝمام ي٘م٤مل أن:  حيتّؾ:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

 .ىمْم٤مء وسمٕمده أداء ىمٌٚمف وىمتٝمام ي٘م٤مل أو , ضمقاز وىم٧م وسمٕمده ومْمٞمٚم٦م

 يٓمؾ ملَ  إذا ُم٤م قمغم اجلٚمقس سمٕمد ُمنموقمّٞمتٝمام حتٛمؾ أن:  وحيتّؾ

 .اًمٗمّمؾ

ومٚمػميمع ريمٕمتلم ىمٌؾ أن جيٚمس  "وًمٚمٌخ٤مري  ( رـًتغ ُيهِع  : ) ؿقفف

 ُمٗمٝمقم ٓ اًمٕمدد هذاو,  اًمٙمّؾ  وإرادة اجلزء إـمالق ُمـ , ومٚمٞمّمؾ:  أي "

 .بّٚتٍٍٚق  ٕيمثره

ِّف دم واختِػ ٜم٦ّم هذه شمت٠مّدى ومال اقمت٤ٌمره واًمّّمحٞمح , أؿ ًّ  ُمـ سم٠مىمّؾ  اًم

 ريمٕمتلم

ّّ  واّتٍؼ  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وٟم٘مؾ , ًمٚمٜمّدب ذًمؽ ذم إُمر أنّ  قمغم افٍتقى ٜأئ

 .قمدُمف حزم ابـ سمف ّسح واًمذي , اًمقضمقب افّيٚهر أهؾ قمـ

 وم٘مد اضمٚمس : يتخّٓمك رآه اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمقضمقب قمدم أدًم٦م وُمـ

 وومٞمف , وهمػمه اًمّٓمح٤موّي  سمف اؾمتدل يمذا , سمّمالةٍ  ي٠مُمره وملَ , ( ) آذي٧م

  .ٟمٔمر

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمّّمالة قمـ هنل اًمتل إوىم٤مت:  أيْم٤مً  اًمّٓمح٤موّي  وىم٤مل

  .ومٞمٝم٤م سمداظمؾٍ  إُمر هذا

______________________ 
ضم٤مء ؾمٚمٞمٌؽ : ُمـ ـمرق قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ( 326) وُمًٚمؿ ( 403)صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ  (6)

ي٤م ؾمٚمٞمؽ ىمؿ وم٤مريمع : خيٓم٥م , ومجٚمس , وم٘م٤مل ًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٖمٓمٗم٤مين يقم اجلٛمٕم٦م , ورؾمقل اهلل 

 ( 633) وؾمٞم٠ميت سمرىمؿ  .وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ .ريمٕمتلم , ودمقز ومٞمٝمام

 .( 633) اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  .ؾمٞم٠ميت يمالم اًمِم٤مرح قمٚمٞمف .طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمن  (6)
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 همػم ُمـ داظمؾ ًمٙمّؾ  سم٤مًمّّمالة إُمر , شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُم٤من مه٤م:  ىمٚم٧م

 ُمـ سمدّ  ومال , خمّمقص٦م أوىم٤مت ذم اًمّّمالة قمـ واًمٜمّٝمل , شمٗمّمٞمؾ

 .اًمٕمٛمقُملم أطمد ختّمٞمص

 قمٜمد إصّح  وهق,  إُمر وشمٕمٛمٞمؿ اًمٜمّٝمل ختّمٞمص إمم:   ٌمجع ؾذهٛ

 .ِّم٤مومٕمّٞم٦ماًم

 .واعم٤مًمٙمّٞم٦م احلٜمٗمّٞم٦م ىمقل وهق , قمٙمًف إمم:  مجعٌ  وذهٛ

 :ؾٚئدتٚن 

 أسم٤م أنّ  وهق , ؾم٥ٌم قمغم ورد هذا ىمت٤مدة أيب طمدي٨م :إوػ  ٍٚئدةاف

 ُمٕمٝمؿ ومجٚمس أصح٤مسمف سملم ضم٤مًم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومقضمد اعمًجد دظمؾ ىمت٤مدة

 .ضمٚمقس واًمٜم٤ّمس ضم٤مًم٤ًمً  رأيتؽ:  ىم٤مل ؟ شمريمع أنْ  ُمٜمٕمؽ ُم٤م:  ًمف وم٘م٤مل ,

 .ريمٕمتلم يريمع طمّتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ وم٢مذا:  ىم٤مل

  .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 اعم٤ًمضمد أقمٓمقا : ىمت٤مدة أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وقمٜمد

 .دمٚمس أن ىمٌؾ ريمٕمتلم:  ىم٤مل ؟ طمّ٘مٝم٤م وُم٤م:  ًمف ىمٞمؾ , طمّ٘مٝم٤م

 : افٍٚئدة افثٕٜٚٔ 

 ذم يزيدو .سم٤مًمّريمٕمتلم أيت ي٠مُمر أن ًمإلُم٤مم أرى:  افّنٚؾًلّ  ؿٚل

 يمره٧م يٗمٕمؾ ملَ  وم٢من , اًمّّمالة إىم٤مُم٦م ىمٌؾ هبام اإلشمٞم٤من يٛمٙمٜمف ُم٤م ( )يمالُمف

  .ذًمؽ

ََّغ ظـ اًمٜمّقوّي  وطمٙمك  طمّتك ي٘مػ أن يٗمٕمؾ ملَ  إن اعمخت٤مر أنّ  : ادح

______________________ 
 .ذم اخلٓم٦ٌم: أي ( 6)
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 إىم٤مُم٦م طم٤مل ُمتٜمّٗمالً  أو حتّٞم٦م سمٖمػم ضم٤مًم٤ًمً  يٙمقن ًمئال,  اًمّّمالة شم٘م٤مم

  .اًمّّمالة

 .اًمّٓمقاف حتّٞمتف ٕنّ  , احلرام اعمًجد ادحٚمعّ  واشتثْك

  .اًمّريمٕمتلم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اًمّٓمقاف زُمـ ًمٓمقل .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ذم هق إّٟمام اًمّٓمقاف احلرام اعمًجد حتّٞم٦م إنّ  ىمقهلؿ ُمـ ئمٝمر واًمذي

 .اًمّٓمقاف يٗمٕمٚمف رء أّول ًمٞمٙمقن اًم٘م٤مدم طمّؼ 
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 الحديث الدابع والدتون   
ِِ  , افّهالة دم ٕتُِؿ ـّْٚ:  ؿٚل  أرؿؿ بـ زيد ظـ - 555  ؿيُ

ْٝ  حّتك,  افّهالة دم جْبف إػ وهق,  فصٚحبَ  افّرجُؾ   هلل وؿقمقا)  ٕزف

ُٖ  ( ؿٕٚتغ  .( ) افُالم ظـ ْٔٚوهُن  بٚفّسُقت مرٕٚؾ

 

 ( )إٟمّم٤مري ( ظـ زيد بـ أرؿؿ : ) ؿقفف 

َُ  ـّْٚ : ) ؿقفف ذم اًمّمالة قمغم  تٙمٚمؿًمٜمَ  يمٜم٤ّم إنْ  "وًمٚمٌخ٤مري  ( ؿِ  ٕت

 .اًمّرومع طمٙمٛمف وهذا , اًمٜمّقن سمتخٗمٞمػ " قمٝمد رؾمقل اهلل 

 ملَ  وًمق طمّتك " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٝمد قمغم " فومٞم ًم٘مقًمف " أُمرٟم٤م " ىمقًمف ويمذا

 ُمرومققم٤مً  يمقٟمف ذم يم٤مومٞم٤مً  أي٦م ٟمزول ذيمر ًمٙم٤من سمذًمؽ ي٘مّٞمد

ِِ يُ  : ) ؿقفف  فص٤مطمٌَ  ٟم٤مأطمدُ  ؿيٙمٚمّ  "وًمٚمٌخ٤مري ( صٚحبف  افّرجؾ ؿُ

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب (  604) وُمًٚمؿ (  3623,  6636) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ظم٤مًمد قمـ احل٤مرث سمـ ؿُمٌٞمؾ قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين قمـ زيد سمـ أرىمؿ سمف

د هب٤م ُمًٚمؿ ( وهنٞمٜم٤م قمـ اًمٙمالم ) وىمقًمف    .يمام ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح رمحف اهلل, شمٗمرَّ

قمٛمر ,  خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف , ىمٞمؾ أسمق .سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اخلزرج( 6)

وأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق , وىمٞمؾ اعمريًٞمع , وهمزا  .وىمٞمؾ أسمق قم٤مُمر , واؾمتّمٖمر يقم أطمد

ورواي٦م , ؾمٌع قمنمة همزوة , صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّّمحٞمح , وًمف طمدي٨م يمثػم  ملسو هيلع هللا ىلصُمع اًمٜمٌّل 

وىمٞمؾ ؾمٜم٦م  .22وؿمٝمد صّٗملم ُمع قمكم , وُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م أي٤مم اعمخت٤مر ؾمٜم٦م  .أيْم٤ًم قمـ قمكمّ 

ٜمل قمٌد اهللَّ سمـ أيب سمٙمر قمـ سمٕمض ىمقُمف قمـ زيد سمـ أرىمؿ , طمّدصم: ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق  .23

ومذيمر .. .يٕمٜمل إمم ُم١مشم٦م -يمٜم٧ُم يتٞماًم ًمٕمٌد اهللَّ سمـ رواطم٦م , ومخرج يب ُمٕمف ُمردذم : ىم٤مل 

 .احلدي٨م

ـَ ُأيب  ي٘مقل  َـّ إقََمز  ُِمٜمَْٝم٤م إََذّل , وم٠مظمؼم رؾمقل اهللَّ : وهق اًمذي ؾمٛمع قمٌد اهللَّ سم ًَمٞمُْخِرضَم

: وومٞمف  .صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّّمحٞمحلم .قمٌد اهللَّ , وم٠مٟمٙمر , وم٠مٟمزل اهللَّ شمّمديؼ زيدوم٠ًمل , ملسو هيلع هللا ىلص

 .اٟمتٝمك ُمـ اإلص٤مسم٦م سمتجقز  .إّن اهللَّ ىمد صدىمؽ ي٤م زيد: وم٘م٤مل 
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 ٓ يم٤مٟمقا أهّنؿ ئمٝمر واًمذي,  " ٟمتٙمٚمؿ " ًم٘مقًمف شمٗمًػموهق  " سمح٤مضمتف

  سمٙمؾ ومٞمٝم٤م يتٙمٚمٛمقن
ٍ
الم ردّ  ُمـ احل٤مضم٦م قمغم ي٘متٍمون وإّٟمام,  رء ًّ  اًم

 .وٟمحقه

 هبذه وىمع اًمّّمالة ذم اًمٙمالم ٟمًخ أنّ  ذم فم٤مهر ( ٕزفٝ حّتك: )  ؿقفف

 , بّٚتٍٍٚق  ُمدٟمّٞم٦مٌ  أي٦م ٕنّ ,  سم٤معمديٜم٦م وىمع اًمٜمًّخ أنّ  ومٞم٘متيض , أي٦م

 ذم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ٟمًٚمؿ يمٜم٤م:  ُمًٕمقد اسمـ ىمقل قمغم ذًمؽ ومٞمِمٙمؾ

 ومٚمؿ , قمٚمٞمف ٛمٜم٤مؾمٚمَّ  اًمٜمج٤مر قمٜمد ُمـ رضمٕمٜم٤م ومٚمامَّ  , قمٚمٞمٜم٤م ومػمد , اًمّمالة

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .( ) ؿمٖمالً  اًمّمالة ذم إن : وىم٤مل , قمٚمٞمٜم٤م يرد

 ه٤مضمر اعمًٚمٛملم سمٕمض أنّ  وذًمؽ , ُمّٙم٦م إمم قمٜمده ُمـ رضمققمٝمؿ ويم٤من

 ومقضمدوا,  ُمّٙم٦م إمم ومرضمٕمقا أؾمٚمٛمقا اعمنميملم أنّ  سمٚمٖمٝمؿ صمؿّ  احلٌِم٦م إمم

,  أيْم٤مً  إًمٞمٝم٤م ومخرضمقا قمٚمٞمٝمؿ إذى واؿمتدّ ,  ذًمؽ سمخالف إُمر

 .اًمٗمري٘ملم ُمع ُمًٕمقد اسمـ ويم٤من , إومم أوٕم٤مف اًمّث٤مٟمٞم٦م اعمّرة ذم ومٙم٤مٟمقا

 أو إّول اًمّرضمقع أراد هؾ " رضمٕمٜم٤م ومٚماّم  " سم٘مقًمف ُمراده ذم واختِػ

______________________ 
ؿمٖمالً : أي  .أو ًمٚمتٕمٔمٞمؿ, أي سم٘مراءة اًم٘مرآن واًمذيمر واًمدقم٤مء :  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

آؾمتٖمراق سمخدُمتف ومال يّمٚمح ومٞمٝم٤م ٕهن٤م ُمٜم٤مضم٤مة ُمع اهلل شمًتدقمل , وأي ؿمٖمؾ 

 .آؿمتٖم٤مل سمٖمػمه

ُمٕمٜم٤مه أنَّ وفمٞمٗم٦م اعمّمكم آؿمتٖم٤مل سمّمالشمف وشمدسمر ُم٤م ي٘مقًمف ومال يٜمٌٖمل أن : وىم٤مل اًمٜمقوي  

زاد ذم رواي٦م أيب وائؾ قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد أيب  .يٕمِرج قمغم همػمه٤م ُمـ رد اًمًالم وٟمحقه

حف اسمـ طم٤ٌم .داود واًمٚمٗمظ ًمف وأمحد واًمٜم٤ًمئل , إن اهلل حُيِدث ُمـ أُمره ُم٤م يِم٤مء : ن وصحَّ

 .وإنَّ اهلل ىمد أطمدث أن ٓ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمّمالة

ردَّ قمغم اسمـ ُمًٕمقد ذم  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل , روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ ُمرؾمؾ اسمـ ؾمػميـ : وم٤مئدة  

 اٟمتٝمك .هذه اًم٘مّم٦م اًمًالم سم٤مإلؿم٤مرة
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 ؟اًمّث٤مين

ّٔٛ أبق افَٚيض جْح   يم٤من:  وىم٤مًمقا,  إّول إػ وآخرون افّىزيّ  افّى

 يٌٚمٖمٝمؿ ملَ  وىمقُمف أّٟمف قمغم زيد طمدي٨م ومحٚمقا , سمٛمّٙم٦م اًمٙمالم حتريؿ

  .سمقوم٘مف أي٦م شمٜمزل صمؿّ  احلٙمؿ يت٘مّدم أن ُم٤مٟمع ٓ:  وىم٤مًمقا,  اًمٜمًّخ

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يؽمضّمح:  وم٘م٤مًمقا,  اًمؽّمضمٞمح إمم آخرون جْحو

 .حيٙمف ٚمؿوم أرىمؿ سمـ زيد سمخالف , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمٗمظ طمٙمك سم٠مّٟمف

 أّٟمف ورد وىمد , اًمّث٤مين رضمققمف ُمًٕمقد اسمـ أراد إّٟمام:  آخرون وؿٚل

 ُمـ "احل٤ميمؿ ُمًتدرك" وذم , سمدر إمم يتجّٝمز ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  اعمديٜم٦م ىمدم

 ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمًٕمقد سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ

 .سمٓمقًمف احلدي٨م ومذيمر .رضمالً  صمامٟملم اًمٜمّج٤مّر  إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمثٜم٤م: 

 .سمدراً  ومِمٝمد ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ومتٕمّجؾ : آظمره وذم

ػم" وذم ًّ  اًمٜمٌّّل  أنّ  سمٚمٖمٝمؿ عَم٤ّم سم٤محلٌِم٦م اعمًٚمٛملم أنّ :  إؾمح٤مق ٓسمـ "اًم

 ومامت , رضمالً  وصمالصمقن صمالصم٦م ُمّٙم٦م إمم ُمٜمٝمؿ رضمع اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر ملسو هيلع هللا ىلص

 أرسمٕم٦م اعمديٜم٦م إمم وشمقضّمف,  ؾمٌٕم٦م ُمٜمٝمؿ وطمٌس,  سمٛمّٙم٦م رضمالن ُمٜمٝمؿ

 .سمدراً  ومِمٝمدوا رضمالً  نوقمنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  اضمتامقمف أنّ  ومٔمٝمر , ه١مٓء ُمـ ُمًٕمقد اسمـ يم٤من هذا ومٕمغم

 ُمـ ف٘مَ يٗم وملَ ,  اخلّٓم٤ميبّ  ٟمح٤م اجلٛمع هذا وإمم , سم٤معمديٜم٦م يم٤من رضمققمف سمٕمد

  .ُمًتٜمده قمغم يمالُمف شمٕمّ٘م٥م

 يمالا ً أنّ  ذم فم٤مهرةٌ  وم٢مهّن٤ماعمت٘مّدُم٦م  ( ) يمٚمثقم رواي٦م الّع هذا ويَّقي

______________________ 
قمٌد اهللّ سمـ  ُمـ ـمريؼ يمٚمثقٍم اخلزاقمل قمـ( 6663)يِمػم إمم ُم٤م أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل  (6)
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 وىمقُمقا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمٜم٤ّمؾمخ أنّ  طمٙمك أرىمؿ سمـ وزيد ُمًٕمقد اسمـ ُمـ

 .( ىم٤مٟمتلم هلل

 سمثالث اهلجرة ىمٌؾ سمٛمّٙم٦م اًمٙمالم ٟمًخ يم٤من:  حّبٚن ابـ ؿقل وأّمٚ

 ىمقُمل يم٤من:  أي " ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤ّم " أرىمؿ سمـ زيد ىمقل وُمٕمٜمك:  ىم٤مل , ؾمٜملم

 قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م ُمع اهلجرة ىمٌؾ يّمّٚمقن يم٤مٟمقا ىمقُمف ٕنّ ,  يتٙمٚمٛمقن

 ذًمؽ سمٚمغ,  سمٛمّٙم٦م اًمٙمالم حتريؿ ٟمًخ ومٚماّم  , اًم٘مرآن يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤من ذياًم

 .ومؽميمقه اعمديٜم٦م أهؾ

 فوشمقضم   إٟمّم٤مر إؾمالم وسم٠منّ  , بّٚتٍٍٚق  ُمدٟمّٞم٦مٌ  أي٦م سم٠منّ :  ُمتٕمّ٘م٥ٌم  ومٝمق

 ذم وسم٠منّ  , واطمدةٍ  سمًٜم٦مٍ  اهلجرة ىمٌؾ يم٤من إّٟمام إًمٞمٝمؿ قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م

 أظمرضمف يمذا .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمػ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤ّم : أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م

 سم٤معمديٜم٦م يّمّٚمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ إٟمّم٤مر اعمراد يٙمقن أن وم٤مٟمتٗمك .اًمؽّمُمذّي 

  .إًمٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هجرة ىمٌؾ

٤ٌّمن اسمـ وأضم٤مب  " سم٘مقًمف أراد أرىمؿ سمـ زيد سم٠منّ :  آظمر ُمقوعٍ  ذم طم

 .اعمًٚمٛملم ُمـ سمٛمّٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٚمػ ُيّمكِم  يم٤من ُمـ " ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤ّم

 وسمام , ٟم٤مدراً  إَّٓ  جيتٛمٕمقن سمٛمّٙم٦م يم٤مٟمقا ُم٤م سم٠مهّنؿ : أيْم٤مً  ُمتٕمّ٘م٥ٌم  وهق

______________________ 
وهق ُيّمكِم وم٠ُمؾمّٚمؿ قمٚمٞمف ومػمّد قمكّم , وم٠مشمٞمتف ومًّٚمٛم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٧م آيت اًمٜمٌّّل : ُمًٕمقٍد ىم٤مل 

يٕمٜمل  .إّن اهللّ قمّز وضمّؾ : قمٚمٞمف وهق ُيّمكِم ومٚمؿ يرّد قمكّم , ومٚماّم ؾمّؾ ّ َم أؿم٤مر إمم اًم٘مقم , وم٘م٤مل 

, وأن شم٘مقُمقا هللّ أطمدث ذم اًمّمالة أن ٓ شمٙمّٚمٛمقا إَّٓ سمذيمر اهللّ , وُم٤م يٜمٌٖمل ًمٙمؿ : 

  .ىم٤مٟمتلم

وىمد أؿم٤مر إمم هذه اًمرواي٦م اًمِم٤مرح ذم  .وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ ـمريؼ آظمر ٟمحقه 

 .ذح طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اعمذيمقر ذم اًمنمح هٜم٤م
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 اعمًجد دظمؾ إذا اًمّرضمؾ يم٤من : ىم٤مل ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  روى

 يدظمؾ صمؿّ  ومٞم٘ميض وم٤مشمف سمام ومٞمخؼمه ضمٜمٌف إمم اًمذي ؾم٠مل يّمّٚمقن ومقضمدهؿ

 وهذا , احلدي٨م ومذيمر " اًمّّمالة ذم ومدظمؾ يقُم٤مً  ُمٕم٤مذ ضم٤مء طمّتك , ُمٕمٝمؿ

 .هب٤م أؾمٚمام إّٟمام ضمٌؾ سمـ وُمٕم٤مذ ُأُم٤مُم٦م أسم٤م ٕنّ ,  ىمٓمٕم٤مً  سم٤معمديٜم٦م يم٤من

 ُمٓمٞمٕملم أي:  ىم٤مل اًمٌخ٤مري ( ؿٕٚتغ هلل وؿقمقا ٕزفٝ حّتك : ) ؿقفف

 , صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  طم٤مشمؿ أيب اسمـ أظمرضمف,  ُمًٕمقد اسمـ شمٗمًػم هقو, 

٤ٌّمس اسمـ قمـ أيْم٤مً  وٟم٘مٚمف  آظمر وضمف ُمـ وذيمر .اًمّت٤مسمٕملم ُمـ وَج٤مقم٦م قم

٤ٌّمس اسمـ قمـ  ُمـ:  ىم٤مل جم٤مهد وقمـ .ُمّمٚملم أي .ىم٤مٟمتلم : ىم٤مل قم

 اجلٜم٤مح وظمٗمض اًمٌٍم وهمّض  اًم٘مٞم٤مم وـمقل واخلِمقع اًمّريمقع اًم٘مٜمقت

  .هلل واًمّره٦ٌم

 ذم - أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م وهق - اًم٤ٌمب طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ُم٤م وأصّح 

ٙمقت أي٦م ذم سم٤مًم٘مٜمقت اعمراد أنّ  ًّ ٙمقت سمف واعمراد,  اًم ًّ  يمالم قمـ اًم

 َجٞمٕمٝم٤م سمؾ,  ومٞمٝم٤م صٛم٧م ٓ اًمّّمالة ٕنّ  , اًمّّمٛم٧م ُمٓمٚمؼ ٓ اًمٜم٤ّمس

 .أقمٚمؿ واهلل .وذيمر ىمرآن

ُٖ : )  ؿقفف  ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓ ذيمره اعمت٘مّدم اًمٙمالم قمـ:  أي ( بٚفّسُقت مرٕٚؾ

  .طم٘مٞم٘مّٞم٦م ؾمٙمقت طم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمّّمالة وم٢منّ , 

 ًمٚمٖم٤مي٦م اًمتل " طمّتك " ًمٗمظ قمٚمٞمف دلَّ  سمام ويؽمضّمح:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .سمٕمده٤م ي٠ميت عم٤َِم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌؼ ُم٤م سمتٕمٚمٞمؾ ٕمرشمِم اًمتل واًمٗم٤مء, 

 ذم ي٘مع وملَ  " اًمٙمالم قمـ ٞمٜم٤موهُن  " روايتف ذم ُمًٚمؿ زاد : تْبٔف

ٌّف وملَ ,  اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م وذيمره٤م , اًمٌخ٤مرّي   .قمٚمٞمٝم٤م ّذاطمٝم٤م ُمـ أطمدٌ  يٜم
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 إذ , وّده قمـ هنٞم٤مً  ًمٞمس سم٤مًمٌّمء إُمر أنّ  قمغم اًمّزي٤مدة هبذه واؾمتدل

 ." اًمٙمالم قمـ وهنٞمٜم٤م " ىمقًمف ممإ حيت٩م ملَ  يمذًمؽ يم٤من ًمق

,  اخلالف وىمع وُمـ صَمؿَّ  , اًمتزام دًٓم٦م وّده قمغم دًٓمتف سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .أقمٚمؿ واهلل أسح ًمٙمقٟمف ذيمر ومٚمٕمٚمف

 وهق اًمٜمًّخ قمغم سمف يًتدّل  ُم٤م أطمد اًمٚمٗمظ هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

,  ُمٜمًقخ هذا اًمّراوي يم٘مقل وًمٞمس , أظمر قمغم احلٙمٛملم أطمد مشم٘مد  

 هذه ذم ًمٞمس:  وؿٔؾ , اضمتٝم٤مد قمـ ىم٤مًمف يٙمقن أن اطمتامل يٓمرىمف ّٟمفٕ

 , إصٚمّٞم٦م سم٤مًمؼماءة يم٤من اًمّّمالة ذم اًمٙمالم إسم٤مطم٦م ٕنّ ,  ٟمًخ اًم٘مّّم٦م

  .ٟمًخ٤مً  ًمٞمس هل٤م اعمزيؾ واحلٙمؿ

 إذا ي٤ٌمح أو يٛمٜمع ُم٤م وٟمحقه٤م اًمّّمالة ذم ي٘مع اًمذي سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 وهق ٟم٤مؾمخ٤مً  يم٤من خي٤مًمٗمف ُم٤م ورد وم٢مذا , ذقمّٞم٤مً  طمٙمامً  يم٤من اًمِّم٤مرع ىمّرره

  .هٜم٤م يمذًمؽ

 يمؾ أنّ  ي٘متيض " اًمٙمالم قمـ وهنٞمٜم٤م " وىمقًمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 
ٍ
 أن:  وحيتّؾ , قمٛمقُمف قمغم ًمٚمٗمظ محالً  قمٜمف ُمٜمٝمل   ومٝمق يمالُم٤مً  يًّٛمك رء

 ص٤مطمٌف ُمٜم٤ّم اًمّرضمؾ يٙمٚمؿ " ىمقًمف إمم اًمّراضمع ًمٚمٕمٝمد اًمالم شمٙمقن

ًّ  وم٠مُمرٟم٤م " وىمقًمف " سمح٤مضمتف  ُمـ يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا قماّم :  أي " ٙمقتسم٤مًم

 .ذًمؽ

 قم٤مُمد سم٤مًمّتحريؿ قم٤مملٍ  ُمـ - اًمّّمالة ذم اًمٙمالم أنّ  قمغم أمجًقا : تٌُّٔؾ 

 .هل٤م ٌٓمٌؾ ُمُ  - ُمًٚمؿ إٟم٘م٤مذ أو ُمّمٚمحتٝم٤م ًمٖمػم

  .والٚهؾ افّسٚهل دم واختٍِقا
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 .اجلٛمٝمقر قمٜمد ُمٜمف اًم٘مٚمٞمؾ يٌٓمٚمٝم٤م ٓ:  افَقل إول

 طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم شم٘مدم يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  احلٜمٗمّٞم٦م أسمٓمٚمٝم٤م:  افَقل افثٚن

ٝمق ذم اًمٞمديـ ذي ًّ  ( ).اًم

 أو,  ىمّمدٍ  سمٖمػم ًم٤ًمٟمف قمغم ضمرى ـيمٛمَ ,  أيوًٚ  أصٔٚء دم واختٍِقا

 ي٘مع ًمئال ُمًٚمؿ إلٟم٘م٤مذ أو,  إُم٤مُمف قمغم دظمؾ ًمًٝمقٍ  اًمّّمالة إصالح شمٕمّٛمد

ٌّح أو , إُم٤مُمف قمغم ومتح أو,  ُمٝمٚمٙم٦مٍ  ذم الم ردّ  أو,  سمف ُمرّ  عمـ ؾم ًّ  وأ,  اًم

 سم٘مرسم٦مٍ  شم٘مّرب أو اًمٙمالم قمغم يمرهأُ  أو,  واًمديف أطمد دقمقة أضم٤مب

  .هلل قمٌدي يم٠مقمت٘م٧م

 . اًمٗم٘مف يمت٥م سمًٓمف حمّؾ  ظمالٌف  ذًمؽ َجٞمع ومٗمل

,  يٌٓمؾ ومال ًمٚمٕم٤مُمد اًمٗمٕمؾ ىمٚمٞمؾ سملم اًمٗمرق:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

,  عمّمٚمحتٝم٤م هم٤مًم٤ٌمً  اًمّّمالة ُمٜمف ختٚمق ٓ اًمٗمٕمؾ أنّ ,  اًمٙمالم ىمٚمٞمؾ وسملم

 .أقمٚمؿ واهلل , ُمّٓمرداً  هم٤مًم٤ٌمً  إضمٜمٌّل  اًمٙمالم ُمـ ٚمقوخت

 

______________________ 
 .( 634) طمدي٨م ذي اًمٞمديـ شم٘مّدم سمرىمؿ  (6)
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 الحديث الثامن و الدتون   
ف,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ  هريرة وأيب ظّر بـ اهلل ظبد ظـ - 555 ّٕ  أ

ّْؿ حْٔ ؾَ  مـ احلرّ  صّدة ؾ٘نّ  .بٚفّهالة دوارِ ؾٖبْ  احلرّ  اصتّد  إذا:  ؿٚل  ( ).جٓ

 

 صمؿّ ,  اًمِّمّدة ُمـ ٕمؾاومت سمقزن اؿمتدد أصٚمف ( اصتّد  إذا  ):  ؿقفف

 ملَ  يِمتدّ  ملَ  إذا احلرّ  أنّ  وُمٗمٝمقُمف , إظمرى ذم اًمّداًملم إطمدى أدهمٛم٧م

 .إومم سم٤مب ُمـ اًمؼمد ذم ينمع ٓ ويمذا , اإلسمراد ينمع

 يؼمد أن إمم أظّمروا:  أي , اًمّراء ويمن اهلٛمزة سم٘مٓمع ( ؾٖبردوا) :  ؿقفف

 , اًمّٔمٝمػمة ذم دظمؾ إذا يم٠مفمٝمر اًمؼمد ذم دظمؾ إذا أسمرد ي٘م٤مل .اًمقىم٧م

  .هت٤مُم٦م دظمؾ إذا وأهتؿ , ٟمجداً  دظمؾ إذا أٟمجد اعمٙم٤من ذم وُمثٚمف

 اإلسمراد وىم٧م إذ , ىمٌٚمف ٓ اًمّزوال سمٕمد يٙمقن أن يًتٚمزم اإلسمراد ًمٗمظو

 .اًمّٔمٝمػمة طمرّ  ُمـ اًمقه٩م ىمّقة اٟمحّٓم٧م إذا ُم٤م هق

 هق سمؾ:  وؿٔؾ , إرؿم٤مد أُمر:  وؿٔؾ , اؾمتح٤ٌمب أُمر سم٤مإلسمراد وإُمر

 قمغم اإلمجٚع ؾَْؾ اًمٙمرُم٤مينّ  وهمٗمؾ,  وهمػمه قمٞم٤مض ٤مهطمٙم .ًمٚمقضمقب

 .اًمقضمقب قمدم

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن طمدصمٜم٤م إقمرج قمٌد اًمرمحـ (  663) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

صم٤مه قمـ رؾمقل اهلل , قمـ أيب هريرة , وٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر قمـ اسمـ قمٛمر  وهمػمه أهنام طمدَّ

 .ومذيمره .ملسو هيلع هللا ىلص

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ (  266) وُمًٚمؿ (  666) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة ٟمحقه(  266) وعمًٚمؿ  .أيب هريرة سمف

  .ومل أر احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر 
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 إمم احلرّ  ؿمّدة ذم اًمٔمٝمر شم٠مظمػم يًتح٥ّم :  افًِؿ أهؾ مجٓقر ؿٚل .ًٕؿ

  .سم٤مجلامقم٦م بًوٓؿ وخّهف .اًمقه٩م ويٜمٙمن,  اًمقىم٧م يؼمد أن

ّٜٔ أـثر ؿقل وهذا , أومْمؾ طمّ٘مف ذم وم٤مًمّتٕمجٞمؾ اعمٜمٗمرد وم٠مُّم٤م  ادٚفُ

 .احل٤مرّ  سم٤مًمٌٚمد ظمّّمف ًمٙمـ,  أيوًٚ  وافّنٚؾًلّ 

ّٔد  يم٤مٟمقا ومٚمق , سمٕمد ُمـ ُمًجداً  يٜمت٤مسمقن يم٤مٟمقا إذا سمام الامظٜ وؿ

 .اًمّتٕمجٞمؾ طمّ٘مٝمؿ ذم وم٤مٕومْمؾ ـ  يمِ  ذم يٛمِمقن يم٤مٟمقا أو جمتٛمٕملم

 ؿقل وهق , ىمٞمد وٓ ختّمٞمص همػم ُمـ اًمّتًقي٦م أمحد ظـ وادنٓقر

ّٔغ إشحٚق  .ادْذر وابـ وافُقؾ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل  ذر   أيب حدي٨مسم اًمؽّمُمذّي  ًمف واؾمتدل

 وم٘م٤مل , ي١مذن أن أراد صمؿ , أسمرد:  ًمف وم٘م٤مل , ي١مذن أن اعم١مذن وم٠مراد ؾمٗمر,

,  اًمتٚمقل اًمٔمؾ ؾم٤موى طمتك أسمرد : ًمف وم٘م٤مل , ي١مذن أن أراد صمؿ , أسمرد:  ًمف

 رواي٦مٌ  وهل , ؾمٗمر ذم يم٤مٟمقا أهّنؿ روايتف ذم ٕنّ  .ومذيمره : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 .أيْم٤مً  ٌخ٤مريًمٚم

 ٓضمتامقمٝمؿ سم٤مإلسمراد ي٠مُمر ملَ  اًمِّم٤مومٕمّل  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم يم٤من ومٚمق:  ىم٤مل

ٗمر ذم ًّ   .اًمٌٕمد ُمـ يٜمت٤مسمقا أن إمم حيت٤مضمقن ٓ ويم٤مٟمقا,  اًم

  .ًمالشّم٤ٌمع أومم وإّول:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 أـمراف ذم شمٗمرىمتٝمؿ اًمٙمثػم اًمٕمًٙمر ذم اًمٕم٤مدة سم٠منّ :  اًمٙمرُم٤مينّ  وشمٕم٘مٌف

 .احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اضمتامقمٝمؿ ٟمًٚمؿ ومال قملاًمرّ  وـمٚم٥م ًمٚمّتخٗمٞمػ اعمٜمزل

  .اٟمتٝمك

  سم٤مخّت٤مذ قم٤مدهتؿ دمر ومٚمؿ وأيْم٤مً 
ٍ
 يتٗمّرىمقن يم٤مٟمقا سمؾ , جيٛمٕمٝمؿ يمٌػمٍ  ظم٤ٌمء
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 ؾمٞم٤مق ذم ومٚمٞمس , ومٞمف يٛمِمقن ـّ يمِ  هٜم٤مك وًمٞمس , اًمِّمجر فمالل ذم

 اًمٜمّّص  ُمـ اؾمتٜمٌط أّٟمف وهم٤ميتف , اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مًمف ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م احلدي٨م

 قمغم ضم٤مئز وذًمؽ , خيّّمّمف ُمٕمٜمك - إلسمرادسم٤م إُمر وهق - اًمٕم٤ممّ 

 ذم سم٤محلرّ  شم٠مّذهيؿ ذًمؽ ذم اًمٕمٚم٦م أنّ  قمغم ُمٌٜمل   ًمٙمٜمّف , إصقل ذم إصّح 

 .ـمري٘مٝمؿ

ؽ ًّ  ذم اًمّرُمْم٤مء سمحرّ  شم٠مّذهيؿ ومٞمف اًمٕمٚم٦م:  ي٘مقل أن سمٕمٛمقُمف وًمٚمٛمتٛم

جقد طم٤مًم٦م ضم٤ٌمهٝمؿ ًّ  ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤ّم : أٟمس طمدي٨م وي١مّيده , اًم

 ذم قمقاٟم٦م أسمق رواه .احلرّ  اشّم٘م٤مء صمٞم٤مسمٜم٤م قمغم ؾمجدٟم٤م رسم٤مًمّٔمٝم٤مئ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ذم أيْم٤مً  أٟمس طمدي٨م وذم , ُمًٚمؿ ذم وأصٚمف,  اًمٚمٗمظ هبذا "صحٞمحف"

 . ( ) ىمري٤ٌمً  وؾمٞم٠ميت .ٟمحقه اًمّّمحٞمحلم

 يزيؾ ٓ اإلسمراد وم٢منّ  , أفمٝمر إومم اًمٕمٚم٦م أنّ :  ذًمؽ قمـ واجلقاب

 .إرض قمـ احلرّ 

 ُمٕمٜمك:  وىم٤مًمقا .ُمٓمٚم٘م٤مً  أومْمؾ اًمٔمٝمر شمٕمجٞمؾ أنّ  إمم .بًوٓؿ وذهٛ

 .أّوًمف وهق اًمٜمّٝم٤مر سمرد ُمـ أظمذاً  اًمقىم٧م أّول ذم صّٚمقا:  " أسمردوا "

 إذ " ضمٝمٜمّؿ ومٞمح ُمـ احلرّ  ؿمّدة وم٢منّ  " ىمقًمف ويرّده , سمٕمٞمدٌ  شم٠مويٌؾ  وهق

ذم  ذر   أيب وطمدي٨م , اًمّت٠مظمػم اعمٓمٚمقب أنّ  قمغم يدّل  سمذًمؽ اًمّتٕمٚمٞمؾ

  .اٟمتٔمر ٔمراٟمت:  ىم٤مل طمٞم٨م ذًمؽ ذم سيح اًمٌخ٤مري

٤ٌّمب طمدي٨م ذًمؽ قمغم هلؿ واحل٤مُمؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ؿمٙمقٟم٤م : ظم

 , ؿمٙمقاٟم٤م يزل ومٚمؿ:  أي .يِمٙمٜم٤م ومٚمؿ,  وأيمّٗمٜم٤م ضم٤ٌمهٜم٤م ذم اًمّرُمْم٤مء طمرّ 

______________________ 
 .أيت سمٕمد طمديثلم طمٞم٨م ذيمره ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة  يٕمٜمل سمف طمدي٨م أٟمس   (6)
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  ( ).ُمًٚمؿ رواه صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  وهق

ٙمقا ًّ  وسم٠منّ  , اًمقىم٧م أّول ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمّداًم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م أيْم٤مً  ومت

 .أومْمؾ ومتٙمقن ُمِمّ٘م٦م أيمثر طمٞمٜمئذٍ  اًمّّمالة

 :  خّبٚب حديٞ ظـ والقاب

 وىم٧م قمـ زائداً  شم٠مظمػماً  ـمٚمٌقا أهّنؿ قمغم حمٛمقٌل  أّٟمف:  القاب إول

 , اًمقىم٧م ظمروج يًتٚمزم ىمد وذًمؽ , اًمّرُمْم٤مء طمرّ  زوال وهق اإلسمراد

 .جيٌٝمؿ ملَ  ومٚمذًمؽ

 .قمٜمف ُمت٠مظّمرة وم٢مهّن٤م اإلسمراد سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمًقٌخ  هق:  القاب افثٚن

 ُمع ُٟمّمكِم  يمٜم٤ّم : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة سمحدي٨م اًمّٓمح٤موّي  ًمف واؾمتدل

 .احلدي٨م .سم٤مًمّّمالة أسمردوا:  ًمٜم٤م ىم٤مل صمؿّ  , سم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 اسمـ وصّححف ُم٤مضمف واسمـ أمحد رواه .صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمدي٨م وهق

٤ٌّمن   .طم

 اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر هذا:  ىم٤مل أّٟمف أمحد ظـ اخلالل وٟم٘مؾ

  .ملسو هيلع هللا ىلص

______________________ 
ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ يقٟمس وقمقن سمـ ؾمالم يمالمه٤م قمـ زهػم (  264)  هق ذم صحٞمحف  (6)

٤ٌّمب  .(ذم ضم٤ٌمهٜم٤م وأيمّٗمٜم٤م ) دون ىمقًمف  .قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م قمـ ظم

ؿمٞمخ ُمًٚمؿ  -ؼ أمحد سمـ يقٟمس ُمـ ـمري(  626/  6)   "ذح اًمًٜم٦م"ورواه اًمٌٖمقي ذم  

ُمـ ـمريؼ (  636/ 6)  "اًمٙمؼمى"ورواه أيْم٤ًم اًمٌٞمٝم٘مل ذم   .هبذه اًمزي٤مدة .قمـ زهػم -

  .هبذه اًمزي٤مدة .زيمري٤م سمـ أيب زائدة قمـ أيب إؾمح٤مق

ٌّف اسمـ طمجر ذم   إمم يمقن هذه اًمزي٤مدة ًمٞم٧ًم قمٜمد (  666/ 6)  "اًمتٚمخٞمص"وىمد شمٜم

صمؿ ذيمر أٟمف قمٜمد ُمًٚمؿ  .ـمريؼ أمحد سمـ يقٟمس ومٕمزاه ًمٚمح٤ميمؿ ذم إرسمٕملم ُمـ .ُمًٚمؿ

  .سمدوهن٤م
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 رظمّم٦م اإلسمراد سم٠منّ :  احلديثلم سملم ْمٝمؿسمٕم َجع:  القاب افثٚفٞ

 .إرؿم٤مد أُمر إّٟمف َُمـ ىم٤مل ىمقل وهق , أومْمؾ واًمّتٕمجٞمؾ

 وطمدي٨م .أومْمؾ اإلسمراد:  وم٘م٤مل,  سمٕمْمٝمؿ قمٙمًف:  القاب افرابع

٤ٌّمب   .اًمقضمقب قمـ ًمألُمر اًمّّم٤مرف وهق,  اجلقاز قمغم يدّل  ضم

  .اًمّت٠مظمػم ُمـ اعمٜمع فم٤مهره ٕنّ  5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف .ىمٞمؾ يمذا

٤ٌّمب ىمقل كُمٕمٜم وؿٔؾ  إمم حيقضمٜم٤م ومٚمؿ:  أي ." يِمٙمٜم٤م ومٚمؿ " ظم

 .صمٕمٚم٥م قمـ طمٙمل , اإلسمراد ذم ًمٜم٤م أذن سمؾ ؿمٙمقى

 " يِمٙمٜم٤م ومٚمؿ " ىمقًمف سمٕمد اعمٜمذر اسمـ رواه٤م زي٤مدةً  اخلؼم ذم أنّ  ويرّده

 ( ).ومّمّٚمقا اًمِّمٛمس زاًم٧م إذا:  وىم٤مل

 .إّول اعم٤مزرّي  ىم٤مل يمام إضمقسم٦م وأطمًـ

 وإُمر,  ُمٓمٚم٘م٦م أو قم٤مُّم٦مٌ  أهّن٤م ٧ماًمقىم أّول أطم٤مدي٨م قمـ واجلقاب

 .ُم٘مّدم ومٝمق ظم٤مّص  سم٤مإلسمراد

 ٕنّ  5 أومْمؾ ومٞمٙمقن ُمِمّ٘م٦م أيمثر اًمّتٕمجٞمؾ:  َُمـ ىم٤مل إمم اًمتٗم٤مت وٓ

 ذم يمام أومْمؾ إظمّػ  يٙمقن ىمد سمؾ , إؿمّؼ  ذم شمٜمحٍم ملَ  إومْمٚمّٞم٦م

ٗمر ذم اًمّّمالة ىمٍم ًّ  اًم

______________________ 
( 6363) "إوؾمط"و(  4/24)  "اًمٙمٌػم"وأظمرج هذه اًمزي٤مدة أيْم٤ًم اًمٓمؼماين ذم (6)

ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق قمـ أيب إؾمح٤مق ( 6/233) "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

  .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م سمف

ؼ قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد احلراين وقمٛمرو سمـ ُمـ ـمري(  24/  3)  "اًمٙمٌػم"ورواه اًمٓمؼماين ذم  

ح هذه اًمزي٤مدة اسمـ  .هبذه اًمزي٤مدة .ُمرزوق يمالمه٤م قمـ زهػم قمـ أيب إؾمح٤مق وىمد صحَّ

 .اًم٘مٓم٤من

 .( 260/  6) واًمتٚمخٞمص احلٌػم ًمٚمِم٤مرح (  263/  0) اٟمٔمر اًمٌدر اعمٜمػم ٓسمـ اعمٚم٘مـ  
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 .زائدة وؿٔؾ , ًمٚمّتٕمدي٦م واًم٤ٌمء , ًمأليمثر يمذا ( بٚفّهالة) :  ؿقفف

  .اًمّّمالة أظّمروا : أي .اًمّتْمٛملم ؾمٌٞمؾ قمغم أظّمروا أسمردوا وُمٕمٜمك

 قمـ أو,  أيْم٤مً  زائدة:  ؾَٔؾ,  " اًمّّمالة قمـ " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م وذم

 أن إمم اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م دم٤موزوا:  أي,  ًمٚمٛمج٤موزة هل أو , اًم٤ٌمء سمٛمٕمٜمك

 .احلرّ  ؿمّدة شمٜمٙمن

 أّول ذم هم٤مًم٤ٌمً  احلرّ  يِمتدّ  اًمتل الةاًمّّم  ٕهّن٤م 5 اًمٔمٝمر سم٤مًمّّمالة واعمراد

  .وىمتٝم٤م

أسمردوا : ىم٤مل  أنَّ اًمٜمٌل ,  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم سحي٤مً  ضم٤مء وىمد

 ٌخ٤مرياًم محؾ ومٚمٝمذا , أظمرضمف اًمٌخ٤مري .احلدي٨م .سم٤مًمٔمٝمر وم٢من ؿمدة

  أقمٚمؿ واهلل .اعم٘مّٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ

 اعمٕمّرف اعمٗمرد أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  قمٛمقُمٝم٤م قمغم اًمّّمالة سمٕمْمٝمؿ محؾ وىمد

ٍٜ  دم أمحد سمف وىم٤مل , اًمٕمٍم ذم أصٓٛ سمف وم٘م٤مل , يٕمؿّ   اًمِّمت٤مء ذم ظْف رواي

 .اًمِّمت٤مء دون اًمّّمٞمػ ذم شم١مظّمر:  ىم٤مل طمٞم٨م

  .وىمتٝمام ًمْمٞمؼ اًمّّمٌح ذم وٓ,  اعمٖمرب ذم سمف أطمدٌ  ي٘مؾ وملَ 

 .اعمذيمقر اًمّت٠مظمػم عمنموقمّٞم٦م شمٕمٚمٞمؾ ( احلرّ  صّدة ؾ٘نّ ) :  ؿقفف

 وهذا .؟ اخلِمقع شمًٚم٥م ىمد قهن٤مًمٙم اعمِمّ٘م٦م دومع ومٞمف احلٙمٛم٦م وهؾ

 .أفمٝمر

 سمـ قمٛمرو طمدي٨م وي١مّيده ؟ اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م يٜمتنم اًمتل احل٤مًم٦م يمقهن٤م أو

 اؾمتقاء قمٜمد اًمّّمالة قمـ أىمٍم:  ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٚمؿ قمٜمد قم٦ًٌم

 .ضمٝمٜمّؿ ومٞمٝم٤م شمًّجر ؾم٤مقم٦م وم٢مهّن٤م,  اًمِّمٛمس
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 ًمٓمرد ُمٔمٜم٦ّم ومٗمٕمٚمٝم٤م,  اًمّرمح٦م ؾم٥ٌم اًمّّمالة سم٠منّ  هذا اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .؟ سمؽميمٝم٤م أُمر ومٙمٞمػ .اًمٕمذاب

 ضمٝم٦م ُمـ ضم٤مء إذا اًمّتٕمٚمٞمؾ سم٠منّ :  اًمٞمٕمٛمرّي  اًمٗمتح أسمق قمٜمف وأضم٤مب

 .ُمٕمٜم٤مه يٗمٝمؿ ملَ  وإن. ىمٌقًمف وضم٥م اًمِّم٤مرع

 أصمر فمٝمقر وىم٧م:  وم٘م٤مل يٜم٤مؾمٌف ُمٕمٜمًك  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ًمف واؾمتٜمٌط

 قمـ شمٜمٗمّؽ  ٓ واًمّّمالة,  ومٞمف ًمف أذن ممّـ إَّٓ  اًمّٓمٚم٥م ومٞمف يٜمجع ٓ اًمٖمْم٥م

 سمحدي٨م واؾمتدل .طمٞمٜمئذٍ  قمٜمٝم٤م آىمتّم٤مر ومٜم٤مؾم٥م ودقم٤مءً  ٚم٤ٌمً ـم يمقهن٤م

 همْم٤ٌمً  همْم٥م شمٕم٤ممم اهلل سم٠منّ  ًمألُمؿ يمّٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء اقمتذر طمٞم٨م اًمِّمٗم٤مقم٦م

 ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌّٞمٜم٤م ؾمقى,  ُمثٚمف سمٕمده يٖمْم٥م وٓ,  ُمثٚمف ىمٌٚمف يٖمْم٥م ملَ 

  ( ).ذًمؽ ذم ًمف أذن ًمٙمقٟمف ـمٚم٥م سمؾ,  يٕمتذر

 وضمقد ؾم٥ٌم وومٞمحٝم٤م,  ومٞمحٝم٤م ؾم٥ٌم ضمٝمٜمّؿ ؾمجر:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

 ومٜم٤مؾم٥م,  اخلِمقع ؾمٚم٥م ُمٔمٜم٦ّم هل اًمتل اعمِمّ٘م٦م ُمٔمٜم٦ّم وهق,  احلرّ  ؿمّدة

  .ومٞمٝم٤م ّمغمَّ يُ  ٓ أن

ٜم٦م َجٞمع ذم ُمًتٛمرّ  ؾمجره٤م أنّ  قمٚمٞمف دُ يرِ  ًمٙمـ ًّ  خمتّص  واإلسمراد,  اًم

 اًمؽّمك وطمٙمٛم٦م , اعمِمّ٘م٦م دومع اإلسمراد ومحٙمٛم٦م , ُمتٖم٤ميران ومٝمام احلرّ  سمِمّدة

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمٖمْم٥م أصمر قرفمٝم وىم٧م ًمٙمقٟمف ؾمجره٤م وىم٧م

 وُمٜمف , وشمٜمّٗمًٝم٤م اٟمتِم٤مره٤م ؾمٕم٦م ُمـ:  أي ( جّْٓؿ ؾٔح مـ) :  ؿقفف

 أنّ  .وطٚهره , اؾمتٕم٤مره٤م ؿمّدة قمـ يمٜم٤مي٦م وهذا , ُمّتًع:  أي .أومٞمح ُمٙم٤منٌ 

 جم٤مز ُمـ هق : وؿٔؾ , طم٘مٞم٘م٦م ضمٝمٜمّؿ ومٞمح ُمـ إرض ذم احلرّ  وه٩م ُمث٤مر

______________________ 
  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  643) وُمًٚمؿ (  3306) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)
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  .احلرّ  ذم ضمٝمٜمّؿ ٟم٤مر يم٠مّٟمف:  أي , اًمّتِمٌٞمف

 :ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة رومٕمف  وي١مّيده .أومم وإّول

 ذم وٟمٗمس اًمِمت٤مء ذم ٟمٗمس سمٜمٗمًلم هل٤م وم٠مذن,  رهّب٤م إمم اًمٜم٤ّمر اؿمتٙم٧م

 .اًمزُمٝمرير ُمـ دمدون ُم٤م وأؿمد , احلر ُمـ دمدون ُم٤م أؿمد ومٝمق , اًمّمٞمػ

 : تْبٔٓٚن     

 شم٠مظمػم ٦مُمنموقمٞمّ  ُمٜمٝم٤م يتقّهؿ ىمد,  اعمذيمقر اًمّتٕمٚمٞمؾ ىمْمّٞم٦م:  إّول

 ذم هم٤مًم٤ٌمً  شمٙمقن ٕهّن٤م 5 أطمد سمف ي٘مؾ وملَ  , اًمؼمد ؿمّدة وىم٧م ذم اًمّّمالة

 .اًمقىم٧م خلرج أظّمرت ومٚمق , اًمِّمٛمس سمٓمٚمقع إَّٓ  شمزول ومال اًمّّمٌح وىم٧م

 ملَ  وإّٟمام,  اًمّّمٞمػ ذم احلرّ  أؿمدّ  قمٜمف يٜمِم٠م اعمذيمقر اًمٜمّٗمس:  افّثٚن

,  أيْم٤مً  ؿمديده قمٜمد اعمِمّ٘م٦م ًمقضمقد أؿمّده قمغم سم٤مإلسمراد إُمر ذم ي٘متٍم

 ومٞمًتٛمرّ ,  ذًمؽ سمٕمد ُمًتٛمّرة واًمِّمّدة , اًمّتٜمّٗمس قمٜمد حتّمؾ وم٤مٕؿمّدّي٦م

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمِّمّدة شمذه٥م أن إمم اإلسمراد

 .اإلبراد ؽٚيٜ دم افًِامء اختِػ وؿد

 , ىم٤مُم٦مٍ  رسمع:  وؿٔؾ , اًمّزوال فمؾ سمٕمد ذراقم٤مً  اًمّٔمّؾ  يّمػم طمّتك:  ؾَٔؾ

 قمغم اعم٤مزرّي  وٟمّزهل٤م .ذًمؽ همػم:  وؿٔؾ , ٟمّمٗمٝم٤م:  وؿٔؾ , صمٚمثٝم٤م:  وؿٔؾ

 .إوىم٤مت اظمتالف

 ًمٙمـ , إطمقال سم٤مظمتالف خيتٚمػ أّٟمف,  اًم٘مقاقمد قمغم واجل٤مري

 .اًمقىم٧م آظمر إمم يٛمتدّ  ٓ أن يِمؽمط

,  " اًمّتٚمقل اًمّٔمّؾ  ؾم٤موى طمّتك " سمٚمٗمظٌخ٤مري اًم قمٜمد وىمع ُم٤م وأُّم٤م

  يمؾ فمّؾ  ص٤مر أن إمم أظّمره٤م أّٟمف ي٘متيض ومٔم٤مهره
ٍ
 .ُمثٚمف رء
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 ملَ  أن سمٕمد اًمّتؾ سمجٜم٥م اًمّٔمؾ فمٝمقر اعم٤ًمواة هبذه يراد أن:  وحيتّؾ

 .اعم٘مدار ذم ٓ اًمّٔمٝمقر ذم وم٤ًمواه,  فم٤مهراً  يٙمـ

ٗمر ذم ذًمؽ يم٤من ىمد:  يَٚل أو ًّ  ُمع جيٛمٕمٝم٤م طمّتك اًمّٔمٝمر أظّمر ومٚمٕمٚمف,  اًم

 .اًمٕمٍم
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 الحديث التادع والدتون   
 ٕز مـ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل  مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 555

ٚرة ٓ,  ذـرهٚ إذا ٓٚؾِٔهِِ  صالةً  ٍّ  افّهالة أؿؿو) ذفؽ إٓ   هلٚ ـ

 ( )(.فذـري

ٚرهتٚ .ظْٓٚ ٕٚم أو,  الةً ـص ٕز مـ:  ودسِؿٍ  ٍّ ِِٔٓٚ أن , ؾُ  إذا ُيه

 ( ). ذـرهٚ

 

 وىمع يمذا "ومٚمٞمّمؾ  "وًمٚمٌخ٤مري  ( ٓٚؾِٔهِّ  صالة ٕز مـ: )  ؿقفف

 ظم٤مًمد سمـ هّداب قمـ ُمًٚمؿ ورواه , اعمٗمٕمقل سمحذف اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم

  .ًمٚمٛمراد أسملم وهق " ومٚمٞمّمٚمٝم٤م " سمٚمٗمظ .مّه٤مم قمـ

 وًمف,  " قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو " ىمت٤مدة قمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ أيْم٤مً  ُمًٚمؿ وزاد

 .ًمٗمٔمف وؾمٞم٠ميت,  ٟمحقه ىمت٤مدة قمـ اًمّْمٌٕمّل  ؾمٕمٞمد سمـ اعمثٜمّك رواي٦م ُمـ

ؽ وىمد ًّ ,  الةاًمّّم  ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد إنّ  اًم٘م٤مئؾ,  ُمٜمف اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ مت

 ٓ يٜمس ملَ  ُمـ أنّ  ُمٜمف ومٞمٚمزم,  اعمنموط اٟمتٗم٤مء يًتٚمزم اًمنّمط اٟمتٗم٤مء ٕنّ 

 .ُيّمكِم 

 , اخلٓم٤مب ُمٗمٝمقم ُمـ ُمًتٗم٤مد ذًمؽ سم٠منّ :  اًمٕم٤مُمد ي٘ميض َُمـ ىم٤مل وىم٤مل

 اًم٘مْم٤مء وضم٥م إذا ّٕٟمف , إقمغم قمغم سم٤مٕدٟمك اًمّتٜمٌٞمف سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن

______________________ 
ُمـ (  233) وُمًٚمؿ , ُمـ ـمريؼ مه٤مم (  233) وُمًٚمؿ (  626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ـمريؼ أيب قمقاٟم٦م يمالمه٤م قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس 

 .ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة سمف(  233) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)
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  .أومم وم٤مًمٕم٤مُمد - قمٜمف احلرج ورومع اإلصمؿ ؾم٘مقط ُمع - اًمٜم٤ّمد قمغم

 " ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب أنّ  .بًوٓؿ واّدظك

 , ٓ أم ذهقلٍ  قمـ يم٤من ؾمقاءٌ  اًمؽّمك قمغم يٓمٚمؼ اًمٜمًّٞم٤من ٕنّ ,  " ٟمز

 اهلل ٟمًقا)  وىمقًمف(  أٟمٗمًٝمؿ وم٠مٟم٤ًمهؿ اهلل ٟمًقا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف

 ٓ واًمٜم٤ّمد ؿواًمٜم٤ّمئ " هل٤م يمّٗم٤مرة ٓ " ىمقًمف ذًمؽ وي٘مّقي:  ىم٤مل .( ومٜمًٞمٝمؿ

  .قمٚمٞمف إصمؿ

 ىم٤مل وىمد,  صم٤مسم٧ٌم  اًمٜم٤ّمئؿ سمذيمر اخلؼم ٕنّ  , وٕمٞمػ سمح٨ٌم  وهق:  ىم٤مل

 قمـ شمٙمقن يمام اخلٓم٠م قمـ شمٙمقن ىمد واًمٙمّٗم٤مرة " هل٤م يمّٗم٤مرة ٓ " ومٞمف

 .اًمٕمٛمد

 سمؾ , اًمٜم٤ّمد ُمـ طم٤مًٓ  أظمّػ  أّٟمف يرد ملَ ,  ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد سم٠منّ  واًم٘م٤مئؾ

 همػم واًمٜم٤ّمد , ؾمقاءً  واًمٜم٤ّمد هق ٤منًمٙم اًم٘مْم٤مء ًمف ذع ًمق:  إّٟمف ي٘مقل

 ومٙمٞمػ .اًمٜم٤ّمد ُمـ طم٤مًٓ  أؾمقأ وم٤مًمٕم٤مُمد,  اًمٕم٤مُمد سمخالف ُم٠مصمقمٍ 

 .؟ يًتقي٤من

 سم٤مٍق  وىمتٝم٤م قمـ اًمّّمالة سم٢مظمراضمف اًمٕم٤مُمد إصمؿ إنّ :  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

 ووضمقب , ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٚمٞمف إصمؿ ٓ وم٢مّٟمف اًمٜم٤ّمد سمخالف , ىمْم٤مه٤م وًمق قمٚمٞمف

 وشمرشّم٧ٌم سم٤مًمّّمالة ظمقـم٥م ىمد ّٕٟمف إّول سم٤مخلٓم٤مب اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء

 ومٞم٠مصمؿ,  سم٠مدائف إَّٓ  يً٘مط ٓ واًمّديـ , قمٚمٞمف ديٜم٤مً  ومّم٤مرت ذُّمتف ذم

 , سم٠مدائٝم٤م اًمّٓمٚم٥م قمٜمف ويً٘مط,  هل٤م اعمحدود اًمقىم٧م قمـ هل٤م سم٢مظمراضمف

 إصمؿ سم٘م٤مء ُمع ي٘مْمٞمف أن قمٚمٞمف جي٥م وم٢مّٟمف قم٤مُمداً  رُمْم٤من ذم أومٓمر ومٛمـ

 .أقمٚمؿ واهلل , قمٚمٞمف اإلومٓم٤مر
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سم٤مب ُمـ ٟمز صالة ومٚمٞمّمّؾ إذا  "دي٨م سمّقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري واحل

 ."ذيمره٤م وٓ يٕمٞمد إَّٓ شمٚمؽ اًمّمالة 

 مم٤ّم يمقٟمف ُمع احلٙمؿ هذا سم٢مصم٤ٌمت اًمٌخ٤مرّي  ّسح:  اعمٜمػم سمـ قمكمّ  ىم٤مل

 مخس اًمقاضم٥م إذ , اًم٘مٞم٤مس وومؼ قمغم وًمٙمقٟمف , دًمٞمٚمف ًم٘مّقة ومٞمف اظمتٚمػ

 قمغم وًمٙمقٟمف , سمف عم٠مُمقرا اًمٕمدد يمّٛمؾ اًمٗم٤مئت٦م ىم٣م ومٛمـ أيمثر ٓ صٚمقات

 .زي٤مدة يذيمر وملَ  " ومٚمٞمّمٚمٝم٤م " اًمِّم٤مرع ًم٘مقل اخلٓم٤مب فم٤مهر ُم٘مت٣م

 ٓ أن احلٍم هذا ُمـ وم٤مؾمتٗمٞمد " ذًمؽ إَّٓ  هل٤م يمّٗم٤مرة ٓ " أيْم٤مً  وىم٤مل

 أّٟمف صالة صغمَّ  أن سمٕمد ذيمر ُمـ أنّ  إمم مٚفؽ وذهٛ .إقم٤مدهت٤م همػم جي٥م

 صاله٤م يم٤من اًمتل ُيّمكِم  صمؿّ  ذيمر اًمتل ُيّمكِم  وم٢مّٟمف,  ىمٌٚمٝم٤م اًمتل يّمِؾ  ملَ 

  .اٟمتٝمك .ًمٚمؽّمشمٞم٥م ُمراقم٤مةً 

 شمٚمؽ إَّٓ  يٕمٞمد وٓ " سم٘مقًمف أؿم٤مر اًمٌخ٤مرّي  يٙمقن أن:  وحيتّؾ

 قمٜمد ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وىمع ُم٤م شمْمٕمٞمػ إمم " اًمّّمالة

 ٝم٤مومٚمٞمّمٚمِ  اًمٖمد يم٤من وم٢مذا " ىم٤مل طمٞم٨م اًمّّمالة قمـ اًمٜمّقم ىمّّم٦م ذم ُمًٚمؿ

 قمٜمد ُمّرشملم اعم٘مْمّٞم٦م إقم٤مدة فم٤مهره أنّ :  زقمؿ سمٕمْمٝمؿ وم٢منّ ,  " وىمتٝم٤م قمٜمد

 .أيت اًمقىم٧م ُمـ ُمثٚمٝم٤م طمْمقر وقمٜمد ذيمره٤م

ـّ   سم٘مقًمف يريد أن حيتٛمؾ ّٕٟمف,  ذًمؽ ذم ٟمّّم٤مً  ًمٞمس اعمذيمقر اًمٚمٗمظ وًمٙم

 يٕمٞمد أن يريد أّٟمف ٓ .حتي اًمتل اًمّّمالة:  أي .وىمتٝم٤م قمٜمد " ومٚمٞمّمٚمٝم٤م "

 .وىمتٝم٤م ظمروج سمٕمد صاله٤م اًمتل

 هذه ذم ( ) طمّملمٍ  سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ داود أيب ي٦مروا ذم ًمٙمـ

______________________ 
ًمٙمـ ُمـ طمدي٨م أيب (  303) واحلدي٨م ذم ؾمٜمـ أيب داود  .يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل (6)
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 ُمٕمٝم٤م ومٚمٞم٘مض,  ص٤محل٤مً  همدٍ  ُمـ اًمٖمداة صالة ُمٜمٙمؿ أدرك ُمـ " اًم٘مّّم٦م

 ." ُمثٚمٝم٤م

ًٚ  بيٚهره ؿٚل أحداً  أظِؿ ٓ:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل  أن ويِمٌف:  ىم٤مل .وجقب

  .اٟمتٝمك .اًم٘مْم٤مء ذم اًمقىم٧م ومْمٞمٚم٦م ًمٞمحقز ًمالؾمتح٤ٌمب ومٞمف إُمر يٙمقن

 احلدي٨م قمّدوا سمؾ , أيوًٚ  ذفؽ بٚشتحبٚب افّسِػ مـ أحٌد  يَؾ وملَ 

  .اًمٌخ٤مرّي  قمـ وهمػمه اًمؽّمُمذّي  ذًمؽ وطمٙمك .راويف ُمـ همٚمٓم٤مً 

 , أيْم٤مً  طمّملمٍ  سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه ُم٤م ذًمؽ وي١مّيد

 ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل ؟ اًمٖمد ُمـ ًمقىمتٝم٤م ٟم٘مْمٞمٝم٤م أٓ .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًمقا أهّنؿ

  .ُمٜمٙمؿ ظمذهوي٠م اًمّرسم٤م قمـ اهلل يٜمٝم٤ميمؿ

 سمالُملم " ًمٚمّذيمرى "وًمٚمٌخ٤مري  ( فذـري افّهالة أؿؿو ):  ؿقفف

 يقٟمس ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد ووىمع - ُم٘مّمقرةٌ  أًمٌػ  سمٕمده٤م اًمّراء وومتح

 " سمٚمٗمظ ىمت٤مدة ي٘مقهل٤م يم٤من وُمّرةً ,  يمذًمؽ ي٘مرأه٤م يم٤من اًمّزهرّي  أنّ , 

  .اعمِمٝمقرة اًم٘مراءة وهل , اًمّراء ويمن واطمدةٍ  سمالمٍ  " ًمذيمري

 ىمقل ُمـ هل أو , ىمت٤مدة يمالم ُمـ هل هؾ .أيٜ ـرذِ  دم ختِػا وؿد

 .؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

,  ( ًمذيمري اًمّّمالة وأىمؿ) :  ىمت٤مدة ىم٤مل هّداٍب  قمـ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم

 رىمد إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل .ىمت٤مدة قمـ اعمثٜمّك ـمريؼ ُمـ روايتف وذم

)  لي٘مق اهلل وم٢منّ ,  ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م همٗمؾ أو اًمّّمالة قمـ أطمديمؿ

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم ُمـ اجلٛمٞمع أنّ  فم٤مهر وهذا, (  ًمذيمري اًمّّمالة أىمؿ

______________________ 
 .دةىمت٤م
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 سم٤مٔي٦م اعمخ٤مـم٥م ٕنّ  , ًمٜم٤م ذعٌ  ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ذع أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

الم اًمّّمالة قمٚمٞمف ُمقؾمك اعمذيمقرة ًّ  ُم٤م إصقل ذم اًمّّمحٞمح وهق , واًم

 .ٟم٤مؾمخ يرد ملَ 

 ." فذـري " بَقفف ادراد دم واختِػ

 إذا:  وؿٔؾ , سم٤معمدح ٕذيمرك:  وؿٔؾ .ومٞمٝم٤م ذيمرينًمت اعمٕمٜمك:  ؾَٔؾ

 " ىمرأ ُمـ ىمراءة يٕمْمد وهذا , إّي٤مه٤م ًمؽ ًمتذيمػمي:  أي , ذيمرهت٤م

  ." ًمٚمّذيمرى

 ذيمرت إذا:  أي,  ذيمرشمٜمل إذا:  أي , ًمٚمّٔمرف اًمالم .افّْخًلّ  وؿٚل

 ؿمٙمراً :  وؿٔؾ , همػمي ومٞمٝم٤م شمذيمر ٓ:  وؿٔؾ , ٟمًٞم٧م سمٕمدُم٤م أُمري

 إذا اعمٕمٜمك:  وؿٔؾ , أُمري ذيمر,  ذيمري سم٘مقًمف اداعمر:  وؿٔؾ , ًمذيمري

 ذيمر ذيمره٤م ومٛمتك .هلل قم٤ٌمدة اًمّّمالة وم٢منّ ,  ذيمرشمٜمل وم٘مد اًمّّمالة ذيمرت

 .اًمّّمالة ًمذيمر أراد ومٙم٠مّٟمف,  اعمٕمٌقد

 , واحلدي٨م أي٦م يقاومؼ وضمفٍ  إمم ي٘مّمد أن إومم:  اًمتقرسمِمتل وىم٤مل

 أو , شمٕم٤ممم اهلل ذيمر ه٤مذيمر إذا ّٕٟمف , ًمذيمره٤م اًمّّمالة أىمؿ اعمٕمٜمك ويم٠منّ 

 اًمّّمالة ُمقوع ومٞمف اًمّْمٛمػم ذيمر أو صاليت ًمذيمر أي ُمْم٤مف ي٘مّمد

 .ًمنمومٝم٤م
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 الحديث الدبطون   
 مع ُيهِع  ـٚن جبؾٍ  بـ مًٚذ أنّ ,   اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 555

 تِؽ هبؿ ؾٔهِع ,  ؿقمف إػ يرجع ثؿّ  .أخرة ظنٚء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ( ).فًنٚءا صالة , أخرة ظنٚء .افّهالة

 

 ( ).اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقرإٟمّم٤مري ( ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل : ؿقفف 

 قمـ ُمٜمّمقر رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿٌ  زاد ( ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  مع ُيهِع : )  ؿقفف

 اًمتل هل اًمٕمِم٤مء ومٙم٠منّ ,  " أظمرة قمِم٤مء "سمـ ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر قمٛمرو

, ىمقُمف  ومٞم١ممّ يرضمع : وًمٚمٌخ٤مري  .ُمّرشملم اًمّّمالة قمغم ومٞمٝم٤م يقافم٥م يم٤من

 .اًمّرواي٤مت ُمٕمٔمؿ ذم يمذا,  اًمٕمِم٤مء وم٘مرأ اًمٌ٘مرة ومّمغمَّ 

 "قمـ ضم٤مسمر  حم٤مرب ـمريؼ ُمـ واًمّٓمح٤موّي  قمقاٟم٦م ٕيب رواي٦مٍ  ذم ووىمع

 .اًمّزسمػم أيب رواي٦م ُمـ اًمّرّزاق ًمٕمٌد ويمذا,  " اعمٖمرب سم٠مصح٤مسمف صغمَّ 

 جم٤مزاً  اًمٕمِم٤مء سم٤معمٖمرب اعمراد أنّ  قمغم أو,  اًم٘مّّم٦م شمٕمّدد قمغم ؾمُح  وم٢من

 .أصّح  اًمّّمحٞمح ذم ومام وإٓ , شمؿّ 

 هبؿ ومٞمّمكم " اعمذيمقرة ُمٜمّمقر رواي٦م ذم ( ؿقمفإػ  يرجع ثؿّ ) :  ؿقفف

 .اعمذيمقرة:  أي " اًمّّمالة هبؿ ومٞمّمكم " ٌخ٤مريوًمٚم " اًمّّمالة شمٚمؽ

 ُمع ُيّمِٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمّّمالة أنّ  اعمراد أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم رد   هذا وذم

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمٛمرو سمـ (  326) وُمًٚمؿ (  6266,  224,  224) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 (. 632) واٟمٔمر رىمؿ  .ُمٓمّقًٓ وخمتٍماً  .ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر

سمرىمؿ  وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمرَج٦م ُمٕم٤مذ  .( 04) شم٘مّدُم٧م شمرَجتف ذم اًمٓمٝم٤مرة رىمؿ ( 6)

(623 ) 
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 .٘مقُمفسم ُيّمِٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمّّمالة همػم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ُمع ًمٞمٚم٦مً  ومّمغمَّ  "قمـ قمٛمرو قمـ ضم٤مسمر قمٜمد ُمًٚمؿ  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م وذم

 اسمـ قمـ احلٛمٞمدّي  رواي٦م وذم,  وم٠مُّمٝمؿ ىمقُمف أشمك صمؿّ  اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ٕنّ  5 ومٞمف خم٤مًمٗم٦م وٓ,  " هبؿ ومُٞمّمِٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م سمٜمل إمم يرضمع صمؿّ  " قمٞمٞمٜم٦م

 .ؾمٚمٛم٦م سمٜمق هؿ ىمقُمف

,  " ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ذم سم٘مقُمف ومُٞمّمِٚمٞمٝم٤م عيرضم صمؿّ  " قمٜمف اًمِّم٤مومٕمّل  رواي٦م وذم

  ." ومٞم١مُّمٜم٤م يرضمع صمؿّ  " وٕمحد

 قمغم سمٜم٤مءً  5 سم٤معمتٜمّٗمؾ اعمٗمؽمض اىمتداء صّح٦م قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل

 .اًمٜمّٗمؾ وسم٤مًمّث٤مٟمٞم٦م اًمٗمرض سم٤مٕومم يٜمقي يم٤من ُمٕم٤مذاً  أنّ 

 واًمّدارىمٓمٜمّل  واًمّٓمح٤موّي  واًمِّم٤مومٕمّل  اًمّرّزاق قمٌد رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدّل 

 طمدي٨م ذم ضم٤مسمر قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ

 صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  وهق " ومريْم٦م وهلؿ شمٓمّقع ًمف هل " زادو .اًم٤ٌمب

 اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم ضمري٩ٍم  اسمـ ّسح وىمد , اًمّّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف

  .شمدًمٞمًف هتٛم٦م وم٤مٟمتٗم٧م ومٞمف سمًامقمف

  .ُمردود,  يّمّح  ٓ إّٟمف:  اجلقزّي  اسمـ وم٘مقل

 ؾمٞم٤مق ُمـ أشمؿّ  قمٛمرو قمـ ؾم٤مىمف قمٞمٞمٜم٦م اسمـ سم٠منّ :  ًمف وّي اًمّٓمح٤م وشمٕمٚمٞمؾ

 اسمـ ٕنّ  5 صّحتف ذم سم٘م٤مدٍح  ًمٞمس,  اًمّزي٤مدة هذه يذيمر وملَ ,  ضمري٩ٍم  اسمـ

ـّ  ضمري٩ٍم   ملَ  وًمق , ُمٜمف قمٛمرو قمـ أظمذاً  وأىمدم قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ُمـ وأضمّؾ  أؾم

 هق ُمـ ًمرواي٦م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم طم٤مومظٍ  صم٘م٦مٍ  ُمـ زي٤مدةٌ  ومٝمل يمذًمؽ يٙمـ

  .سمّمّحتٝم٤م احلٙمؿ ذم ًمٚمّتقىّمػ ُمٕمٜمك ومال,  قمدداً  ثرأيم وٓ ُمٜمف أطمٗمظ
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 .ُمدرضم٦م شمٙمقن أن سم٤مطمتامل:  هل٤م اًمّٓمح٤موّي  ردّ  وأُّم٤م

 يم٤من ومٛمٝمام , اًمّتٗمّمٞمؾ يث٧ٌم طمّتك اإلدراج قمدم إصؾ أنّ :  ومجقاسمف

 وإُمر , وضمٝملم ُمـ روي إذا ؾمّٞمام وٓ,  ُمٜمف ومٝمق احلدي٨م إمم ُمْمٛمقُم٤مً 

 ُمت٤مسمٕم٤مً  .ضم٤مسمر قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ أظمرضمٝم٤م اًمِّم٤مومٕمّل  وم٢منّ  , يمذًمؽ هٜم٤م

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ ًمٕمٛمرو

ـ   هق اًمّٓمح٤موّي  وىمقل  ممّـ يم٤من ضم٤مسمراً  ٕنّ  5 ُمردود .ضم٤مسمر ُمـ فم

ـّ  وٓ,  ُمٜمف ذًمؽ ؾمٛمع أّٟمف قمغم حمٛمقٌل  ومٝمق,  ُمٕم٤مذ ُمع ُيّمكِم   سمج٤مسمر ئم

 اًمِّمخص ذًمؽ يٙمقن سم٠من إَّٓ  ُمِم٤مهدٍ  همػم سم٠مُمرٍ  ؿمخصٍ  قمـ خيؼم أّٟمف

  .قمٚمٞمف أـمٚمٕمف

 ومال اًمّّمالة أىمٞمٛم٧م إذا : ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ًمذًمؽ أصح٤مسمٜم٤م اطمتج٤مج ٤موأُمّ 

ٌّس قمـ اًمٜمّٝمل طم٤مصٚمف ٕنّ  5 سمجّٞمد ومٚمٞمس .( ) اعمٙمتقسم٦م إَّٓ  صالة  اًمّتٚم

 وًمق , ٟمٗمؾ أو ومرض ًمٜمّٞم٦م شمٕمّرضٍ  همػم ُمـ أىمٞمٛم٧م اًمتل همػم سمّمالةٍ 

 ٕهّن٤م 5 سم٘مقُمف اًمّث٤مٟمٞم٦م ُيّمكِم  أن ُمٕم٤مذ قمغم ُٓمتٜمع اًمٗمريْم٦م ٟمّٞم٦م شمٕمّٞمٜم٧م

 .ًمف ومرو٤مً  طمٞمٜمئذٍ  ًمٞم٧ًم

ـّ  ٓ:  أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض ىمقل ويمذًمؽ  ومْمٞمٚم٦م يؽمك أن سمٛمٕم٤مذ ئم

 , اعم٤ًمضمد أومْمؾ ُمـ هق اًمذي اعمًجد ذم إئّٛم٦م أومْمؾ ظمٚمػ اًمٗمرض

 ذًمؽ يم٤من إذا:  ي٘مقل أن ًمٚمٛمخ٤مًمػ ًمٙمـ شمرضمٞمح ٟمقع ومٞمف يم٤من وإن وم٢مّٟمف

 .سم٤مٓشّم٤ٌمع اًمٗمْمؾ ًمف حيّمؾ أن يٛمتٜمع ملَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠مُمر

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع ُيّمكِم  يم٤من " ىمقًمف ذم اًمٕمِم٤مء إنّ :  اخلّٓم٤ميبّ  ىمقل ويمذًمؽ

______________________ 
  هريرة ُمـ طمدي٨م أيب (  263) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)
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 ٕنّ  5 اًمّتٓمّقع هب٤م يٜمقي يم٤من ي٘م٤مل ومال , اعمٗمروو٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م " اًمٕمِم٤مء

  .اًمّتٜمّٗمؾ هب٤م يٜمقي أن يٜم٤مذم ٓ هذا:  ي٘مقل أن عمخ٤مًمٗمف

 أىمٞمؿ إذا ومرض قمٚمٞمف عمـ جيٞمزون ٓ اعمخ٤مًمٗملم إنّ :  طمزم اسمـ ىمقل وأُّم٤م

 .؟ قمٜمدهؿ جيقز ٓ ُم٤م ُمٕم٤مذ إمم يٜمًٌقن ومٙمٞمػ,  ٓمّققم٤مً ُمت يّمٚمٞمف أن

ؽ إضمقسم٦م وأؾمٚمؿ .ىمقي   ٟم٘مٌض  - ىم٤مل يمام يم٤من إن - ومٝمذا ًّ  اًمّتٛم

 .اعمت٘مّدُم٦م سم٤مًمّزي٤مدة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠مُمر شمٙمـ ملَ  ٕهّن٤م 5 ومٞمٝم٤م طمّج٦م ٓ:  اًمّٓمح٤موّي  ىمقل وأُّم٤م

 خي٤مًمٗمف ملَ  اإذ اًمّّمح٤ميبّ  رأي أنّ  ذم خيتٚمٗمقن ٓ أهّنؿ ومجقاسمف .شم٘مريره وٓ

 يمّٚمٝمؿ ُمٕم٤مذ هبؿ ُيّمكِم  يم٤من اًمذيـ وم٢منّ  , يمذًمؽ هٜم٤م واًمقاىمع , طمّج٦م همػمه

 .طمزم اسمـ ىم٤مًمف , سمدرّي٤مً  وأرسمٕمقن قم٘مٌّٞم٤مً  صمالصمقن وومٞمٝمؿ,  صح٤مسم٦مٌ 

 ىم٤مل سمؾ , ذًمؽ اُمتٜم٤مع اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ قمـ حيٗمظ وٓ:  ىم٤ملو

  .وهمػمهؿ وأٟمس اًمّدرداء وأسمق , قمٛمر واسمـ , قمٛمر سم٤مجلقاز ُمٕمٝمؿ

 طمّج٦م ومٞمف يٙمـ ملَ ,  ذًمؽ َجٞمع ٛمٜم٤مؾمٚمَّ  ًمق:  اًمّٓمح٤موّي  ىمقل وأُّم٤م

 .ُمّرشملم شمّمغم ومٞمف اًمٗمريْم٦م يم٤مٟم٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم يم٤من ذًمؽ أنّ  ٓطمتامل

 .ُمٜمًقظم٤مً  ومٞمٙمقن:  أي

 سم٤مٓطمتامل اًمٜمًّخ إصم٤ٌمت يتْمّٛمـ سم٠مّٟمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ شمٕمّ٘مٌف وم٘مد

 إقم٤مدة ُمـ اّدقم٤مه ُم٤م قمغم اًمّدًمٞمؾ إىم٤مُم٦م يٚمزُمف وسم٠مّٟمف , يًقغ ٓ وهق

  .ٟمتٝمكا .اًمٗمريْم٦م

 طمدي٨م وهق,  ذًمؽ دًمٞمؾ ومٞمف ؾم٤مق ىمد وم٢مّٟمف,  يمت٤مسمف قمغم ي٘مػ ملَ  ويم٠مّٟمف
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  .( ) " ُمّرشملم اًمٞمقم ذم اًمّّمالة شمّمّٚمقا ٓ " رومٕمف قمٛمر اسمـ

 صمؿّ , سمٞمقهتؿ ذم يّمّٚمقن يم٤مٟمقا اًمٕم٤مًمٞم٦م أهؾ إنّ  , ُمرؾمؾ آظمر وضمفٍ  وُمـ

 ( ) .هؿومٜمٝم٤م ذًمؽ ومٌٚمٖمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع يّمّٚمقن

 يٙمقن أن ٓطمتامل , ٟمٔمرٌ  صّحتف شم٘مدير قمغم سمذًمؽ آؾمتدٓل ومٗمل

 اًمٌٞمٝم٘مّل  ضمزم وسمذًمؽ , ومريْم٦م أهّن٤م قمغم ُمّرشملم يّمّٚمقه٤م أن قمـ اًمٜمّٝمل

 ُمٕم٤مذ سمحدي٨م ُمٜمًقخ اًمٜمّٝمل هذا:  ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق سمؾ , احلديثغ بغ مجًًٚ 

 .سمٕمٞمداً  يٙمـ ملَ  ,

:  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م 5 سم٠مطمدٍ  داؾمتِمٝم ص٤مطمٌٝم٤م ٕنّ  5 ىمديٛم٦م اًم٘مّّم٦م ي٘م٤مل وٓ

 واإلذن إومم ذم اًمٜمّٝمل يٙمقن أن ُم٤مٟمع ومال اًمّث٤مًمث٦م أواظمر ذم طمدٌ أُ  يم٤مٟم٧م

 صٚمٞمتام إذا : ُمٕمف يّمٚمٞم٤م ملَ  اًمٚمذيـ ًمٚمّرضمٚملم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد , ُمثالً  اًمّث٤مًمث٦م ذم

 أظمرضمف .ٟم٤مومٚم٦م وم٢مهّن٤م , ُمٕمٝمؿ ومّمٚمٞم٤م َج٤مقم٦مٍ  ُمًجد أشمٞمتام صمؿّ ,  رطم٤مًمٙمام ذم

ٜمـ أصح٤مب ًّ  اسمـ وصّححف .اًمٕم٤مُمرّي  إؾمقد سمـ يزيد طمدي٨م ُمـ اًم

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  طمٞم٤مة أواظمر ذم اًمقداع طمّج٦م ذم ذًمؽ ويم٤من , وهمػمه ظمزيٛم٦م

 سمٕمده ي٠مشمقن اًمذيـ إئّٛم٦م أدرك عمـ ملسو هيلع هللا ىلص أُمره .أيْم٤مً  اجلقاز قمغم ويدّل 

______________________ 
قمـ ؾمٚمٞمامن ( 6/633), واًمٜم٤ًمئل ( 624)وأسمق داود ( 3234)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (6)

أٓ : أشمٞم٧ُم اسمـ قمٛمر قمغم اًمٌالط وهؿ يّمٚمقن , وم٘مٚم٧م : سمـ ي٤ًمر ُمقمم ُمٞمٛمقٟم٦م , ىم٤مل 

حف  .ومذيمره: ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصىمد صّٚمٞم٧م , إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : شُمّمكّم ُمٕمٝمؿ ؟ ىم٤مل  وصحَّ

 (.6042)٤ٌمن واسمـ طم( 6236)اسمـ ظمزيٛم٦م 

قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ (  6/062)  "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم  (6)

أْن  ملسو هيلع هللا ىلصومٜمٝم٤مهؿ رؾمقل اهلل : وومٞمف  .يم٤من أهؾ اًمٕمقازم: ىم٤مل , ظم٤مًمد سمـ أيٛمـ اعمٕم٤مومري 

: وم٘م٤مل  .ىمد ذيمرُت ذًمؽ ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ىم٤مل قمٛمرو  .ُيٕمٞمدوا اًمّمالة ذم يقم ُمرشملم

 .صدق
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 صمؿّ ,  اًمقىم٧م ذم سمٞمقشمٙمؿ ذم صّٚمقه٤م أن:  ُمٞم٘م٤مهت٤م قمـ اًمّّمالة وي١مظّمرون

  .( ) ٟم٤مومٚم٦م ُمٕمٝمؿ اضمٕمٚمقه٤م

 ذم سم٘مقًمف ذًمؽ قمـ ُمٕم٤مذاً  هنك ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  اًمّٓمح٤موّي  اؾمتدٓل ُّم٤موأ

 ختّٗمػ أن وإُّم٤م,  ُمٕمل شمّمكم أن إُّم٤م : احل٤مرث سمـ ؾمٚمٞمؿ طمدي٨م

,  سم٘مقُمؽ شمّمؾ وٓ ُمٕمل شمّمكم أن إُّم٤م ُمٕمٜم٤مه أنّ  ودقمقاه. ( )سم٘مقُمؽ

 .ُمٕمل شمّمؾ وٓ سم٘مقُمؽ ختّٗمػ أن وإُّم٤م

 وم٘مط ُمٕمل شمّمكم أن ُّم٤مإ اًمّت٘مدير سمؾ:  ي٘مقل أن عمخ٤مًمٗمف ٕنّ  5 ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف

 ُمـ أومم وهق , ُمٕمل ومتّمكم سم٘مقُمؽ ختّٗمػ أن وإُّم٤م,  ختّٗمػ ملَ  إذا

 اعمًئقل هق ّٕٟمف 5 اًمّتخٗمٞمػ سمؽمك اًمّتخٗمٞمػ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ ومٞمف عم٤َِم 5 شم٘مديره

 .ومٞمف اعمتٜم٤مزع قمٜمف

 ُمراراً  وىمٕم٧م اخلقف صالة سم٠منّ :  ُمٜمًقظم٤مً  سمٙمقٟمف سمٕمْمٝمؿ شم٘مقي٦م وأُّم٤م

 ومٚمق , إُمـ طم٤مل ذم اعمٜم٤مومٞم٦م سم٤مٕومٕم٤مل هرةٌ فم٤م خم٤مًمٗم٦مٌ  ومٞمٝم٤م صٗم٦مٍ  قمغم

 قمغم ُمّرشملم هبؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمّمغمَّ  اعمتٜمّٗمؾ ظمٚمػ اعمٗمؽمض صالة ضم٤مزت

 .اعمٜمع قمغم ذًمؽ دلَّ  يٗمٕمؾ ملَ  ومٚماّم  , ُمٜم٤موم٤مة ومٞمف شم٘مع ٓ وضمفٍ 

 أظمرضمف يمام .ُمّرشملم اخلقف صالة هبؿ صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف صم٧ٌم أّٟمف:  ومجقاسمف

______________________ 
يمٞمػ أٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م : ىم٤مل زم رؾمقل اهلل : قمـ أيب ذر ىم٤مل (  233 )أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

: ىمٚم٧م : قمٚمٞمؽ أُمراء ي١مظمرون اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ؟ أو ُيٛمٞمتقن اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ؟ ىم٤مل 

 .صِؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م , وم٢من أدريمتٝم٤م ُمٕمٝمؿ , ومّمِؾ , وم٢مهن٤م ًمؽ ٟم٤مومٚم٦م: ومام شم٠مُمرين ؟ ىم٤مل 

يؼ ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م إٟمّم٤مري , قمـ رضمٍؾ ُمـ ُمـ ـمر(  63244) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (6)

شم٘مّدم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم طمدي٨م رىمؿ وىمد أقمّٚمف اًمِم٤مرح يمام  .ؾمٚمٞمؿ: سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ي٘م٤مل ًمف 

(36). 
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 صالشمف وأُّم٤م , ٟمحقه ضم٤مسمر قمـ وعمًٚمؿٍ  , سحي٤مً  سمٙمرة أيب قمـ داود أسمق

  .اجلقاز ومٚمٌٞم٤من اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ٟمقعٍ  قمغم هبؿ

 ذًمؽ ذم اًم٘مّراء ًم٘مٚم٦م ًمٚمّيورة ُمٕم٤مذ ومٕمؾ يم٤من:  سمٕمْمٝمؿ ىمقل وأُّم٤م

 ُمـ اعمجزئ اًم٘مدر ٕنّ  5 اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمام وٕمٞمٌػ  ومٝمق .اًمقىم٧م

 ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن ٓ زاد وُم٤م , يمثػماً  طم٤مومٔمقه يم٤من اًمّّمالة ذم اًم٘مراءة

 .اًمّّمالة ذم ذقم٤مً  ُمٜمف ممٜمقعٍ  أُمرٍ  ٓرشمٙم٤مب
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 الحديث الواحد والدبطون   
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع ُٕهِع  ـّْٚ:  ؿٚل,   مٚفٍؽ  بـ إٔس ظـ - 555

ُِ يُ  أنْ  أحدٕٚ يستىع ملَ  ؾ٘ذا .احلرّ  صّدة دم  بسط , إرض مـ جبٓتف ـّ

 ( ).ظِٔف ؾسجد ثقبف

٤مري ُمـ رواي٦م سمنم سمـ وًمٚمٌخ(  ظِٔف ؾسجد ثقبف بسط : ) ؿقفف

 ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ وًمف " اًمّثقب ـمرفومٞمْمع أطمدٟم٤م  "اعمٗمْمؾ قمـ هم٤مًم٥م 

  .احلرّ  اشّم٘م٤مء صمٞم٤مسمٜم٤م قمغم ؾمجدٟم٤م:  هم٤مًم٥م قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ

 اعمخٞمط قمغم يٓمٚمؼ وىمد .اعمخٞمط همػم قمغم يٓمٚمؼ إصؾ ذم واًمّثقب

  .جم٤مزاً 

 سملم ًم٦ماحلٞمٚمق ذم همػمه٤م ويمذا,  اًمّثٞم٤مب اؾمتٕمامل ضمقاز احلدي٨م وذم

  .سمرده٤م ويمذا طمّره٤م ٓشّم٘م٤مء إرض وسملم اعُمّمكِم 

جقد قمٜمد إرض ُم٤ٌمذة أنّ  إمم إؿم٤مرة وومٞمف ًّ  ّٕٟمف 5 إصؾ هق اًم

  .آؾمتٓم٤مقم٦م سمٕمدم اًمّثقب سمًط قمٚمؼ

جقد إضم٤مزة قمغم سمف واؾمتدل ًّ  .سم٤معُمّمكِم  اعمّتّمؾ اًمّثقب قمغم اًم

 قمغم افّنٚؾًلّ  ومحٚمف , والّٓقر حٍْٜٔ أبق ؿٚل وبف:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اعمٜمٗمّمؾ اًمّثقب

 " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواه سمام احلٛمَؾ  هذا اًمٌٞمٝم٘مّل  وأّيد

:  ىم٤مل,  " قمٚمٞمف وؾمجد ووٕمف سمرد وم٢مذا,  يده ذم احلَم أطمدٟم٤م ومٞم٠مظمذ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ هم٤مًم٥م اًم٘مٓم٤من (  263) وُمًٚمؿ (  6663,  662,  023) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 ., قمـ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل , قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 
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جقد ضم٤مز ومٚمق ًّ  ُمع احلَم شمؼميد إمم اطمت٤مضمقا ٤معمََ  سمف ُمّتّمؾ رء قمغم اًم

  .ومٞمف إُمر ـمقل

 صمقسمف ذم يٙمـ ملَ  احلَم يؼّمد يم٤من اًمذي يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

  .ًمف ؾمؽمشمف سم٘م٤مء ُمع قمٚمٞمٝم٤م يًجد ومْمٚم٦م

 :  أمريـ إمم اجلقاز قمغم سمف اؾمتدل ُمـ حيت٤مج:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 اًمٚمٗمظ طمٞم٨م ُمـ إُّم٤م , سمف اعمّتّمؾ قمغم دال   " صمقسمف " ًمٗمظ أنّ :  أحدمهٚ

جقد شمٕم٘مٞم٥م وهق,  ًّ  ُمـ وإُّم٤م , ُمًٚمؿ رواي٦م ذم يمام يٕمٜمل سم٤مًمًٌط اًم

  .قمٜمدهؿ اًمّثٞم٤مب ىمٚم٦م وهق,  اًمٚمٗمظ ظم٤مرج

 صمٌقت إمم حيت٤مج - افّثٚن إمر وهق - يمذًمؽ يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم

 , اعُمّمكِم  سمحريم٦م يتحّرك مم٤ّم يٙمقن أن وهق , اًمٜمّزاع عمحؾ ُمتٜم٤موًٓ  يمقٟمف

  .أقمٚمؿ واهلل .قمٚمٞمف يدّل  ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس

 ٕنّ  5 ومٞمٝم٤م اخلِمقع وُمراقم٤مة , اًمّّمالة ذم ٚمٞمؾاًم٘م اًمٕمٛمؾ ضمقاز وومٞمف

 طمرارة ُمـ اًمٕم٤مرض اًمّتِمقيش إلزاًم٦م ذًمؽ صٜمٞمٕمٝمؿ أنّ  اًمّٔم٤مهر

  .إرض

 ذم اًمقارد إطم٤مدي٨م وفم٤مهر , اًمقىم٧م أّول ذم اًمّٔمٝمر شم٘مديؿ وومٞمف

 .إؿمٙم٤مل ومال رظمّم٦م اإلسمراد ومَٛمـ ىم٤مل , يٕم٤مروف شم٘مّدم يمام سم٤مإلسمراد إُمر

 أن وإُّم٤م , رظمّم٦م اعمذيمقر اًمّت٘مديؿ ي٘مقل أن وم٢مُّم٤م .ؾمٜم٦ّم وَُمـ ىم٤مل

  .سم٤مإلسمراد سم٤مُٕمر ُمٜمًقخ ي٘مقل

 ومٞمحت٤مج اإلسمراد ُمع شمقضمد ىمد احلرّ  ؿمّدة إنّ :  ي٘م٤مل أن ُمٜمٝمام وأطمًـ

جقد إمم ًّ  سمٕمد طمّره يًتٛمرّ  ىمد ّٕٟمف 5 احلَم شمؼميد إمم أو اًمّثقب قمغم اًم
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 أو ًجداعم إمم ومٞمف يٛمٌم فمؾ   وضمقد اإلسمراد وم٤مئدة وشمٙمقن , اإلسمراد

 اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ صمؿّ  اًم٘مرـمٌّل  الّع هذا إمم أؿم٤مر , اعمًجد ذم ومٞمف ُيّمكِم 

  .احلديثلم شمٕم٤مرض دقمقى ُمـ أومم وهق ,

 ٓشّمٗم٤مق اعمرومقع ىمٌٞمؾ ُمـ " يمذا ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤ّم " اًمّّمح٤ميبّ  ىمقل أنّ  وومٞمف

 وُمٕمٔمؿ سمؾ,  صحٞمحٞمٝمام ذم احلدي٨م هذا ختري٩م قمغم اًمِّمٞمخلم

 .اعمّمٜمّٗملم

 اًمّّمالة ذم ًمٙمقٟمف اًمّّمٞمٖم٦م جمّرد قمغم زي٤مدة هذا ذم نّ إ ي٘م٤مل ىمد ًمٙمـ

 أُم٤مُمف ُمـ يرى يمام ظمٚمٗمف ُمـ ومٞمٝم٤م يرى يم٤من وىمد , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٚمػ

 يمٜم٤ّم " صٞمٖم٦م جمّرد ُمـ ٓ اًمّٓمريؼ هذه ُمـ ُم٠مظمقذاً  ومٞمف شم٘مريره ومٞمٙمقن

 ." ٟمٗمٕمؾ
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 الحديث الثاني والدبطون   
 هِع يُ  ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل:  ؿٚل  هريرة أيب ظـ - 555

 ( ).رءٌ  مْف فٔظٚتَ ظذ فٔس,  افقاحد افّثقب دم أحدـؿ

 

 سم٢مصم٤ٌمت اًمّّمحٞمحلم ذم هق يمذا:  إصمػم اسمـ ىم٤مل ( ُيهِع  ٓ) :  ؿقفف

  .اًمٜمّٝمل سمٛمٕمٜمك ظمؼم وهق , ٟم٤مومٞم٦م " ٓ " أنّ  ووضمٝمف , اًمٞم٤مء

 اًمِّم٤مومٕمّل  ـمريؼ ُمـ " ُم٤مًمؽ همرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  ورواه:  ىمٚم٧م

 " يّمِؾ  ٓ " سمٚمٗمظاًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة  قمـ أيب ُم٤مًمؽ قمـ

 ٓ " سمٚمٗمظ ُم٤مًمؽ قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمقّه٤مب قمٌد ـمريؼ وُمـ , ي٤مء سمٖمػم

 قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  ورواه , اًمّت٠ميمٞمد ٟمقن سمزي٤مدة " لميّمٚمّ 

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك " سمٚمٗمظ اًمّزٟم٤مد أيب

 ُمـ ُمًٚمؿ زادو, يمذا ًمٚمٌخ٤مري  ( رء ظٚتَٔف ظذ فٔس: )  ؿقفف

 " رواي٦م ذمو , سمٕمْمف أي " رء ُمٜمف " اًمّزٟم٤مد أيب قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ

  .سم٤مإلومراد ( ) " قم٤مشم٘مف

:  وحُل , ُمذيّمر وهق , اًمٕمٜمؼ أصؾ إمم اعمٜمٙمٌلم سملم ُم٤م هق واًمٕم٤مشمؼ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب (  662) وُمًٚمؿ (  066) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .هريرة 

وهق اعمقاومؼ , واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتّف , سم٤مإلومراد ( قم٤مشم٘مف ) ذم يمثػم ُمـ ٟمًخ اًمٕمٛمدة : شمٜمٌٞمف 

 .ًمرواي٦م اًمّمحٞمحلم

واًمٌٞمٝم٘مل (  224) واًمٜم٤ًمئل (  4433) أظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد  .رواي٦م قم٤مشم٘مف سم٤مإلومراد (6)

 .وهمػمهؿ( 062/ 6)  "اًمٙمؼمى"ذم 
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 .شم٠مٟمٞمثف

 سمؾ,  طم٘مقيف ذم اًمّثقب ـمرذم ويِمدّ  وؾمٓمف ذم يّتزر ٓ أّٟمف واعمراد

ؽم ًمٞمحّمؾ قم٤مشم٘مٞمف قمغم هبام يتقؿّمح ًّ   اًم
ٍ
 يم٤من وإن اًمٌدن أقم٤مزم ُمـ جلزء

 .اًمٕمقرة ؾمؽم ذم أُمٙمـ ذًمؽ ًمٙمقن أو , سمٕمقرةٍ  ًمٞمس

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ 

,  " ـمرومٞمف سملم ومٚمٞمخ٤مًمػ واطمد صمقب ذم صغمَّ  ُمـ "أيب هريرة ُمرومققم٤ًم 

 قمغم رومٞمفـم سملم ومٚمٞمخ٤مًمػ " ومٞمف حيٞمك قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ أمحد قمٜمدو

 .ؿمٞم٤ٌمن قمـ طمًلم ـمريؼ ُمـ ٟمٕمٞمؿٍ  وأيب ًمإلؾمامقمٞمكمّ  ويمذا,  " قم٤مشم٘مٞمف

 واًمٜمّٝمل , آؾمتح٤ٌمب قمغم إُمر هذا اجلٛمٝمقر محؾ:   افَقل إول

  .اًمّتٜمزيف قمغم ىمٌٚمف اًمذي ذم

 , فيمَ ومؽمَ  ذًمؽ قمغم ىمدر ُمـ صالة شمّمّح  ٓ .أمحد قمـ: افَقل افثٚن 

  .اًمنّمائط ُمـ ضمٕمٚمف

  .ُمًت٘مٌالً  واضم٤ٌمً  ضمٕمٚمف,   وي٠مصمؿ شمّمّح :   أمحد وقمـ: افَقل افثٚفٞ 

ـّ  , اًمّتحريؿ ي٘متيض اًمٜمّٝمل فم٤مهر:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل  ُمٜمٕم٘مد اإلمجٚع ًمٙم

 .شمريمف ضمقاز قمغم

 ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م طمٙم٤مي٦م ُمـ اًمٜمّقوّي  قمـ ىمٚمٞمؾ سمٕمد ذيمره قماّم  وهمٗمؾ,  ىم٤مل يمذا

د ظـ اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وىمد , أمحد ظـ ّّ  مويمال , اجلقاز قمدم ظعّ  بـ حم

 .٤مً أيْم اخلالف صمٌقت قمغم يدّل  اًمؽّمُمذّي 

 ثؿّ  ظّر ابـ ظـ اعمٜمع وٟم٘مؾ,  اعمٕم٤مين ذح ذم سم٤مسم٤مً  ًمف اًمّٓمح٤موّي  وقم٘مد

 .جرير وابـ وهٛ ابـ ظـ همػمه وٟم٘مٚمف , وافّْخًلّ  ضٚوسٍ  ظـ
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 ُمِمتٛمالً  ُيّمكِم  أن إصؾ سم٠منّ :  اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سملم افّىحٚويّ  ومجع

 اشّمزر و٤مق وم٢من

ٌٙمّل  اًمّديـ شم٘مّل  اًمِّمٞمخ وٟم٘مؾ ًّ  افّنٚؾًلّ  ٟمّص  قمـ ذًمؽ وضمقب اًم

ـّ  , واظمت٤مره   .ظمالومف اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م يمت٥م ذم اعمٕمروف ًمٙم

 يم٤من صمقب ذم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  اًمقضمقب قمدم قمغم اخلّٓم٤ميبّ  واؾمتدل

 .( ) ٟم٤مئٛم٦م وهل ٟم٤ًمئف سمٕمض قمغم ـمرومٞمف أطمد

 ٕن ُمّتًع همػم اًمّثقب ُمـ ٓسمًف هق اًمذي اًمّٓمرف أنّ  وُمٕمٚمقم:  ىم٤مل

 .ًمٕم٤مشم٘مف يم٤من ُم٤م ُمٜمف ويٗمْمؾ,  سمف ريّتز

 سملم اًمّتٗمّمٞمؾ بخٚرياف شمٍّمف ُمـ واًمّٔم٤مهر .خيٗمك ٓ ٟمٔمرٌ  ىم٤مًمف وومٞمام

 جي٥مومال  وّٞم٘م٤مً  يم٤من إذا ُم٤م وسملم , ومٞمج٥م واؾمٕم٤مً  اًمّثقب يم٤من إذا ُم٤م

 .ادْذر ابـ اختٔٚر وهق , اًمٕم٤مشمؼ قمغم ُمٜمف رء ووع

 ( ). ٤مً وٞم٘م اًمثقب يم٤من إذا سم٤ٌمب شمٕم٘مٞمٌف ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمٔمٝمر وسمذًمؽ

______________________ 
ُيّمكِم ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل : قمـ قم٤مئِم٦م , ىم٤مًم٧م (  663) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)

 .وقمكمَّ مِ ِرط وقمٚمٞمف سمٕمُْمف إمم ضمٜمٌف, اًمٚمٞمؾ وأٟم٤م إمم ضمٜمٌف , وأٟم٤م طم٤مئض 

ب اًمٌخ٤مري قمغم طمدي٨م اًم٤ٌمب سم٘مقًمف (6) إذا صغمَّ ذم اًمثقب اًمقاطمد ومٚمٞمجٕمؾ : سم٤مب ) سمقَّ

ُمـ صغمَّ ذم : ويمذا طمدي٨م أيب هريرة أظمر سمٚمٗمظ , يمر طمدي٨م اًم٤ٌمب صمؿ ذ( قمغم قم٤مشم٘مٞمف

صمؿ ( سم٤مب إذا يم٤من اًمثقب وٞم٘م٤ًم ) صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري  ."صمقب واطمد ومٚمٞمخ٤مًمػ سملم ـمرومٞمف 

ؾم٠مًمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ اًمّمالة ذم اًمثقب : روى قمـ ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث , ىم٤مل 

ومجئ٧م ًمٞمٚم٦م ًمٌٕمض أُمري ,  ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره , ملسو هيلع هللا ىلصظمرضم٧م ُمع اًمٜمٌل : اًمقاطمد ؟ وم٘م٤مل 

: ومقضمدشمف يّمكم , وقمكمَّ صمقب واطمد وم٤مؿمتٛمٚم٧ُم سمف وصٚمٞم٧ُم إمم ضم٤مٟمٌف , ومٚمامَّ اٟمٍمف ىم٤مل 

ُم٤م هذا آؿمتامل اًمذي رأي٧م : ىم٤مل  .ُم٤م اًمنى ي٤م ضم٤مسمر ؟ وم٠مظمؼمشمف سمح٤مضمتل , ومٚمام ومرهم٧م

وم٢من يم٤من واؾمٕم٤ًم وم٤مًمتحػ سمف , وإن يم٤من : ىم٤مل  –يٕمٜمل و٤مق  -يم٤من صمقب : ؟ , ىمٚم٧م 

 ."٘م٤ًم وم٤مشمزر سمف وٞم
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 الحديث الثالث والدبطون   
ّٕف,  ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظـ  اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 555  أـؾ مـ:  ؿٚل أ

  .بٔتف دم وفًَٔد , مسجدٕٚ فًٔتزل أو ؾًِٔتزفْٚ , بهالً  أو ثقمًٚ 

َِ  يِت وأُ  ُٖ  ؟ ؾسٖل,  رحيًٚ  هلٚ ؾقجد,  بَقلٍ  مـ خرضاٌت  ؾٔف رٍ ْد ب  خزؾ

 ـره رآه ؾِاّم ,  أصحٚيب بًض إػ ؿّربقهٚ:  ؾَٚل , افبَقل مـ ؾٔٓٚ بام

 ( ).تْٚجل ٓ مـ إٔٚجل ؾّ٘ن  .ؾـُ :  ؿٚل , أـِٓٚ

 الحديث الرابع والدبطون
 افّثقمَ  أـؾ ـمَ :  ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  أنّ ,   اهلل ظبد بـ جٚبر ظـ - 555

َْ  ؾال وافُّراَث  وافبهَؾ  ـّ رَ ي َٜ  ؾ٘نّ  , مسجدٕٚ ب  يتّٖذى مّٚ تتّٖذى ادالئُ

ٍٜ  دمو .اإلٕسٚن مْف  ( ).آدم بْل:  رواي

 

 ."أنَّ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل زقمؿ  "وًمٚمٌخ٤مري  (ظـ جٚبر : ) ؿقفف 

 خمتٚمٗم٤مً  أُمراً  يم٤من عَم٤ّم ًمٙمٜمّف , اًمّتٝمٛم٦م وضمف قمغم زقمؿ ي٘مؾ ملَ :  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

______________________ 
قم٤مىمدي  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رضم٤مٌل يّمٚمقن ُمع اًمٜمٌل : وؾم٤مق أيْم٤ًم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد , ىم٤مل 

ٓ شمرومٕمـ رءوؾمٙمـ طمتك يًتقي : أزرهؿ قمغم أقمٜم٤مىمٝمؿ يمٝمٞمئ٦م اًمّمٌٞم٤من , وي٘م٤مل ًمٚمٜم٤ًمء 

 .اًمرضم٤مل ضمٚمقؾم٤مً 

ُمـ ـمريؼ يقٟمس قمـ (  623) وُمًٚمؿ (  2462,  6602,  362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .٤مء قمـ ضم٤مسمر اًمزهري قمـ قمٓم

ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ (  623) وُمًٚمؿ (  362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واظمتٍمه اًمٌخ٤مري يمام ؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .ضم٤مسمر 

ٟمحق  .ُمـ رواي٦م هِم٤مم اًمدؾمتقائل قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر(  260) وأظمرضمف ُمًٚمؿ      

 .رواي٦م اًم٤ٌمب
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 أُمر ذم إَّٓ  يًتٕمٛمؾ يٙم٤مد ٓ اًمٚمٗمظ هذا ٕنّ  , اًمّزقمؿ سمٚمٗمظ أشمك,  ومٞمف

 .ومٞمف خيتٚمػ أو سمف يرشم٤مب

 ٓ اخلّٓم٤ميبّ  ويمالم , أيْم٤مً  اعمحّ٘مؼ اًم٘مقل ذم يًتٕمٛمؾ وىمد:  ىمٚم٧م

 وملَ ,  ضم٤مسمر قمـ قمٜمد اًمٌخ٤مري ص٤مًمح سمـ أمحد رواي٦م وذم , ذًمؽ يٜمٗمل

 ." زقمؿ " ي٘مؾ

ًٚ  أـؾ مـ: )  ؿقفف وًمٚمٌخ٤مري قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ  (ثقم

 ذم يٖمِم٤مٟم٤م ومال - اًمثقم يريد - اًمِمجرة هذه ُمـ أيمؾ ُمـ :ضم٤مسمر 

 خمٚمد وىم٤مل , ٟمٞمئف إَّٓ  يٕمٜمل أراه ُم٤م:  ىم٤مل ؟ سمف يٕمٜمل ُم٤م:  ىمٚم٧م , ُم٤ًمضمدٟم٤م

  .ٟمتٜمف إَّٓ :  ضمري٩م اسمـ قمـ:  يزيد سمـ

 وم٢منّ  ضمري٩ٍم  اسمـ وأفمٜمّف,  ومّنه اًمذي أقمرف ملَ  " اًمّثقم يريد ":  ىمقًمفو

  .اًمّثقم سمذيمر اجلزم قمٓم٤مء قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م ذم

 .ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ ؾمٞم٤مىمف ذم اظمتٚمػ ىمد أّٟمف قمغم

 ُمـ " سمٚمٗمظ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًم٘مّٓم٤من حيٞمك رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ هروا وم٘مد

 واًمّثقم اًمٌّمؾ أيمؾ ُمـ " ُمّرة وىم٤مل " اًمّثقم اًمٌ٘مٚم٦م هذه ُمـ أيمؾ

 قم٤ٌمدة سمـ روح ـمريؼ ُمـ "اعمًتخرج" ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق ورواه,  " واًمٙمّراث

 اسمـ ىم٤مل:  وًمٗمٔمف,  ُمّرة وىم٤مل , ىم٤مل اًمذي وقملّم ,  ُمثٚمف ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ

 .واًمٙمّراث واًمٌّمؾ اًمّثقم : آظمر وىم٧م ذم ٤مءقمٓم وىم٤مل:  ضمري٩ٍم 

 اًمٌّمؾ أيمؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هنك : سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أسمق ورواه

 اسمـ أظمرضمف هٙمذا .اًمّثقم يقُمئذٍ  سمٌٚمدٟم٤م يٙمـ وملَ  : ىم٤مل,  واًمٙمّراث

 يمالمه٤م قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمّرّزاق وقمٌد إسمراهٞمؿ سمـ يزيد رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م
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  .اًمّزسمػم أيب قمـ

 يٙمـ ملَ  يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ إذ,  اعمت٘مّدم اًمّتٗمًػم يٜم٤مذم ٓ هذا:  ىمٚم٧م

 رواي٦م ًمٙم٤مٟم٧م احلٛمؾ هذا اُمتٜمع ًمق طمّتك , إًمٞمٝمؿ جيٚم٥م ٓ أن سم٠مروٝمؿ

  أقمٚمؿ واهلل , اًمٜم٤ّمذم رواي٦م قمغم ُم٘مّدُم٦م اعمث٧ٌم

 أيمؾ ُمـ " ىمقًمف ٕنّ  , اًمّثقم أيمؾ إسم٤مطم٦م قمغم يدّل  هذا:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

  .إسم٤مطم٦م ًمٗمظ "

 , احلٙمؿ ٓ اًمقضمقد شمٕمٓمل إّٟمام اًمّّمٞمٖم٦م هذه سم٠منّ :  اعمٜمػم اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 .ُم٤ٌمح همػم أو ُم٤ٌمطم٤مً  يمقٟمف ُمـ أقمؿّ  وهق , إيمؾ ُمٜمف وضمد ُمـ:  أي

أنَّ اًمٜمٌل ,  حتريٛمف قمدم قمغم اًمّدًٓم٦م ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وذم

  اعمًجد ذم ي٘مرسمٜم٤م ومال , ؿمٞمئ٤مً  اخلٌٞمث٦م اًمِمجرة هذه ُمـ أيمؾ ُمـ :ىم٤مل  ,

 اًمٜم٤مس أهي٤م : وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  ذاك ومٌٚمغ , طمرُم٧م , طمرُم٧م:  ٤مساًمٜم وم٘م٤مل

 .رحيٝم٤م أيمره ؿمجرة وًمٙمٜمٝم٤م , زم اهلل أطمؾَّ  ُم٤م حتريؿ يب ًمٞمس إٟمف

 وهق اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  ( مسجدٕٚ ؾًِٔتزل أو ؾًِٔتزفْٚ: )  ؿقفف

 ذًمؽ ذم قمٜمف اًمّرواة ختتٚمػ وملَ  , اًمّزهرّي 

 أو "وإليب ذر  , عمًٚمؿٍ  ذاويم , اًمٕمٓمػ سمقاو ( بٔتف دم وفًَٔد : ) ؿقفف

 أقمؿّ  ّٕٟمف,  آقمتزال ُمـ أظمّص  وهل,  أيْم٤مً  سم٤مًمِّمّؽ  " سمٞمتف ذم ًمٞم٘مٕمد

  .همػمه أو اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن ُمـ

 هذا "أيت سم٘مدر  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وأنّ  "وًمٚمٌخ٤مري (  بَدرٍ  وأيت : ) ؿقفف

 وطمّدصمٜم٤م .واًمّت٘مدير , اعمذيمقر اإلؾمٜم٤مد قمغم ُمٕمٓمقف وهق , آظمر طمدي٨م

 , ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس قمـ وه٥م اسمـ طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ٗمػمقم سمـ ؾمٕمٞمد
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 ."..أيت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ , زقمؿ  اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر أنَّ  , قمٓم٤مء زقمؿ

 , ؾمٜملم سم٧ًّم  إّول احلدي٨م قمغم ُمت٘مّدُم٤مً  يم٤من اًمّث٤مين احلدي٨م وهذا

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف وىمع أّٟمف,  وهمػمهذم اًمٌخ٤مري  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم إّول ٕنّ 

ٜم٦م ذم وىمع وهذا - ؾمٌع ؾمٜم٦م ويم٤مٟم٧م - ظمٞمؼم همزوة ًّ  قمٜمد إومم اًم

 .ؾم٠مسمّٞمٜمف يمام إٟمّم٤مرّي  أّيقب أيب سمٞم٧م ذم وٟمزوًمف,  اعمديٜم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص ىمدوُمف

 اًمّت٠مٟمٞم٨م ومٞمف وجيقز , ومٞمف يٓمٌخ ُم٤م وهق اًم٘م٤مف سمٙمن ( بَدرٍ : )  ؿقفف

ـّ  , أؿمٝمر واًمّت٠مٟمٞم٨م , واًمّتذيمػم  " اتَي ظُم  ومٞمف " ىمقًمف ذم اًمّْمٛمػم ًمٙم

 ومٞمف ـمٕم٤مم ُمـ سم٘مدرٍ  أيت وم٤مًمّت٘مدير , اًم٘مدر ذم ذياًم اًمّٓمٕم٤مم قمغم يٕمقد

 ىم٤مل طمٞم٨م سم٤مًمّت٠مٟمٞم٨م أقم٤مده اًم٘مدر قمغم اًمّْمٛمػم أقم٤مد عَم٤ّم وهلذا , اتَي ظُم 

  " ىمّرسمقه٤م " ىم٤مل وطمٞم٨م " ومٞمٝم٤م سمام وم٠مظمؼم "

وًمٚمٌخ٤مري  ذم آقمتّم٤مم طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح قمـ اسمـ وه٥م وم٘م٤مل 

 ذم وؿم٤مريمف,  وم٘مط ٗمٔم٦ماًمٚم هذه ذم قمٗمػم سمـ ؾمٕمٞمدَ  خ٤مًمػوم "أيت سمٌدر  "

 " وه٥م اسمـ ىمقل وومٞمف , اعمذيمقر سم٢مؾمٜم٤مده وه٥م اسمـ قمـ احلدي٨م ؾم٤مئر

 سمـ أمحد قمـ داود أسمق أظمرضمف ويمذا , " ظميات ومٞمف ـمٌ٘م٤مً :  يٕمٜمل

 .احلدي٨م ومراغ سمٕمد ومذيمره وه٥م اسمـ شمٗمًػم أظّمر ًمٙمـ , ص٤مًمح

 " وم٘م٤مل وه٥م اسمـ قمـ يمالمه٤م وطمرُمٚم٦م اًمّٓم٤مهر أيب قمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 .سم٤مًم٘م٤مف " سم٘مدرٍ 

ٌٜ  ورّجح اح مـ مجٚظ  وه٥م اسمـ ًمٙمقن ص٤مًمح سمـ أمحد رواي٦مَ  افّؼّ

 .يمذًمؽ سمف طمّدث أّٟمف قمغم ومدلَّ  سم٤مًمّٓمٌؼ " اًمٌدر " ومّن 

,  سم٤مًمّٓمٌخ شمِمٕمر ٕهّن٤م,  شمّمحٞمػ " سم٘مدرٍ  " ًمٗمٔم٦م أنّ  بًوٓؿ وزظؿ
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 أنّ  ومٔم٤مهره اًمّٓمٌؼ سمخالف , ُمٓمٌقظم٦م اًمٌ٘مقل سم٠ميمؾ اإلذن ورد وىمد

  .ٞمئ٦مٟم ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمٌ٘مقل

 أيب طمدي٨م ُمـ ضم٤مء عم٤َِم أصّح  " اًم٘مدر " رواي٦م أنّ  زم ئمٝمر واًمذي

 سملم شمٕم٤مرض وٓ , سم٤مًمّٓمٕم٤مم اًمّتٍميح ومٞمف وم٢منّ  , َجٞمٕم٤مً  أّيقب وأمّ  أّيقب

 ذًمؽ أيمؾ ذم هلؿ إذٟمف وسملم,  ُمٓمٌقظم٤مً  وهمػمه اًمّثقم أيمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اُمتٜم٤مقمف

 ." ُمٜمٙمؿ يم٠مطمدٍ  ًم٧ًم إيّن  " سم٘مقًمف ذًمؽ ؾقمٚمَّ  وم٘مد , ُمٓمٌقظم٤مً 

 سمف ٟمٌّٞمف اهلل ظمّص  ُم٤م ريمْ ذِ )  أّيقب أيب طمدي٨م قمغم ظمزيٛم٦م اسمـ وشمرضمؿ

 .( ُمٓمٌقظم٤مً  وٟمحقه اًمّثقم أيمؾ شمرك ُمـ

 ملَ  اًم٘مدر ذم اًمذي سم٠منّ :  اًمّروايتلم سملم " اعمٗمٝمؿ " ذم افَرضبلّ  مجع وؿد

 .اًمٜمّلء طمٙمؿ ذم ومٌ٘مل,  رائحتف شمْمٛمحّؾ  طمّتك يٜمْم٩م

 ٓؾمتدارشمف سمذًمؽ ؾُمِٛمل , اًمّٓمٌؼ وهق اعمقطّمدة سمٗمتح " سمٌدرٍ  " ىمقًمفو

 .يمامًمف قمٜمد سم٤مًم٘مٛمر ًمف شمِمٌٞمٝم٤مً 

 ٌطُو  يمذا .اعمٕمجٛمتلم اًمّْم٤مد وومتح اخل٤مء سمْمؿّ  ( اترَض ُخ  : ) ؿقفف

 , ظمية َجع وهق صم٤مٟمٞمف ويمن أّوًمف سمٗمتح وًمٖمػمه , ذرّ  أيب رواي٦م ذم

  .أيْم٤مً  وشمًٙمٞمٜمٝم٤م اًمّْم٤مد وؿّ  أّوًمف وؿّ  ُمع وجيقز

 إذ , سم٤معمٕمٜمك اًمٜمّ٘مؾ ومٞمف:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل ( أصحٚبف بًض إػ: )  ؿقفف

 أو , ُمثالً  ومالن إمم ىمّرسمقه٤م:  ىم٤مل سمؾ,  اًمٚمٗمظ هبذا ي٘مٚمف ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل

 .أصح٤مسمف سمٕمض إمم أؿم٤مر أو ُمِمػماً  ىمّرسمقه٤م:  ىم٤مل:  أي .طمذف ومٞمف

 ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل , إٟمّم٤مرّي  أّيقب أسمق سم٤مًمٌٕمض واعمراد:  ىمٚم٧م

 يّمٜمع ومٙم٤من:  ىم٤مل,  قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص ٌّل اًمٜمّ  ٟمزول ىمّّم٦م ذم أّيقب أيب طمدي٨م ُمـ
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,  ُمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ي٠ميمؾ أن سمٕمد أي - إًمٞمف سمف ضملء وم٢مذا ـمٕم٤مُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل 

 ي٠ميمؾ ملَ :  ًمف وم٘مٞمؾ ُمّرة ذًمؽ ومّمٜمع , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أص٤مسمع ُمقوع قمـ ؾم٠مل

 .ٓ:  ىم٤مل ؟ اهلل ي٤م رؾمقَل  هق أطمرام:  وم٘م٤مل , صمقم ومٞمف اًمّٓمٕم٤مم ويم٤من ,

 .أيمرهف وًمٙمـ

 طمدي٨م وذم , اعمالئٙم٦م : أي ( تْٚجل ٓ مـ إٔٚجل ؾّ٘ن  ـؾ: )  ؿقفف

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد أّيقب أيب  اهلل رؾمقل أنّ  , آظمر وضمف ُمـ طم

 أصمر ومٞمف ير ومٚمؿ,  يمّراث أو سمّمؾ ومٞمف ظمية ُمـ سمٓمٕم٤ممٍ  إًمٞمف أرؾمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 يدك أصمر أر ملَ :  ىم٤مل ؟ ُمٜمٕمؽ ُم٤م:  ًمف وم٘م٤مل , ي٠ميمؾ أن كوم٠مسم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .سمٛمحّرمٍ  وًمٞمس,  اهلل ئٙم٦مُمال ُمـ أؾمتحل:  ىم٤مل, 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ٟمزل:  ىم٤مًم٧م,  أّيقب أمّ  طمدي٨م ُمـ وهلام

:  ومٞمف وىم٤مل .ٟمحقه احلدي٨م ومذيمر , اًمٌ٘مقل سمٕمض ومٞمف ـمٕم٤مُم٤مً  ًمف ٗمٜم٤مومتٙمٚمَّ 

  .ص٤مطمٌل أوذي أظم٤مف إيّن  , ُمٜمٙمؿ يم٠مطمدٍ  ًم٧ًم وم٢ميّن  , ٚمقايمُ 

 ؾمقلر ذم ًمٙمؿ يم٤من ًم٘مد } شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٕمٛمقم اؾمتدل أّيقب أسمق ويم٤من

 اُمتٜمع ومٚماّم ,  أومٕم٤مًمف َجٞمع ذم ُمت٤مسمٕمتف ُمنموقمّٞم٦م قمغم { طمًٜم٦مٌ  أؾمقةٌ  اهلل

 وضمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف ومٌلّم  , سمف شم٠مؾّمك اًمٌ٘مقل شمٚمؽ أيمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .شمٜم٤مضمل ٓ ُمـ أٟم٤مضمل إيّن :  وم٘م٤مل ختّمٞمّمف

 .؟ ٓ أو ملسو هيلع هللا ىلص افّْبلّ  ظذ حرامًٚ  ذفؽ أـُؾ  ـٚن هؾ واختِػ

 وًمٞمس:  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم,  احلّؾ  اجحوافرّ , يم٤من حمرُم٤ًم قمٚمٞمف :  ؾَٔؾ

  .ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد أّيقب أيب طمدي٨م ُمـ شم٘مّدم يمام .سمٛمحّرمٍ 

 ُمـ ُم٤م وأّٟمف , ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اعمٚمؽ ُمالزُم٦م اعمٜمع ذم اًمٕمٚم٦م أنّ :  إّول وطمّج٦م
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 .ومٞمٝم٤م يٚم٘م٤مه أن يٛمٙمـ وُمٚمؽ إَّٓ  ؾم٤مقم٦م

 

ـّ  ؾال) ؿقفف دم حديٞ جٚبر افثٚن  وًمٚمٌخ٤مري قمـ أٟمس  (  يَرب

 واعمقطّمدة اًمّراء سمٗمتح .٤مٜمّ سمَ ي٘مرَ  ومال اًمِمجرة هذه ُمـ أيمؾ ـُم :ُمرومققم٤ًم 

 .اًمٜمّقن وشمِمديد

 قمغم سمٕمٛمقُمف ومٞمًتدّل ,  سم٤معمًجد اًمٜمّٝمل شم٘مٞمٞمد طمدي٨م أٟمس ذم وًمٞمس

 .اًمقًمٞمٛم٦م وُمٙم٤من واجلٜم٤مزة اًمٕمٞمد ّمغمَّ يمٛمُ  سم٤معم٤ًمضمد ٤مُمعجَ اعمَْ  إحل٤مق

ؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس سمٕمْمٝمؿ أحل٘مٝم٤م وىمد ًّ  وٟمٔمػمه , أومم اًمٕمٛمقم هبذا واًمّتٛم

 .شم٘مّدم يمام " سمٞمتف ذم وًمٞم٘مٕمد " ىمقًمف

 أذى وشمرك اعمالئٙم٦م أذى سمؽمك احلدي٨م ذم اعمٜمع ؾقمٚمَّ  ىمد ًمٙمـ

 ذم وُم٤م سم٤معم٤ًمضمد اًمٜمّٝمل اظمتّص  قِمٚم٦َّم ضمزء ُمٜمٝمام يمّؾ  يم٤من وم٢من , اعمًٚمٛملم

 .يم٤مٕؾمقاق جمٛمع يمّؾ  اًمٜمّٝمل ًمٕمؿّ  وإَّٓ  , إفمٝمر هق وهذا , ُمٕمٜم٤مه٤م

 أيمؾ ُمـ : ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٕمٞمد يبأ طمدي٨م ذم ىمقًمف اًمٌح٨م هذا وي١مّيد

 .اعمًجد ذم ي٘مرسمٜم٤م ومال ؿمٞمئ٤مً  اًمِّمجرة هذه ُمـ

 هب٤م اًمّتٕمٚمٞمؾ قمغم يدّل  احلٙمؿ ذم اًمّّمٗم٦م ريمْ ذِ :  اًمٕمريبّ  اسمـ اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 يمّٚمٝمؿ أيمٚمقا ُمًجد َج٤مقم٦م أنّ  ًمق:  ىم٤مل طمٞم٨م اعم٤مزرّي  قمغم ردّ  وُمـ صَمؿَّ  ,

 ٕنّ  , سمٕمْمٝمؿ يمؾأ إذا ُم٤م سمخالف , ُمٜمف يٛمٜمٕمقا ملَ  يمرهي٦م رائح٦م ًمف ُم٤م

 شمٜم٤مول ُمـ اعمٜمع يتٜم٤مول هذا وقمغم , وسم٤معمالئٙم٦م هبؿ سمؾ هبؿ خيتّص  ملَ  اعمٜمع

  .وطمده يم٤من وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمًجد ودظمؾ ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

  .قملم ومرض ًمٞم٧ًم اجلامقم٦م صالة أنّ  قمغم اًم٤ٌمب سم٠مطم٤مدي٨م واؾمتدل
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 :  أمريـ أحد ُمٜمٕمف ُمـ اًمالزم ٕنّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اجلامقم٦م صالة ومتٙمقن ُم٤ٌمطم٤مً  إُمقر هذه أيمؾ يٙمقن أن ٤مإُمّ :  إول

  .قملم ومرض ًمٞم٧ًم

  .ومرو٤مً  اجلامقم٦م صالة ومتٙمقن طمراُم٤مً  أو:  افثٚن

 ومرض اجلامقم٦م شمٙمقن ٓ أن ومٞمٚمزم أيمٚمٝم٤م إسم٤مطم٦م قمغم إّمٜ ومجٓقر

 شمرك ًمقازُمف وُمـ , ضم٤مئز إُمقر هذه أيمؾ:  ي٘م٤مل أن وشم٘مريره .قملم

 ضم٤مئز اجل٤مئز وٓزم , ضم٤مئز آيمٚمٝم٤م طمّؼ  ذم قم٦ماجلام وشمرك , اجلامقم٦م صالة

 . ( ) اًمقضمقب يٜم٤مذم وذًمؽ

 اجلامقم٦م أنّ  قمغم سمٜم٤مء,  حتريٛمٝم٤م بًوٓؿ أو افّيٚهر أهؾ ظـ وَٕؾ

 إَّٓ  شمتؿّ  وٓ , قملم ومرض اجلامقم٦م صالة:  ي٘م٤مل أن وشم٘مريره , قملم ومرض

 هذا أيمؾ ومؽمك , واضم٥م ومٝمق سمف إَّٓ  اًمقاضم٥م يتؿّ  ٓ وُم٤م , أيمٚمٝم٤م سمؽمك

  .ٟمتٝمكا .طمراُم٤مً  ومٞمٙمقن واضم٥م

 سم٠منّ  .ُمٜمٝمؿ طمزم اسمـ ّسح ًمٙمـ , اًمّٔم٤مهر أهؾ قمـ همػمه ٟم٘مٚمف ويمذا

 اًمّٚمزوم قمـ واٟمٗمّمؾ , قملم ومرض اجلامقم٦م سم٠منّ  ىمقًمف ُمع طمالل أيمٚمٝم٤م

 زوال ىمٌؾ اًمقىم٧م سمخروج قمٚمؿ سمٛمـ خمتّص  أيمٚمٝم٤م ُمـ اعمٜمع سم٠منّ  .اعمذيمقر

______________________ 
واًمّمقاب أنَّ إسم٤مطم٦َم أيمؾ , ًمٞمس هذا اًمت٘مرير سمجٞمد ( : 6/330) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  (6)

يمام أنَّ , هذه اخلياوات ذوات اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م ٓ يٜم٤مذم يمقن اجلامقم٦م ومرض قملم 

وظمالص٦م  .طمْمقر اًمٓمٕم٤مم يًقغ شمرك اجلامقم٦م عمـ ىُمِدم سملم يديف ُمع يمقن ذًمؽ ُم٤ٌمطم٤مً 

اعم٤ٌمطم٤مت قمذرًا ذم شمرك اجلامقم٦م وضمٕمؾ ُمثؾ هذه , اًمٙمالم أنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ينَّ قمغم قم٤ٌمده 

واهلل  .وم٢مذا أراد أطمد أن يتخذه٤م طمٞمٚم٦م ًمؽمك اجلامقم٦م طمرم قمٚمٞمف ذًمؽ, عمّمٚمح٦م ذقمّٞم٦م 

 أقمٚمؿ  
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 ذًمؽ وُمع , ـمٝم٤مسمنمو قملم ومرض اجلٛمٕم٦م صالة أنّ  وٟمٔمػمه .اًمّرائح٦م

ٗمر شمً٘مط ًّ  سمٕمد أٟمِم٠مه ُمـ قمغم حيرم ًمٙمـ , ُم٤ٌمح أصٚمف ذم وهق .سم٤مًم

  .اًمٜمّداء ؾمامع

 أيمؾ أنّ  قمغم احلدي٨م هبذا يًتدّل  ىمد:  أيْم٤مً  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

:  ي٘م٤مل وىمد , اجلامقم٦م طمْمقر شمرك ذم اعمرظّمّم٦م إقمذار ُمـ إُمقر هذه

 يٙمقن أن ذًمؽ ي٘متيض ومال,  قمٜمٝم٤م اًمّزضمر خمرج ظمرج اًمٙمالم هذا إنّ 

 ُمـ هذا ويٌٕمد:  ىم٤مل .رضورة أيمٚمٝم٤م إمم شمدقمق أن إَّٓ  شمريمٝم٤م ذم قمذراً 

  ٟمتٝمكا .اًمّزضمر يٜمٗمل ذًمؽ وم٢منّ  , أصح٤مسمف سمٕمض إمم شم٘مريٌف وضمف

 ُمـ طمّؼ  ذم وىمع اًمّزضمر أنّ  سمٞمٜمٝمام واًمٗمرق , طم٤مًمتلم قمغم محٚمف ويٛمٙمـ

 ذًمؽ ومٞمٝم٤م يٙمـ ملَ  طم٤مًم٦م ذم وىمع اًمّت٘مري٥م ذم واإلذن , اعمًجد إشمٞم٤من أراد

 ُمت٠مظّمر اًمّزضمر أنّ  ىمّدُم٧م وم٘مد , سمٜمل ذاك إذ اًمٜمٌّقّي  اعمًجد يٙمـ ملَ  سمؾ ,

  .ؾمٜملم سم٧ًّم  اًمّت٘مري٥م ىمّّم٦م قمـ

 قمـ اًمّتخّٚمػ ذم قمذر اًمّثقم أيمؾ أنّ  سمٕمْمٝمؿ شمقّهؿ:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

  ٟمتٝمكا .اجلامقم٦م ومْمؾ طمرم إذ ومٕمٚمف قمغم ٔيمٚمف قم٘مقسم٦م هق وإّٟمام , اجلامقم٦م

 ٓ ًمٙمـ , ُمثالً  يم٤معمٓمر ومٞمف ًمٚمٛمرء ؾم٥ٌم ٓ سمام اًمّرظمّم٦م خيّص  ويم٠مّٟمف

  .قملم ومرض اجلامقم٦م أنّ  وٓ , طمراُم٤مً  أيمٚمٝم٤م يٙمقن أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم

 اعمالئٙم٦م أنّ  قمغم " شمٜم٤مضمل ٓ ُمـ أٟم٤مضمل وم٢ميّن  " سم٘مقًمف اعُمٝمٚم٥َّم واؾمتدل

  .أدُمّٞملم ُمـ أومْمؾ

 ٤مًمقطملسم قمٚمٞمف يٜمزل ُمـ يٜم٤مضمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من سمٛمـ اعمراد ٕنّ  , ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 قمغم يدّل  دًمٞمؾ وضمقد ُمـ يٚمزم وٓ , ضمؼميؾ إيمثر إهمٚم٥م ذم وهق
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 ُمـ أومْمؾ هق ممّـ أومْمؾ يٙمقن أن أّيقب أيب ُمثؾ قمغم ضمؼميؾ أومْمٚمّٞم٦م

 إومراد سمٕمض شمٗمْمٞمؾ ُمـ يٚمزم وٓ , ٟمٌّٞم٤مً  يم٤من إن ؾمّٞمام وٓ , أّيقب أيب

 .اجلٜمس َجٞمع قمغم اجلٜمس َجٞمع شمٗمْمٞمؾ سمٕمض قمغم

 ومٝمق رحيف ئمٝمر يم٤من إن اًمٗمجؾ:  ىم٤مل ٚفٍؽ م ظـ اًمّتلم اسمـ وٟم٘مؾ

  .سم٤مجلِم٤مء قمٞم٤مٌض  وىمّٞمده .يم٤مًمّثقم

 ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب طمدي٨م ُمـ اًمّّمٖمػم اًمّٓمؼماينّ  وذم:  ىمٚم٧م

 سمـ حيٞمك إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ , احلدي٨م ذم اًمٗمجؾ ذيمر قمغم اًمّتٜمّمٞمص

  .وٕمٞمػ وهق .راؿمد

 .رائح٦م ًمف ضمرح سمف أو خرٌ سمَ  سمٗمٞمف ـُمَ  سمذًمؽ ًض افنٚؾًٜٔب َؼ وأحلَْ 

اّمك اًمّّمٜم٤مئع أصح٤مب وم٠محلؼ,  سمٕمْمٝمؿ وزاد ًّ  واًمٕم٤مه٤مت , يم٤مًم

 أنّ  إمم:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وأؿم٤مر,  سمٚم٤ًمٟمف اًمٜم٤ّمس ي١مذي وُمـ , يم٤معمجذوم

  .ُمريّض  همػم شمقؾّمع يمّٚمف ذًمؽ

 :  افُراهٜٔ دم واختِػ

 .اًمّتٜمزيف قمغم اجلٛمٝمقر:  افَقل إول

 .اًمّتحريؿ اًمّٔم٤مهرّي٦م قمـ:  افَقل افثٚن

 إؿمٞم٤مء هذه شمٜم٤مول حتريؿ اًمّٔم٤مهر أهؾ قمـ ومٜم٘مؾ قمٞم٤مٌض  ربوأهم

 حسَّ  وًمٙمـ,  قملم ومرض واجلامقم٦م اجلامقم٦م طمْمقر متٜمع ٕهّن٤م,  ُمٓمٚم٘م٤مً 

,  اعمًجد طمْمقر ذًمؽ يتٕم٤مـمك ُمـ قمغم حيرم صمؿّ ,  سم٤مجلقاز طمزمٍ  سمـا

 .همػمه ُمـ سمٛمذهٌف أقمٚمؿ وهق

اهلل  وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ حيٞمك اًم٘مٓم٤من قمـ قمٌٞمد(  مسجدٕٚ: ) ؿقفف 
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 ُمـ أيمؾ ُمـ:  ظمٞمؼم همزوة ذم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنَّ , ر قمٛم اسمـقمـ ٟم٤مومع قمـ 

 ذم)  ىم٤مل ىمقًمف,  " ُمًجدٟم٤م ي٘مرسمـ ومال - اًمثقم يٕمٜمل - اًمِمجرة هذه

 .ىمدم طملم أو,  اخلروج أراد طملم أي:  اًمداودي ىم٤مل(  ظمٞمؼم همزوة

,  ٟمٗمًٝم٤م اًمٖمزاة ذم وهق ذًمؽ ىم٤مل أٟمف اًمّمقاب سم٠من .اًمتلم سمـا وشمٕم٘مٌف

 .اٟمتٝمك .اًمًٗمر ذم سمذًمؽ خيؼمهؿ أن متٜمع رضورة وٓ:  ىم٤مل

 ي٘مرسمـ ومال:  احلدي٨م ذم ىمقًمف .ذًمؽ قمغم اًمداوديَّ  محؾ اًمذي ومٙم٠منَّ 

 قمغم اخلؼم محؾ ومٚمٝمذا اعمديٜم٦م ُمًجد سمف اعمراد أنَّ  اًمٔم٤مهر ٕنَّ  .ُمًجدٟم٤م

 ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ًمٙمـ,  اعمديٜم٦م إمم اًمرضمقع أو ظمٞمؼم إمم اًمتقضمف اسمتداء

 .ظمٞمؼم ومتح قم٘م٥م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف صدر اعمذيمقر اًم٘مقل أنّ  قمغم دلَّ  ُمًٚمؿ قمٜمد

 ومٞمف ًمٞمّمكِم  أقمدّ  اًمذي اعمٙم٤من سمف يريد " ُمًجدٟم٤م " وم٘مقًمف هذا ومٕمغم

 .اعمًٚمٛملم إمم واإلو٤موم٦م,  اجلٜمس سم٤معمًجد اعمراد أو,  هٜم٤مك إىم٤مُمتف ُمّدة

ـّ  ومال:  أي  اعمًٚمٛملم ُمًجد ي٘مرسم

ـّ  ومال " سمٚمٗمظ ومٞمف اًم٘مّٓم٤من حيٞمك قمـ أمحد رواي٦م وي١مّيده  "اعم٤ًمضمد ي٘مرسم

 , ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٛمًجد اًمٜمّٝملَّ  ظمّص  ُمـ ىمقل يدومع وهذا .عمًٚمؿٍ  وٟمحقه

  .ووّه٤مه اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ سمّٓم٤مل اسمـ طمٙم٤مه وىمد

  ىمٚم٧م:  ىم٤مل ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ُمّمٜمّػ وذم
ٍ
 هؾ:  ًمٕمٓم٤مء

 ذم سمؾ .ٓ:  ىم٤مل ؟ اعم٤ًمضمد ذم أو,  ظم٤مّص٦م احلرام ًمٚمٛمًجد اًمٜمّٝمل

 .اعم٤ًمضمد

 :ٚئدتٚن ؾ

 أنّ  اًمّٚمٖم٦م ذم اعمٕمروف ٕنّ ,  جم٤مز " ؿمجرة " ىمقًمف ذم :افٍٚئدة إوػ 
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 اسمـ ومّن  وهبذا , ٟمجؿ ًمف ي٘م٤مل ًمف ؾم٤مق ٓ وُم٤م,  ؾم٤مٌق  هل٤م يم٤من ُم٤م اًمِّمجرة

٤ٌّمسٍ    .( يًجدان واًمِّمجر واًمٜمّجؿ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وهمػمه قم

ٌِّٜ أهؾ ومـ  ذم أصؾ:  أي , أروُم٦م ًمف صمٌت٧م ُم٤م يمّؾ :  َمـ ؿٚل اف

  .ومٜمجؿٌ  وإٓ , ؿمجرٌ  ومٝمق ُمٜمف ىمٓمع ُم٤م خيٚمػ إرض

 واًمٕم٤مُّم٦م,  اًمّثقم قمغم اًمِّمجر إـمالق احلدي٨م هذا ذم:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .ؾم٤مق ًمف يم٤من ُم٤م إَّٓ  اًمِّمجر شمٕمرف ٓ

 ٟمجؿٍ  ومٙمّؾ  , وظمّمقٌص  قمٛمقمٌ  واًمٜمّجؿ اًمِّمجر سملم:  َمـ ؿٚل ومْٓؿ

 همػم ُمـ ؿمجر ٟمخؾٍ  ومٙمّؾ  , واًمٜمّخؾ يم٤مًمِّمجر قمٙمس همػم ُمـ ؿمجرٌ 

 .قمٙمس

 وًمذًمؽ , طمٙمٛمف ُمٜمٝم٤م ىمرب وُم٤م اعمًجد رطم٦ٌم طمٙمؿ :افٍٚئدة افثٕٜٚٔ 

 إمم ُمٜمف وضمدت ُمـ سم٢مظمراج أُمر اعمًجد ذم رحيٝم٤م وضمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 . قمٛمر قمـ ُمًٚمؿ ذم صم٧ٌم يمام اًمٌ٘مٞمع

 هذه ُمـ أيمؾ ُمـ : ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم وىمع : تْبٔفٌ  

ـّ  ومال اخلٌٞمث٦م اًمٌ٘مٚم٦م  اًمٜمّٝمل شمقىمٞم٧م " قمٚمٞمف وسمّقب .صمالصم٤مً  , ُمًجدٟم٤م ي٘مرسم

 ." اًمّثقم ٔيمؾ اجلامقم٦م إشمٞم٤من قمـ

:  أي , سم٤مًم٘مقل يتٕمٚمؼ " صمالصم٤مً  " ىمقًمف يٙمقن أن ٓطمتامل , ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .اًمّرائح٦م وضمقد اعمٜمع قِمٚم٦َّم ٕنّ  , اًمّٔم٤مهر هق هذا سمؾ , صمالصم٤مً  ذًمؽ ىم٤مل

 .اعمّدة هذه شمًتٛمرّ  ٓ وهل
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 ٦مرىمؿ اًمّمٗمح اعمقوقع 

 كتاب الصالة
 

6 

 3 سم٤مب اعمقاىمٞم٧م

 40 سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م و وضمقهب٤م

 632 سم٤مب إذان و اإلىم٤مُم٦م

 643 سم٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م

 663 سم٤مب اًمّمٗمقف

 602 سم٤مب اإلُم٤مُم٦م

  634سم٤مب صٗم٦م صالة اًمٜمٌل 

 024 سم٤مب وضمقب اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمريمقع واًمًجقد

 033 سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمّمالة

 360 اجلٝمر سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسم٤مب شمرك 

 306 سم٤مب ؾمجقد اًمًٝمق

 323 سم٤مب اعمرور سملم يدي اعمّمكم

 346 سم٤مٌب ضم٤مُمع
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