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افدرس األول 

أظم٤ٌمر إؾمالم أم اعم١مُمٜملم ظمدجي٦م  

 – ريض اهلل قمٜمٝمام –واسمـ قمٛمٝم٤م ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ 

طمدصمٜمل ضم٤مر خلدجي٦م سمٜم٧م :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم – 1

، واهلل ٓ أقمٌد   أي ظمدجي٦م)):   وهق ي٘مقل خلدجي٦م…، أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  ظمقيٚمد

، ظمِؾ  ظمِؾ اًمالت:  ومت٘مقل ظمدجي٦م:   ىم٤مل((، واهلل ٓ أقمٌد اًمٕمزى أسمدًا  اًمالت

.  ()، صمؿ يْمٓمجٕمقن يم٤مٟم٧م صٜمٛمٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا يٕمٌدون:  ىم٤مل.  ()اًمِٕمزى

 …أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل اهلل :   ىم٤مًم٧م– ريض اهلل قمٜمٝم٤م – وقمـ قم٤مئِم٦م – 2

، ويم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ  ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمٜمقم

 وهق اًمتٕمٌد –، ومٞمتحٜم٨َم ومٞمف  ، ويم٤من خيٚمق سمٖم٤مر طمراء ()، صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء اًمّمٌح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  29/467يٜمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد .  إىمرب أن هذا ىمٌؾ اًمٌٕمثف ()

، ؾمقى ضم٤مر  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم وإؾمٜم٤مده صحٞمح (17947)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  ، وضمٝم٤مًمتف ٓ شمي ، وهق صح٤ميب ظمدجي٦م

.  اخلٚمقة وآقمتزال قمـ اًمٜم٤مس:  اخلالء ()
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، صمؿ يرضمع إمم  ()، ويتزود ًمذًمؽ () ىمٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف–اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد 

.  ، وهق ذم هم٤مر طمراء()، ومٞمتزود عمثٚمٝم٤م طمتك ضم٤مءه احلؼ ظمدجي٦م

 ()وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل:  ، ىم٤مل ()ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرىء:  ، ىم٤مل اىمرأ:  ، وم٘م٤مل ()ومج٤مءه اعمٚمؽ

، وم٠مظمذين  ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرىء:  ، ىمٚم٧م اىمرأ:  ، وم٘م٤مل ، صمؿ أرؾمٚمٜمل ()طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد

ُم٤م أٟم٤م :  ، وم٘مٚم٧م اىمرأ:  ، وم٘م٤مل ، صمؿ أرؾمٚمٜمل ومٖمٓمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد

 اؿرأ باشم ربك افذي }:  ، وم٘م٤مل ()، صمؿ أرؾمٚمٜمل ، وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م سم٘م٤مرىء

 ومرضمع هب٤م [3 – 1 :اًمٕمٚمؼ] {اؿرأ وربك األـرم * خؾق اإلكسان من ظؾق * خؾق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  …أي ىمٌؾ أن يرضمع إمم أهٚمف  ()

.   يم٤من ي٠مظمذ اًمزاد إذا أراد أن يذه٥م ًمٚمخٚمقة ًمٚمتٕمٌد…أي أٟمف  ()

.  أي ضم٤مء اًمقطمل ()

.  وهق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ()

.  أي ٓ أطمًـ اًم٘مراءة ()

.  أي وّٛمف ووٖمٓمف ()

.  طمتك سمٚمغ اًمٖمط ُمٜمل اًمٖم٤مي٦م واعمِم٘م٦م:  اعمراد ()

، واعم٤ٌمًمٖم٦م  واحلٙمٛم٦م ذم اًمٖمط ؿمٖمٚمف ُمـ آًمتٗم٤مت:   ىم٤مل اًمٕمٚمامء)):  ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ ()

، ومٗمٞمف أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٕمٚمؿ أن  ، ويمرره صمالصم٤ًم ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٜمٌٞمف ذم أُمره سم٢مطمْم٤مر ىمٚمٌف عم٤م ي٘مقًمف ًمف

.  ((واهلل أقمٚمؿ .  حيت٤مط ذم شمٜمٌٞمف اعمتٕمٚمؿ وأُمره سم٢مطمْم٤مر ىمٚمٌف
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،  ()زُمٚمقين:  ، ومدظمؾ قمغم ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وم٘م٤مل  يرضمػ وم١ماده…رؾمقل اهلل 

ًم٘مد :  ، وأظمؼمه٤م اخلؼم ، وم٘م٤مل خلدجي٦م ()، ومزُمٚمقه طمتك ذه٥م قمٜمف اًمروع زُمٚمقين

.  ()ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمز

، وشمّمدق  ، إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ يمال واهلل ُم٤م خيزيؽ اهلل أسمداً :  وم٘م٤مًم٧م ظمدجي٦م

، وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م  ، وشم٘مري اًمْمٞمػ ()، وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم ()، ووٛمؾ اًمَٙمّؾ  احلدي٨م

، طمتك أشم٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى  ، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف ظمدجي٦م ()احلؼ

، ومٞمٙمت٥م  ، ويم٤من يٙمت٥م اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، ويم٤من اُمرًأ شمٜمٍم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اسمـ قمؿ ظمدجي٦م

، وم٘م٤مًم٧م ًمف  ، ويم٤من ؿمٞمخ٤ًم يمٌػمًا ىمد قمٛمل اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٙمت٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي هَمُٓمقين ()

.  أي اًمٗمزع واخلقف ()

 ظم٤مف ُمـ اعمقت أو اعمرض ُمـ ؿمدة اًمرقم٥م …ُم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح إمم أٟمف  ()

.  واخلقف

.  ، وذًمؽ سم٤مإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ ، أو يتؿ أي شم٤ًمقمد يمؾ ُمـ طمّمؾ ًمف ُم٤م يث٘مٚمف ُمـ وم٘مر أو يمثرة قمٞم٤مل ()

.  ، ومتٕمٓمٞمف اعم٤مل شمؼمقم٤مً  ، وذًمؽ سم٠من شمٙمًٌف اعم٤مل أي شمٕملم اًمٗم٘مػم ()

وهذه اجلٛمٚم٦م دمٛمع مجٞمع ُم٤م شم٘مدم وُم٤م مل يت٘مدم ُمـ ُمٙم٤مرم .  ، وهل احل٤مدصم٦م مجع ٟم٤مئ٦ٌم:  اًمٜمقائ٥م ()

.  إظمالق وظمّم٤مل اخلػم
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.  ، اؾمٛمع ُمـ أظمٞمؽ ي٤م اسمـ قمؿ:  ظمدجي٦م

، وم٘م٤مل   ظمؼم ُم٤م رأى…ي٤م اسمـ أظمل ُم٤م شمرى ؟ وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل :  وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م

، ًمٞمتٜمل  ()، ي٤م ًمٞمتٜمل ومٞمٝم٤م ضمذقم٤مً   اًمذي ٟمّزل اهلل قمغم ُمقؾمك()هذا اًمٜم٤مُمقس:  ًمف ورىم٦م

، مل  ٟمٕمؿ:  أو خمرضمَل هؿ ؟ ىم٤مل:  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  أيمقن طمٞم٤ًم إذ خيرضمؽ ىمقم

، وإن يدريمٜمل يقُمؽ أٟمٍمك ٟمٍمًا  ي٠مِت رضمؾ ىمط سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م سمف إٓ قمقدي

.  ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  ()، وومؽم اًمقطمل ، صمؿ مل يٜمِم٥م ورىم٦م أن شمقذم ()ُم١مزراً 

 قمـ أيب …ؾمئؾ اًمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل – 3

 ()، أظمرضمتف ُمـ همٛمرة ضمٝمٜمؿ إمم وحْم٤مٍح   ٟمٕمؿ)):  ، هؾ شمٜمٗمٕمف ٟمٌقشمؽ ؟ ىم٤مل ـم٤مًم٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهق ص٤مطم٥م ه اًمنم اجل٤مؾمقس:  ، وي٘م٤مسمٚمف ص٤مطم٥م ه اخلػم:  اًمٜم٤مُمقس ذم اًمٚمٖم٦م ()

.  ، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظمّمف سم٤مًمقطمل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم:   واعمراد هٜم٤م

.  ؿم٤مسم٤ًم ىمقي٤ًم طمتك أسم٤مًمغ ذم ٟمٍمشمؽ:  أي ()

.  ىمقي٤مً :  أي ()

.  ، وشمقىمػ ٟمزول اًم٘مرآن ومؽمة ُمـ اًمزُمـ أي مل يٚم٨ٌم إٓ وىمت٤ًم ىمٚمٞماًل طمتك شمقذم ()

اإليامن :  ، وصحٞمح ُمًٚمؿ (4953)، واًمتٗمًػم  (3)سمدء اًمقطمل :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

(160)  .

ُم٤م رق ُمـ اعم٤مء قمغم وضمف :   اًمْمحْم٤مح ذم إصؾ)):  (وحْمح:  ُم٤مدة)ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  ()

.  ((، وم٤مؾمتٕم٤مره ًمٚمٜم٤مر  إرض ُم٤م يٌٚمغ اًمٙمٕمٌلم
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.  ((ُمٜمٝم٤م 

 )):   وم٘م٤مل– ٕهن٤م ُم٤مشم٧م ىمٌؾ اًمٗمرائض وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن –وؾمئؾ قمـ ظمدجي٦م 

.  ((، ذم سمٞم٧م ُمـ ىمّم٥م ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م  أسمٍمهت٤م قمغم هنر ُمـ أهن٤مر اجلٜم٦م

، قمٚمٞمف ؾمٜمدس   ُمـ اجلٜم٦م() أسمٍمشمف ذم سمٓمٜم٤من)):  ىم٤مل.  وؾمئؾ قمـ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ

))  .

 يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُم٦م وطمده سمٞمٜمل )):  ، وم٘م٤مل وؾمئؾ قمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ

.  ()قمٚمٞمٝمام اًمًالم.  ((وسملم قمٞمًك 

:  افػوائد وافعز

،  ، وصقاب رأهي٤م ، ورسم٤مـم٦م ضم٠مؿمٝم٤م  ومْمؾ ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م– 1

ُمريؿ سمٜم٧م :   ظمػم ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦م أرسمع)):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  وومراؾمتٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  ، واعمراد ُمـ دواظمؾ اجلٜم٦َم ، وهق وؾمط اًمٌمء أو أصٚمف مجع سمٓمـ:  اًمٌٓمٜم٤من ()

.  (سمٓمـ:  ُم٤مدة)

،   ومٞمف جم٤مًمد)):  9/416، وىم٤مل اهلٞمثٛمل  ، وومٞمف وٕمػ وذم ؾمٜمـ جم٤مًمد (2047)رواه أسمق يٕمغم  ()

، وًمٙمؾ وم٘مرة ُمـ وم٘مراشمف  ((، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح  وهذا مم٤م ُمدح ُمـ طمدي٨م جم٤مًمد

، 3820، 3816، 1792)، يٜمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري  ، ومٝمق صحٞمح سمِمقاهده ؿمقاهد

.  (973)، وُمًٜمد أيب يٕمغم  (2434 – 2432، 209)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (6208



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     10

 
 

 

،  ()((، وآؾمٞم٦م اُمرأة ومرقمقن  ، وظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد …، ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد  قمٛمران

 (( ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد – أي هذه إُم٦م – ظمػم ٟم٤ًمئٝم٤م )):   أٟمف ىم٤مل…وصم٧ٌم أيْم٤ًم قمٜمف 

.  ()ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 أن ُمـ اشمّمػ سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م وطمرص قمغم ُم٤ًمقمدة إظمقاٟمف اعمحت٤مضملم – 2

 واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م )):   ىم٤مل…، وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  طمري سم٠من يقومؼ ًمٚمخػم

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  ((يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف 

وًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم ُم٤ًمقمدة اعمحت٤مضملم واًمّمدىم٦م قمغم 

، أو  ، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤معم٤مل أو سم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ اعم٤ًميملم واًمٞمت٤مُمك وإراُمؾ

.  سمٛم٤ًمقمدهتؿ قمغم ىمْم٤مئٝم٤م

 سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم –، وأهن٤م ظمػم ُمٕملم ًمزوضمٝم٤م   ومْمؾ اًمزوضم٦م اًمّم٤محل٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م– 3

.   قمغم وٛمؾ اًمّمٕم٤مب–

.   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم آؾمتِم٤مرة ذم إُمقر اعمٝمٛم٦م– 4

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمف أن حيرص قمغم اؾمتِم٤مرة أصح٤مب اًمرأي اًمًديد ُمـ أهؾ – 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححف  سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م (1339 – 1336)رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  ()

.  (7/135)احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

.  (2430)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (3865)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  (2699)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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، ومٞمِمػمون قمٚمٞمف سمام  ، اًمذيـ حيرصقن قمغم ُمّمٚمح٦م ُمـ اؾمتِم٤مرهؿ اًمّمالح واخلؼمة

.  يرون أٟمف ظمػم ًمف وًمٚمٛمًٚمٛملم

وذم اعم٘م٤مسمؾ يٜمٌٖمل أن ٓ يًتِمػم ُمـ قمَم اهلل شمٕم٤ممم وضمٕمؾ مهف اًمدٟمٞم٤م : ٕٟمف ًمق 

، ومل يٗمٙمر  يم٤من ًمف رأي ؾمديد عم٤م آصمر اًمدٟمٞم٤م اًم٘مّمػمة اًمٗم٤مٟمٞم٦م قمغم أظمرة اًمٓمقيٚم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م

 إن همالء حيبون افعاجؾة ويذرون }:  ، ومِم٤مسمف ُمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ومٞمام يٜمجٞمف ُمـ أهقاهل٤م

، وأيْم٤ًم ًمق يم٤من ًمٚمٕم٤ميص رأي ؾمديد عم٤م قمَم اهلل شمٕم٤ممم وهق  {وراءهم يومًا ثؼقاًل 

، وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  ، وطمرُم٤مٟمف ُمـ اجلٜم٦م يٕمٚمؿ أن اعمٕمّمٞم٦م ؾم٥ٌم إلطمراىمف سم٤مًمٜم٤مر

وُمـ ي٠مسمك ي٤م :   ىم٤مًمقا((، إٓ ُمـ أسمك   يمؾ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م)):   أٟمف ىم٤مل…قمـ اًمٜمٌل 

، يمام أن  ()((، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك   ُمـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م)):  رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل

، أو حيٛمٚمف ومً٘مف قمغم أن يِمػم قمٚمٞمف  اًمٕم٤ميص رسمام حيٛمٚمف ومً٘مف قمغم احلًد عمـ اؾمتِم٤مره

، أو يِمػم قمٚمٞمف سمام ومٞمف ُمية  سم٠مي رأي خيٓمر سم٤ٌمًمف دون ٟمٔمر ذم ُمّمٚمح٦م ُمـ اؾمتِم٤مره

.  ، أو ُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم ًممظمريـ

، ومٞمِمػم قمٚمٞمف سمام  ويمذًمؽ ٓ يًتِمػم إمحؼ اًمذي يْمع إُمقر ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م

.  ، وهق يريد أن يٜمٗمٕمف ييه

.  ، اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م ، وأٟمف ُمـ اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ  ومْمؾ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ– 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (7280)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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،   أن ُمـ ؾمٜم٦م اهلل ذم هذا اًمٙمقن وضمقد اًمٍماع سملم أهؾ احلؼ وأهؾ اًم٤ٌمـمؾ– 7

، وسملم أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم  سملم إٟمٌٞم٤مء وأقمدائٝمؿ ُمـ اعمنميملم

، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم أن يتحغم  وأقمدائٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗم٤ًمق واعمٜم٤موم٘ملم

.  ، وأضمره قمغم اهلل سم٤مًمّمؼم واحلٙمٛم٦م

، وذًمؽ سم٤مًمدقمقة إمم   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم ُمٜم٤مسة إٟمٌٞم٤مء– 8

،  ، وسمٛمٜم٤مسة اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم وأُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر ـمري٘متٝمؿ

، وأن حيذر ُمـ أن يًٚمؽ ـمريؼ اًمٙمٗم٤مر  سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٛمٙمٜمف اًم٘مٞم٤مم هب٤م

.  ()واعمٜم٤موم٘ملم واًمٗم٤ًمق ذم إيذاء اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ سم٤مًم٘مقل أم سمٖمػمه

.  واهلل أقمٚمؿ

، وأٟمف يٌٕم٨م يقم  ، وأٟمف يم٤من ُمـ اعمقطِمديـ  ومْمؾ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ– 9

.  اًم٘مٞم٤مُم٦م أُم٦م وطمده

.  ، وإٟمام سم٤مإليامن واًمت٘مقى  أن اًمٗمْمؾ ٓ يٙمقن سم٤مًمٜم٥ًم– 10

 هداي٦م قمٛمف …، وهلذا مل يًتٓمع اًمٜمٌل   أن اهلداي٦م سمٞمد اهلل هيٌٝم٤م عمـ يِم٤مء– 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 – 2/197ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي :  يٜمٔمر ذم ذح ىمّم٦م إؾمالم ورىم٦م وسمٞم٤من سمٕمض ومقائده٤م ()

 8/716، و 27 – 1/22، ومتح اًم٤ٌمري  278، 11/279اًمقطمل :  ، ضم٤مُمع إصقل 204

.  208، 20/207اًمًػمة :  ، اًمٗمتح اًمرسم٤مين 721 –
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.  ()، ٕن اهلل مل يٙمت٥م ًمف ذًمؽ أيب ـم٤مًم٥م إمم اإلؾمالم

، ومٞمخٗمػ قمٜمف   ًمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م… إصم٤ٌمت ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل – 12

.  ، وًمٙمٜمف ٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر اًمٕمذاب ُمـ أضمؾ ؿمٗم٤مقمتف

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إن – ريض اهلل قمٜمف –يٜمٔمر يمالم احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ أيت قمٜمد سمٞم٤من ومقائد ىمّم٦م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد  ()

.  ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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افدرس افثاين 

  …أظم٤ٌمر إؾمالم أومْمؾ هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م 

 – ريض اهلل قمٜمف –وهق أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

، إذ  …يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد اًمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أيب اًمدرداء – 4

 أُم٤م ص٤مطمٌٙمؿ )):  …أىمٌؾ أسمق سمٙمر آظمذًا سمٓمرف صمقسمف طمتك أسمدى قمـ ريمٌتف وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

،  إٟمف يم٤من سمٞمٜمل وسملم اسمـ اخلٓم٤مب رء:  ، وىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ، ومًَٚمؿ ()((وم٘مد هم٤مُمر 

:  ، وم٘م٤مل ، وم٠مىمٌٚم٧م إًمٞمؽ ، وم٠َمسمك قَمكَمَ  ، وم٠ًمًْمتف أن يٖمٗمر زم ، صُمَؿ ٟمِدُْم٧ُم  ()وم٠مهقم٧م إًمٞمف

َأصَمَؿ :  ، وم٠مشمك ُمٜمزل أيب سمٙمر وم٠ًمل ، صمؿ إن قمٛمر ٟمدم ، صمالصم٤مً  (( يٖمٗمر اهلل ًمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر ))

، ومجٕمؾ َوضْمُف اًمٜمٌل َيَتَٛمَٕمُر  ، ومًَٚمَؿ قمٚمٞمف …، وم٠مشمك إمم اًمٜمٌل  ٓ:  أسمق سمٙمٍر ؟ وم٘م٤مًمقا

ٌََتْٞمفِ  ()طمتك أؿمٗمؼ أسمق سمٙمر ،  ي٤م رؾمقل اهلل واهلل أٟم٤م يمٜم٧م أفمٚمؿ:  ، وم٘م٤مل ، ومجث٤م قمغم ُريْم

:  ، وىم٤مل أسمق سمٙمر يمذسم٧م:   إن اهلل سمٕمثٜمل إًمٞمٙمؿ وم٘مٚمتؿ)):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ُمرشملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  واعمٕمٜمك دظمؾ ذم همٛمرة اخلّمقُم٦م.  أي ظم٤مصؿ ()

.  أي أهمْمٌتف ()

 ُم٤م … ُمـ اًمٖمْم٥م طمتك ظمِمك أسمق سمٙمر أن يّمٞم٥م قمٛمر ُمـ رؾمقل اهلل …أي أمحر وضمف اًمٜمٌل  ()

.  يٙمره
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، ومام ُأوِذَي   ُمرشملم((، وواؾم٤مين سمٜمٗمًف وُم٤مًمف ومٝمؾ أٟمتؿ شم٤مريمق زم ص٤مطمٌل؟  صدق

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  سمٕمده٤م

ُمـ أول ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل :   أٟمف ؾمئؾ– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ اسمـ قم٤ٌمس – 5

:  ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل طم٤ًمن أول ُمـ آُمـ سمف أسمق سمٙمر:  وم٘م٤مل:  …

 ()إذا شمذيَمرَت ؿمجقًا ُمـ أظمل صم٘م٦م

 

وم٤مذيمر أظم٤مك أسم٤م سمٙمر سمام ومٕمال  

ظمػم اًمؼمي٦م أووم٤مه٤م وأقمدهل٤م  

 

سمٕمد اًمٜمٌل وأوٓه٤م سمام محال  

 اعمحٛمقد ُمِمٝمُده ()واًمت٤مزم اًمث٤مين 

 

وأول اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ صدق اًمرؾمال  

قم٤مش محٞمدًا ُٕمر اهلل ُمتٌٕم٤ًم  

 

 ()سم٠مُمر ص٤مطمٌف اعم٤ميض وُم٤م اٟمت٘مال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 وهذا يم٤مًمٜمص قمغم أٟمف )):  71،  4/69ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٌداي٦م .  (3661)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

صمؿ ذيمر أىمقآً .  ((وهق اعمِمٝمقر قمـ مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م ... –  ريض اهلل قمٜمف –أول ُمـ أؾمٚمؿ 

 – ريض اهلل قمٜمف – وىمد أضم٤مب أسمق طمٜمٞمٗم٦م )):  4/73قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ صمؿ ىم٤مل 

، وُمـ اًمٜم٤ًمء  سم٤مجلٛمع سملم هذه إىمقال سم٠من أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار أسمق سمٙمر

 ((، وُمـ اًمٖمٚمامن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم  ، وُمـ اعمقازم زيد سمـ طم٤مرصم٦م ظمدجي٦م

.  170، 7/24ويٜمٔمر اًمٗمتح 

.  احلزن:  اًمِمجق ()

، وهق صم٤مين اصمٜملم إذ مه٤م   طمٞم٨م شمقمم اخلالوم٦م سمٕمده… هق اًمت٤مزم ًمٚمٜمٌل – ريض اهلل قمٜمف –أسمق سمٙمر  ()

.  ذم اًمٖم٤مر

.  ، سمؾ ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م  وـمري٘متف…أي مل يؽمك ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ()
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 وُم٤م ُمٕمف …رأي٧م رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ قمامر سمـ ي٤مه – 6

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ()، وأسمق سمٙمر ، واُمرأشم٤من إٓ مخ٦ًم أقمٌد

:  افػوائد وافعز

. –  ريض اهلل قمٜمٝمؿ – أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف هق أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م – 1

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اعم٤ٌمدرة إمم آقمتذار ممـ أظمٓم٠م قمٚمٞمف وقمدم اًمتًقيػ ذم – 2

، ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر إمم  ، وُمثٚمف ُمـ وىمع ذم ُمٕمّمٞم٦م ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ

.  اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م

.   أٟمف يٜمٌٖمل أن يٕمرف ٕهؾ اًمٗمْمؾ ومْمٚمٝمؿ– 3

.   أٟمف ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ؾمقاسمؼ طمًٜم٦م يمثػمة يٜمٌٖمل أن شمٖمتٗمر زٓشمف اًمٞمًػمه– 4

 أن اًمٕمٗمق واًمّمٗمح قمـ زٓت أظمريـ ظمٚمؼ إؾمالُمل رومٞمع اشمّمػ سمف – 5

.  …أصح٤مب اًمٜمٌل 

 أن اقمؽماف اعمًٚمؿ سمخٓمئف وـمٚم٥م اًمٕمٗمق قمٜمف ممـ أظمٓم٠م قمٚمٞمف ومْمٞمٚم٦م ُمـ – 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 2/314، واًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف  3/263، ويٕم٘مقب ذم اعمٕمروم٦م  (18433)رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ()

.  ، ومٝمق طمًـ ًمٖمػمه ُمـ ـمري٘ملم ي٘مقي أطمدمه٤م أظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف

.  (3857) – ريض اهلل قمٜمف –، سم٤مب إؾمالم أيب سمٙمر  ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر:  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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.  اًمٗمْم٤مئؾ وظمٚمؼ يمريؿ ٓ يتّمػ سمف إٓ أهؾ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف

، ومٙمؾ سمٜمل آدم   أن وىمقع اخلٓم٠م ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ ٓ ي٘مدح ذم ومْمٚمٝمؿ– 7

.  ، وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن ظمٓم٤مء

 أٟمف يٜمٌٖمل قمغم اإلٟم٤ًمن إذا فمٚمؿ همػمه أن ي٤ٌمدر إمم ـمٚم٥م اعم٤ًمحمف واًمٕمٗمق ممـ – 8

.  فمٚمٛمف

 أٟمف يًتح٥م ًمٚمجٚمٞمس أن يالطمظ ويراقمل طم٤مل ضمٚمٞمًف وُمـ خي٤مـمٌف وُم٤م – 9

 ريض اهلل –، وهلذا ٓطمظ أسمق سمٙمر  ئمٝمر قمغم وضمٝمف ُمـ شمٖمػم ومرح أو طمزن أو همْم٥م

، وقمٛمؾ قمغم إيْم٤مح إُمر اًمذي يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم شمٖمػم وضمٝمف  … شمٖمػم وضمف اًمٜمٌل –قمٜمف 

.  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

، ٕن قمقرة اًمرضمؾ  ، وإٟمام هل هن٤مي٦م اًمٕمقرة  أن اًمريم٦ٌم ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٕمقرة– 10

.  اًمتل حيرم قمٚمٞمف أن ئمٝمره٤م أُم٤مم أظمريـ هل ُمـ اًمنة إمم اًمريم٦ٌم

 ضمقاز ُمدح اإلٟم٤ًمن ذم وضمٝمف إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م وأُمـ قمغم – 11

.  ()اعمٛمدوح ُمـ اًمٕمج٥م أو آهمؽمار هبذا اعمدح

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  7/26يٜمٔمر اًمٗمتح  ()
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افدرس افثافث 

 ريض اهلل قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

–  

، ويم٤من ذم أول أُمره  ()يم٤من قمٛمر ريض اهلل قمٜمف صٜمديدًا ُمـ صٜم٤مديد ىمريش

.   وًمٚمٛمًٚمٛملم…، ُم١مذي٤ًم ًمرؾمقل اهلل  ُمٌٖمْم٤ًم ًمإلؾمالم

 ومٝمذا هق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف حيٙمل سمٕمض أذاه ىمٌؾ أن يًٚمؿ – 7

يمٜم٧م ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمغم رؾمقل اهلل :  ، ومٞم٘مقل ، وًمٌٕمض اعمًٚمٛملم …ًمرؾمقل اهلل 

، ذم سمٕمض ـمريؼ ُمٙم٦م إذ ًم٘مٞمٜمل رضمؾ  ، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ذم يقم طم٤مر ؿمديد احلر سم٤مهل٤مضمرة …

،  ، واًمتل أريد اًمتل:  أيـ شمريد ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب ؟ وم٘مٚم٧م:  ، وم٘م٤مل ُمـ ىمريش

، وىمد دظمؾ قمٚمٞمؽ  قمج٤ًٌم ًمؽ ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب ممـ شمزقمؿ إٟمؽ يمذًمؽ:  ىم٤مل.  ()واًمتل

ومرضمٕم٧م :  ىم٤مل قمٛمر.  أظمتؽ ىمد أؾمٚمٛم٧م:  وُم٤م ذاك ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م.  ()إُمر ذم سمٞمتؽ

 إذا أؾمٚمؿ اًمرضمؾ واًمرضمالن ممـ …، وىمد يم٤من رؾمقل اهلل  ُمٖمْم٤ًٌم طمتك ىمرقم٧م اًم٤ٌمب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( صٜمديدًا ))يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم ُمـ جيٛمع سملم اًمِمج٤مقم٦م واعم٤مل  ()

.  …ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت هذا اخلؼم أن قمٛمر ظمرج يريد ىمتؾ اًمٜمٌل  ()

، وشمؽمك ُمـ قمغم ديٜمف ُمـ  ، شمزقمؿ أٟمؽ شمريد ىمتؾ حمٛمد وهق ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ أي قمج٤ًٌم ًمؽ ()

.  أىم٤مرسمؽ
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 إمم اًمرضمؾ اًمذي ذم يده اًمًٕم٦م ومٞمٜم٤مٓن ُمـ ومْمؾ …ٓ رء ًمف وٛمٝمام رؾمقل اهلل 

ُمـ هذا ؟ :  ، ومٚمام ىمرقم٧م اًم٤ٌمب ىمٞمؾ ، وىمد يم٤من وؿ إمم زوج أظمتل رضمٚملم ـمٕم٤مُمف

.  ، وم٘م٤مُم٧م أظمتل شمٗمتح اًم٤ٌمب ومت٤ٌمدروا وم٤مظمتٗمقا ُمٜمل.  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:  ىمٚم٧م

، وم٤ًمل  ، أصٌقت ؟ ورضسمتٝم٤م سمٌمء ذم يدي قمغم رأؾمٝم٤م ي٤م قمدوة ٟمٗمًٝم٤م:  وم٘مٚم٧م

، وم٘مد  ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب ُم٤م يمٜم٧م وم٤مقماًل وم٤مومٕمؾ:  ، وم٘م٤مًم٧م ، سمٙم٧م ، ومٚمام رأِت اًمدم اًمدم

.  ()صٌقُت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وأؾم٤مُم٦م  ، وذم إؾمٜم٤مده إؾمح٤مق احلٜمٞمٜمل وهمػمه (376)رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  ()

، وًمف ؿم٤مهد ُمـ ُمرؾمؾ حمٛمد سمـ زيد سمـ قمٌداهلل سمـ  ، وذم يمؾ ُمٜمٝمام وٕمػ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ

، وهق طمًـ  1/162، رواه اسمـ قم٤مئذ ذم ُمٖم٤مزيف يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس  قمٛمر

، وًمف  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (9718)، وًمف ؿم٤مهد صم٤من ُمـ ُمرؾمؾ اًمزهري قمٜمد قمٌداًمرزاق  اإلؾمٜم٤مد

، قمدا اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمثامن  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (3/267)ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اسمـ ؾمٕمد 

وًمف ؿمقاهد أظمرى يمثػمة شمٜمٔمر ذم اًمًػمة اًمذهٌٞم٦م رىمؿ .   يمام ذم اعمٞمزان واًمٚم٤ًمن(( وٕمٞمػ ))وهق 

(419)  .

، ومل أؾم٘مف سمتامُمف ٕن ُم٤م ذيمر ومٞمف ُمـ إؾمالم قمٛمر سمٕمد   وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا اخلؼم طمًـ سمِمقاهده

، وًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ ذًمؽ ىم٤مل  رضسمف ٕظمتف ُم٤ٌمذة خي٤مًمػ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد أيت سمٕمده

، ومم٤م ي١ميد قمدم صمٌقت آظمر هذا  (( ُمٜمٙمر ضمدًا )) ذم شمرمج٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمثامن (( اعمٞمزان ))اًمذهٌل ذم 

.  اخلؼم قمدم ذيمر اًمزهري ًمف ذم ُمرؾمٚمف اًم٤ًمسمؼ
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 وهذا صٝمره واسمـ قمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف حيٙمل سمٕمض أذاه ًمف – 8

ًمق رأيتٜمل ُمقصم٘مل قمٛمر قمغم اإلؾمالم أٟم٤م :  ، ومٞم٘مقل وٕظمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلٓم٤مب

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ، وُم٤م أؾمٚمؿ وأظمتف

وًمِمدة قمداء قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ًمإلؾمالم وأهٚمف وأذاه هلؿ يم٤من اعمًٚمٛمقن 

:  يًتٌٕمدون إؾمالُمف

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :   ومٕمـ قمٌداهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م قمـ أُمف ًمٞمغم ىم٤مًم٧م– 9

، أشمك قمٛمر سمـ  ، ومٚمام هتٞم٠مٟم٤م ًمٚمخروج إمم أرض احلٌِم٦م ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤م ذم إؾمالُمٜم٤م

:  أيـ ي٤م أم قمٌداهلل ؟ وم٘مٚم٧م:  ، وم٘م٤مل ، وأٟم٤م أريد أن أشمقضمف ، وأٟم٤م قمغم سمٕمػمي اخلٓم٤مب

، صمؿ  صحٌٙمؿ اهلل:  ، وم٘م٤مل ، ومٜمذه٥م ذم أرض اهلل طمٞم٨م ٓ ٟم١مذى آذيتٛمقٟم٤م ذم ديٜمٜم٤م

شمرضملم :  ، وم٘م٤مل ، ومج٤مء زوضمل قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م وم٠مظمؼمشمف سمام رأي٧م ُمـ رىم٦م قمٛمر ذه٥م

.  ()أن يًٚمؿ ؟ واهلل ٓ يًٚمؿ طمتك يًٚمؿ مح٤مر اخلٓم٤مب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (3867، 3862)ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

، واًمٓمؼماين  2/342، ُمـ ـمري٘مف اسمـ هِم٤مم  160إؾمالم قمٛمر ص:  رواه اسمـ إؾمح٤مق ()

،  ، قمدا قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ قم٤مُمر  ورضم٤مًمف طمديثٝمؿ ٓ يٜمزل قمـ درضم٦م احلًـ25/29

وىمد صحح هذا إصمر .  ، وشمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ، ويٜمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان ومٚمؿ يقصم٘مف ؾمقى اسمـ طم٤ٌمن

، وطمًٜمف اًمديمتقر ويص اهلل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  6/24اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 

1/279  .
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:   دقم٤م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب…صمؿ إن اًمٜمٌل 

 اًمٚمٝمؿ )):  …ىم٤مل رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – ومٕمـ اسمـ قمٛمر – 10

 ومٙم٤من ((سم٠ميب ضمٝمؾ أو سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :  أقمز اإلؾمالم سم٠مطم٥ّم هذيـ اًمرضمٚملم إًمٞمؽ

.  () قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب– قمز وضمؾ –أطمٌٝمام إمم اهلل 

، ومٌٝمره  صمؿ إٟمف طمّمؾ ُمقىمػ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ؾمٛمع ومٞمف اًم٘مرآن

، وم٠مؾمٚمؿ سمٕمد  ، وأٟمف ًمٞمس سم٘مقل سمنم ، ومٕمٚمؿ أٟمف ُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٌالهمتف وإقمج٤مزه

:  ؾمامقمف ًمف

 ىمٌؾ أن … ظمرضم٧م أشمٕمرض رؾمقل اهلل )):   ومٕمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 11

،  ، وم٤مؾمتٗمتح ؾمقرة احل٤مىم٦م ، وم٘مٛم٧م ظمٚمٗمف ، ومقضمدشمف ىمد ؾمٌ٘مٜمل إمم اعمًجد أؾمٚمؿ

هذا واهلل ؿم٤مقمر يمام ىم٤مًم٧م :  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل ومجٕمٚم٧م أقمج٥م ُمـ شم٠مًمٞمػ اًم٘مرآن

،  {وما هو بؼول صاظر ؿؾقاًل ما تممـون *  إكه فؼول رشول ـريم }:  ، وم٘مرأ ىمريش

* تـزيل من رب افعادغ *  وال بؼول ـاهن ؿؾقاًل ما تذـرون }:  ىم٤مل.  يم٤مهـ:  ىمٚم٧م

ؾام * ألخذكا مـه بافقؿغ ثم فؼطعـا مـه افوتغ * وفو تؼول ظؾقـا بعض األؿاويل 

ومقىمع :  ، ىم٤مل  إمم آظمر اًمًقرة[48 – 40 :احل٤مىم٦م] {مـؽم من أحد ظـه حاجزين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (6881اإلطم٤ًمن )، واسمـ طم٤ٌمن  (3681)، واًمؽمُمذي  (2/95)رواه أمحد ذم اعمًٜمد  ()

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ
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.  ()((اإلؾمالم ُمـ ىمٚمٌل يمؾ ُمقىمع 

عم٤َم أؾمٚمؿ :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب – 12

، ومٖمدا  مجٞمؾ سمـ ُمٕمٛمر اجلٛمحل:  أي ىمريش أٟم٘مؾ ًمٚمحدي٨م ؟ وم٘مٞمؾ ًمف:  قمٛمر ىم٤مل

، وأٟم٤م همالم أقم٘مؾ يمؾ ُم٤م  وهمدوت أشمٌع أصمره وأٟمٔمر ُم٤م يٗمٕمؾ:  ىم٤مل قمٌداهلل.  ()قمٚمٞمف

.  رأي٧م

 …، ودظمٚم٧م ذم ديـ حمٛمد  أقمٚمٛم٧م ي٤م مجٞمؾ أين أؾمٚمٛم٧م:  طمتك ضم٤مءه وم٘م٤مل ًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. وإؾمٜم٤مده صحٞمح ُمرؾمؾ. ، قمـ قمٛمر قمـ أيب ذيح (18، 1/17)رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد  ()

.  (9/62)ويٜمٔمر اعمجٛمع 

 وًمف ؿم٤مهد سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ذم يمت٤مب إوائؾ 

، وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ ُمرؾمؾ اًمزهري قمٜمد  وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ (17728)، رىمؿ  14/103

، يمام ذم  ، وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م سمٜمحقه رواه اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (9718)قمٌداًمرزاق 

ىم٤مل اسمـ  (374)، وُمـ ـمريؼ اإلُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  2/346اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم 

، أو قمٛمـ روى  قمٓم٤مء وجم٤مهد:  ، قمـ أصح٤مسمف طمدصمٜمل قمٌداهلل سمـ أيب ٟمجٞمح اعمٙمل:  إؾمح٤مق

.  ومذيمره...  ذًمؽ أن إؾمالم قمٛمر ومٞمام ودصمقا سمف قمٜمف أن يم٤من ي٘مقل

.  ، ومتت٘مقى اًمرواي٤مت اًمتل سمٕمده٤م اًمرواي٦م إومم وٕمٗمٝم٤م ًمٞمس ىمقي٤مً :   وسم٤مجلٛمٚم٦م

، ومٌح٨م قمـ أيمثر ىمريش  أي أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م أؾمٚمؿ أراد أن يِمٝمر إؾمالُمف ويٕمٚمٜمف ()

.   وم٠مظمؼمه– وهل اًمّم٤ٌمح –، ومذه٥م إًمٞمف قمٛمر ذم اًمٖمداة  ، ومدًمقه قمغم مجٞمؾ إقمالٟم٤ًم ًمألظم٤ٌمر
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.  ؟

، طمتك إذا  ، واشمٌٕمتف أٟم٤م  واشمٌٕمف قمٛمر()ومقاهلل ُم٤م راضمٕمف طمتك ىم٤مم جير رداءه:  ىم٤مل

 طمقل ()، وهؿ ذم أٟمديتٝمؿ ي٤م ُمٕمنم ىمريش:  ىم٤مم قمغم سم٤مب اعمًجد سخ سم٠مقمغم صقشمف

.  أٓ إن اسمـ اخلٓم٤مب ىمد ص٠ٌم.  اًمٙمٕم٦ٌم

، وؿمٝمدت أن ٓ إًمف إٓ  ، وًمٙمٜمل أؾمٚمٛم٧م يمذب:  ي٘مقل قمٛمر ُمـ ظمٚمٗمف:  ىم٤مل

، طمتك ىم٤مُم٧م  ، ومام سمرح ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وي٘م٤مشمٚمقٟمف ، وصم٤مروا قمٚمٞمف ، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل اهلل

إومٕمٚمقا :   وهق ي٘مقل()، وىم٤مُمقا قمغم رأؾمف وـمٚمح وم٘مٕمد:  ، ىم٤مل اًمِمٛمس قمغم رؤوؾمٝمؿ

، وم٠مطمٚمػ سم٤مهلل أن ًمق ىمد يمٜم٤م صمالصمامئ٦م رضمؾ ًم٘مد شمريمٜم٤مه٤م ًمٙمؿ أو شمريمتٛمقه٤م  ُم٤م سمدا ًمٙمؿ

.  ًمٜم٤م

، إذ أىمٌؾ ؿمٞمخ ُمـ ىمريش قمٚمٞمف طمٚم٦م طمؼمة وىمٛمٞمص  ومٌٞمٜمام هؿ قمغم ذًمؽ:  ىم٤مل

:  ىم٤مل.  ص٠ٌم قمٛمر:  ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ سمف ؟ وم٘م٤مًمقا:  وم٘م٤مل.  ، طمتك وىمػ قمٚمٞمٝمؿ ()ُُمَقؿَمك

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وإٟمام ىم٤مم ُم٤ٌمذة ًمٞمخؼم سم٢مؾمالم قمٛمر أي أن مجٞمؾ سمـ ُمٕمٛمرة عم٤م يمٚمٛمف قمٛمر مل يرد قمغم قمٛمر ()

.  أي ذم جم٤مًمًٝمؿ ()

،  ، وم٠مظمذ يْم٤مرهبؿ طمتك ضم٤مء وىم٧م اًمزوال أي أهنؿ عم٤م قمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمف ىم٤مُمقا إًمٞمف ًمٞميسمقه ()

.  ، ومقىمٗمقا قمٜمده ، ومجٚمس وشمٕم٥م قمٛمر

 ))يٜمٔمر اًمّمح٤مح ُم٤مدة .  ظمٚمط ًمقن سمٚمقن:  واًمقر ذم اًمثقب.  سمرد يامن:  احلؼمة قمغم وزن قمٜمٌف ()

.  (( وؿمك ))، واًمٚم٤ًمن ُم٤مدة  ((طمؼم 
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، رضمٌؾ اظمت٤مر ًمٜمٗمًف أُمرًا ومام شمريدون ؟ أشمرون سمٜمل قمدي يًٚمٛمقن ًمٙمؿ  ()ومٛمف

.  () ؟ ظمٚمقا قمـ اًمرضمؾ()ص٤مطمٌٙمؿ هٙمذا

، وًم٘مد  ُم٤م زًمٜم٤م أقمزة ُمٜمذ أؾمٚمؿ:   وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 13

، ومٚمام أؾمٚمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك شمريمقٟم٤م  رأيتٜم٤م وُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمّمكم سم٤مًمٌٞم٧م طمتك أؾمٚمؿ قمٛمر

.  ()ٟمّمكم

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ومامذا شمريدون ُمٜمف ()

أي أن سمٜمل قمدي وهؿ ومخذ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمـ يؽميمقيمؿ إن ىمتٚمتؿ قمٛمر أو أرضرشمؿ سمف رضرًا  ()

.  سمّٞمٜم٤مً 

، واسمـ طم٤ٌمن  (372)، وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ  (164ص)رواه اسمـ إؾمح٤مق  ()

وطمًٜمف اسمـ يمثػم ذم .  وإؾمٜم٤مده طمًـ.  ، قمـ اسمـ قمٛمر طمدصمٜمل ٟم٤مومع:  ىم٤مل (6879اإلطم٤ًمن )

.  (2/31)اًمًػمة 

 ويدل قمغم شمرشمٞم٥م إؾمالم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمٜمًؼ اًم٤ًمسمؼ رواي٦م اًمزهري قمٜمف قمٜمد 

.  (9718)قمٌداًمرزاق 

، وروى اًمٌخ٤مري ضمزأه إول  ، قمغم ذط اًمٌخ٤مري  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح3/270رواه اسمـ ؾمٕمد  ()

(3863)  .



  25                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

، وجي٥م قمٚمٞمف   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٌتٕمد قمـ إُم٤ميمـ اًمتل شمٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٗمتـ– 1

أن هي٤مضمر ُمـ اعمٙم٤من اًمذي ٓ يًتٓمٞمع ومٞمف قم٤ٌمدة رسمف إمم ُمٙم٤من يٕمٌد اهلل ومٞمف وئمٝمر ومٞمف 

.  ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم

، وًمٞمٙمـ ىمدوشمف ذم   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتحٛمؾ إذى ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم– 2

، وًمٞمحذر ُمـ طم٤مل يمثػم ُمـ وٕمٗم٤مء اإليامن اًمذيـ إذا   وأصح٤مسمف…ذًمؽ رؾمقل اهلل 

، يم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل  طمّمؾ ٕطمدهؿ أدٟمك أذى شمرك سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م

.  ، ورسمام ومٕمؾ سمٕمض اعمحرُم٤مت ُمـ أضمؾ ذًمؽ قمـ اعمٜمٙمر

، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ   أن دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أقمٔمؿ ؾمالح يٚمج٠م إًمٞمف اعمًٚمؿ– 3

،  ، واًمٌٕمد قمـ ُمقاٟمٕمٝم٤م يم٠ميمؾ اعم٤مل احلرام أن حيرص قمغم اإلشمٞم٤من سم٠مؾم٤ٌمب اإلضم٤مسم٦م

 ُمروا )):   أٟمف ىم٤مل…، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  وشمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 وهلذا عم٤م طم٘مؼ اًمٜمٌل ()((سم٤معمٕمروف واهنقا قمـ اعمٜمٙمر ىمٌؾ أن شمدقمقا ومال يًتج٤مب ًمٙمؿ 

.   وأصح٤مسمف هذه إؾم٤ٌمب واسمتٕمدوا قمـ شمٚمؽ اعمقاٟمع اؾمتج٤مب اهلل دقم٤مءهؿ…

أُم٤م اًمٞمقم ومٚمام شم٤ًمهؾ اًمٜم٤مس ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م وىمٍموا ذم إُمر سم٤معمٕمروف 

.  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إٓ ُمـ رطمؿ اهلل مل يًتج٥م ًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن جيٛمع سملم اًمّمؼم قمغم اعمدقمِقيـ وآؾمتٛمرار ذم دقمقشمف – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهق ذم صحٞمحف ًمألًم٤ٌمين (4004)رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف  ()
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.  ، وسملم دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن هيدهيؿ إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وقمدم اًمٞم٠مس ُمـ هدايتٝمؿ

 ذم هذه إظم٤ٌمر قمٔمٛم٦م هذا اًم٘مرآن وإقمج٤مزه اًمذي هبر أئٛم٦م اًمٗمّم٤مطم٦م – 5

.  ، وضمٕمؾ أًمد أقمداء اإلؾمالم يٜم٘م٤مدون قمـ ىمٜم٤مقم٦م شم٤مُم٦م ًمٚمدظمقل ذم هذا اًمديـ واًمٌٞم٤من

يمام فمٝمر ذم هذه إظم٤ٌمر ىمقة وصدق إيامن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وسمالءه ذم ديـ اهلل 

 – اًمذيـ هؿ أومْمؾ هذه إُم٦م –، وذم ذًمؽ ُم٤م يٖمٞمظ أقمداء اًمّمح٤مسم٦م  وىمقشمف ذم احلؼ

، وهبذا وهمػمه اؾمتحؼ قمٛمر أن يٙمقن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد أيب  ُمـ اًمراومْم٦م وهمػمهؿ

.  سمٙمر ريض اهلل قمٜمف

 *     *     *
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افدرس افرابع 

 – ريض اهلل قمٜمف –ظمؼم إؾمالم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من 

َقر سمـ خمرُم٦َم – رمحف اهلل – قمـ قمٌٞمداهلل سمـ قمدي سمـ اخل٤ٌمر – 14 ًْ
 أن اعمِ

ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمٙمٚمؿ قمثامن ٕظمٞمف :  وقمٌداًمرمحـ سمـ إؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث ىم٤مٓ ًمف

وم٘مّمدت ًمٕمثامن طملم ظمرج إمم :   وم٘مد أيمثر اًمٜم٤مس ومٞمف ؟ ىم٤مل()اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم

ي٤م أهي٤م اعمرُء أقمقذ :  ىم٤مل.  ، وهل ٟمّمٞمح٦ٌم ًمؽ إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م:  ، وم٘مٚم٧م اًمّمالة

، ومٚمام ىمْمٞم٧م اًمّمالة ضمٚم٧ًم إمم اعمًقر وإمم اسمـ قمٌد  وم٤مٟمٍموم٧م.  سم٤مهلل ُمٜمؽ

،  ىمد ىمْمٞم٧م اًمذي يم٤من قمٚمٞمؽ:  وم٘م٤مٓ.  ، ومحدصمتٝمام سمام ىمٚم٧م ًمٕمثامن وُم٤م ىم٤مل زم يٖمقث

ُم٤م ٟمّمٞمحتؽ ؟ :  ، وم٘م٤مل ومٌٞمٜمام أٟم٤م ضم٤مًمس ُمٕمٝمام إذ ضم٤مءين رؾمقل قمثامن : وم٠مشمٞمتف

ـِ  ، وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب  سم٤محلؼ…إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕم٨م حمٛمدًا :  وم٘مٚم٧م ، ويمٜم٧َم ممَ

 ورأي٧َم …، وصح٧ٌَم رؾمقَل اهلل  ، ومٝم٤مضمرت اهلجرشملم …اؾمتج٤مَب هلل وًمرؾمقًمف 

.  ، ومحؼ قمٚمٞمؽ أن شم٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلد وىمد أيمثر اًمٜم٤مس ذم ؿم٠من اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم.  هديف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وٓه اجلزيرة   ُٕمف– ريض اهلل قمٜمف –وهق أظمق قمثامن  ()

، وم٠مظمر قمثامن  ، ومنمب اخلٛمر وهق أُمػم قمٚمٞمٝم٤م ، صمؿ ٟم٘مٚمف قمثامن ُمٜمٝم٤م إمم اًمٙمقوم٦م سم٠مرض اًمٕمراق

.  7/56ومتح اًم٤ٌمري :  يٜمٔمر.  إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ًمٞمت٠ميمد ُمـ قمداًم٦م اًمِمٝمقد
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، وًمٙمـ ظمٚمص إزم ُمـ قمٚمٛمف ُم٤م خيٚمص إمم  ٓ:   ؟ ىمٚم٧م…أدريم٧م رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

، ومٙمٜم٧ُم ممَـ   سم٤محلؼ…أُم٤م سمٕمد وم٢من اهلل سمٕم٨م حمٛمدًا :  ىم٤مل.  اًمٕمذراء ذم ؾمؽمه٤م

 – يمام ىمٚم٧َم –، وآُمٜم٧ُم سمام سُمٕم٨م سمف وه٤مضمرُت اهلجرشملم  اؾمتج٤مب هلل وًمرؾمقًمف

صمؿ .  ، ومقاهلل ُم٤م قمّمٞمتف وٓ همِمِمتف طمتك شمقوم٤مه اهلل  وسم٤ميٕمُتف…وصح٧ٌُم رؾمقل اهلل 

، أومٚمٞمس زم ُمـ احلؼ ُمثؾ اًمذي هلؿ ؟  صمؿ اؾمتخٚمٗم٧م.  صمؿ قمٛمر ُمثٚمف.  أسمق سمٙمر ُمثٚمف

 ؟ أُم٤م ُم٤م ذيمرَت ُمـ ؿم٠من ()ومام هذه إطم٤مدي٨م اًمتل شمٌٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿ:  ىم٤مل.  سمغم:  ىمٚم٧م

.  ، ومجَٚمَدُه صمامٟملم صمؿ دقم٤م قمٚمّٞم٤ًم وم٠مُمره أن جَيٚمِدَ .  اًمقًمٞمد ومًٜم٠مظمذ ومٞمف سم٤محلؼ إن ؿم٤مء اهلل

.  ()رواه اًمٌخ٤مري

:  افػوائد وافعز

 وسمٞم٤من قمدًمف – ريض اهلل قمٜمف – ومْمؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من – 1

.  ، وأٟمف ٓ حي٤ميب ذم ذًمؽ أطمدا وإىم٤مُمتف حلدود اهلل وأٟمف ٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ

.   ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمـ سمٕمدهؿ– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( يم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ذم ؾم٥ٌم شم٠مظمػمه إىم٤مُم٦م احلد قمغم اًمقًمٞمد )):  7/57ىم٤مل ذم اًمٗمتح  ()

، ويٜمٔمر ذم  (3872)، وُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر  (3695)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  12/53اًمٗمْم٤مئؾ :  إؾمالُمف أيْم٤ًم اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
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 أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ُمٜم٤مصح٦م وزم إُمر إذا رأى ُم٤م حيت٤مج إمم ُمٜم٤مصحتف – 3

، وحيرم قمٚمٞمف أن جيٝمر سمذًمؽ  ، يمام ومٕمؾ هذا اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ ، وذًمؽ ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ومٞمف

، يمام طمّمؾ  ، ومٞمحّمؾ ُمـ ذًمؽ رضر ، ًمئال يقهمر صدورهؿ قمٚمٞمف أُم٤مم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

، عم٤م دمرأ سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمالم ومٞمف  ذم آظمر ظمالوم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من

 ريض اهلل –، وم٠موهمروا اًمّمدور وده ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ أرضار ذًمؽ ىمتٚمف  أُم٤مم اًمٕم٤مُمف

.  () واًمذي ٓ شمزال إُم٦م شمٕم٤مين ُمـ آصم٤مره إمم اًمٞمقم–قمٜمف 

 ُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ٟمّمٞمح٦م ًمذي ؾمٚمٓم٤من ومٚمٞم٠مظمذ )):   أٟمف ىم٤مل…وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

.  ()((، وإن رده٤م يم٤من ىمد أدى اًمذي قمٚمٞمف  ، وم٢من ىمٌٚمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م سمٞمده ومٚمٞمخؾ سمف

، وأٓ شم٠مظمذه ذم   أٟمف جي٥م قمغم احل٤ميمؿ أن ي٘مٞمؿ احلدود يمام ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم– 4

،  ، يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من ، وأن ي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم يمؾ ُمـ وضم٥م إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ذًمؽ ًمقُم٦م ٓئؿ

، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري  وم٢من اًمتٗمريؼ ذم ذًمؽ أو اًمت٤ًمهؾ ومٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب هالك إُمؿ

 أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمام أهٚمؽ اًمذيـ ىمٌٚمٙمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا هق )):  وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤مً 

، وأيؿ اهلل ًمق أن  ، وإذا هق ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ أىم٤مُمقا قمٚمٞمف احلد ومٞمٝمؿ اًمنميػ شمريمقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، سم٤مب أُمر وٓة إُمقر سم٤مًمرومؼ  يٜمٔمر ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ًمِمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم ()

.  (... ُم٤مُمـ قمٌد يًؽمقمٞمف اهلل:  ذح طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر)سمرقم٤مي٤مهؿ 

، سم٤مب يمٞمػ ٟمّمٞمح٦م اًمرقمٞم٦م ًمٚمقٓة  ، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜمـ (15333)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.   وؾمٜمده طمًـ3/290، واحل٤ميمؿ 19، 7/18، واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم  (1098 – 1096)
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.  ()(( وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد هىم٧م ًم٘مٓمٕم٧م يده٤م

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1688)احلدود :  ، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6788)احلدود :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()



  31                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

افدرس اخلامس 

أظم٤ٌمر إؾمالم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  

ومج٤مقم٦م ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمالم 

أسمق ذر وٟمٕمٞمؿ اسمـ قمؿ :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م – 15

ي٤م حمٛمد :  ، وم٘م٤مل أسمق ذر ()، وهق سم٤مجلٌؾ ُمٙمتتؿ …أيب ذر وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ٟمٓمٚم٥م اًمٜمٌل 

،   أىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل)):  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  أشمٞمٜم٤مك ٟمًٛمع ُم٤م شم٘مقل وإمم ُم٤م شمدقمق

، ويم٤من قمكم ذم طم٤مضم٦م  ، وآُمٜم٧م سمف ، ومآُمـ سمف أسمق ذر وص٤مطمٌف ((وإين رؾمقل اهلل 

، وصغَم قمكٌم يقم   يقم اإلصمٜملم…، وأوطمل إمم رؾمقل اهلل   أرؾمٚمف ومٞمٝم٤م…ًمرؾمقل اهلل 

.  ()اًمثالصم٤مء

 وُم٤م …رأي٧م رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ قمامر سمـ ي٤مه – 16

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   وُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد(( ُمًتؽم )):  ذم اًمٚمٗمظ اًمذي ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م ذم شمرمج٦م ٟمٕمٞمؿ ()

وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد احل٤ميمؿ .  وؾمٜمده طمًـ.  ، وصححف 3/112رواه احل٤ميمؿ  ()

، اًمٗمتح اًمرسم٤مين  119، وؿمقاهد أظمرى شمٜمٔمر ذم اًمًػمة ٓسمـ إؾمح٤مق ص ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ

.  (370)، رىمؿ  ، اًمًػمة اًمذهٌٞم٦م 214،  20/213
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.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ، وأسمق سمٙمر ()، واُمرأشم٤من ()ُمٕمف إٓ مخ٦ًم أقمٌد

ضمئ٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إمم :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ قمٗمٞمػ اًمٙمٜمدي – 17

، ومٜمزًم٧م قمغم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد  ، وأٟم٤م أريد أن أسمت٤مع ٕهكم ُمـ صمٞم٤مهب٤م وقمٓمره٤م ُمٙم٦م

،  ، وىمد طمٚم٘م٧م اًمِمٛمس ، وأٟم٤م أٟمٔمر إمم اًمٙمٕم٦ٌم وم٠مٟم٤م قمٜمده:  ، ىم٤مل اعمٓمٚم٥م

، صمؿ  ، ومٜمٔمر ، ومرومع رأؾمف إمم اًمًامء ، إذ أىمٌؾ ؿم٤مب طمتك دٟم٤م ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ()وم٤مرشمٗمٕم٧م

، صمؿ مل يٚم٨ٌم إٓ يًػمًا طمتك  ، إذ ضم٤مء همالم طمتك ىم٤مم قمـ يٛمٞمٜمف اؾمت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم  ٤مُم٤مً 

، صمؿ  ، وريمٕم٧م اعمرأة ، ومريمع اًمٖمالم ، صمؿ ريمع اًمِم٤مب ، وم٘م٤مُم٧م ظمٚمٗمٝمام ضم٤مءت اُمرأة

، صمؿ ظم٤مر اًمِم٤مب  ، ورومٕم٧م اعمرأة رأؾمٝم٤م ، ورومع اًمٖمالم رأؾمف رومع اًمِم٤مب رأؾمف

ي٤م قم٤ٌمس إين أرى أُمرًا :  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل ، وظمرت اعمرأة ، وظمر اًمٖمالم ؾم٤مضمداً  ؾم٤مضمداً 

، ُم٤م  ٓ:  ، هؾ شمدري ُمـ هذا اًمِم٤مب ؟ ىمٚم٧م أُمر قمٔمٞمؿ:  وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس.  قمٔمٞمامً 

، هؾ شمدري ُمـ هذا  هذا حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اسمـ أظمل:  ىم٤مل.  أدري

.  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اسمـ أظمل:  ىم٤مل.  ، ُم٤م أدري ٓ:  اًمٖمالم ؟ ىمٚم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وؿم٘مران ، وأسمق ومٙمٞمٝم٦م ، وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ، وزيد سمـ طم٤مرصمف سمالل:  وهؿ ()

.  7/24اًمٗمتح :  يٜمٔمر.  ومه٤م ظمدجي٦م وأم أيٛمـ ()

.  (3857)ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  (( ومٜمٔمر إمم اًمِمٛمس ومٚمام رآه٤م ُم٤مًم٧م )):  ذم سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م ()



  33                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

هذه ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد :  ىم٤مل.  ، ُم٤م أدري ٓ:  هؾ شمدري ُمـ هذه اعمرأة ؟ ىمٚم٧م

، طمدصمٜم٤م أن رب اًمًاموات وإرض أُمره هبذا اًمديـ  زوضم٦م اسمـ أظمل هذا اًمذي شمرى

، وٓ واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمغم فمٝمر إرض يمٚمٝم٤م قمغم هذا  ، ومٝمق قمٚمٞمف اًمذي هق قمٚمٞمف

.  ()ومتٛمٜمٞم٧م سمٕمد أين يمٜم٧م راسمٕمٝمؿ:  ىم٤مل قمٗمٞمػ.  اًمديـ همػم ه١مٓء اًمثالصم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 2/311، واًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف  (5)، واًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم 18، 8/17رواه اسمـ ؾمٕمد  ()

 وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ قمـ –، قمـ ضمده  ، قمـ اسمـ حيٞمك سمـ قمٗمٞمػ وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ أؾمد سمـ قمٌداهلل

، وأسمقه مل  ، واسمـ حيٞمك جمٝمقل  وأؾمد ومٞمف ًملم يمام ذم اًمت٘مري٥م–حيٞمك سمـ قمٗمٞمػ قمـ أسمٞمف قمٗمٞمػ 

، ويمثػم  ، وٓ يٌٕمد أن يٙمقن اسمٜمف يمذًمؽ ، ًمٙمـ حيٞمك ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم يقصمؼ ؾمقى اسمـ طم٤ٌمن

.  ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقى طمدي٨م ُمـ مل جيرح ُمٜمٝمؿ

 ُمـ همػمهؿ ُمـ ـمريؼ 1/80، واًمٕم٘مٞمكم 3/183، واحل٤ميمؿ  (1787) ورواه اإلُم٤مم أمحد 

وحيٞمك مل يقصم٘مف .  ، قمـ ضمده ، قمـ أسمٞمف ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إي٤مس سمـ قمٗمٞمػ حيٞمك سمـ إؿمٕم٨م

، وأسمقه ىم٤مل قمٜمد  (( ذم طمديثف ٟمٔمر )):  ، وىم٤مل اًمٌخ٤مري ، وإؾمامقمٞمؾ مل يقصمؼ ؾمقى اسمـ طم٤ٌمن

، وًمف  ، ومل خيرضم٤مه  هذا طمدي٨م صحٞمح آؾمٜم٤مد)):  وىم٤مل احل٤ميمؿ.  (( ومٞمف ٟمٔمر )):  اًمٌخ٤مري

.  3/220، وصححف أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد  ((ؿم٤مهد ُمٕمتؼم ُمـ أوٓد قمٗمٞمػ 

، وٟم٘مؾ   صمؿ ؾم٤مق احلدي٨م ُمـ ـمري٘ملم(( طمدي٨م طمًـ ضمدًا )):  30/163 وىم٤مل ذم آؾمتٞمٕم٤مب 

 – 115، وذيمره إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمًػمة ٓسمـ يمثػم ص ، ومل يتٕم٘مٌف وًٞمٜمف ذم اإلص٤مسم٦م

117  .

،  وذم ؾمٜمده سمنم سمـ ُمٝمران (10317)، رواه اًمٓمؼماين   وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد

 =
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:  افػوائد وافعز

، سمؾ إن أيمثر اخلٚمؼ يٙمرهقن احلؼ   أن احلؼ ٓ يٕمرف سمٙمثرة اًمرضم٤مل– 1

، وىمد ىم٤مل  [78 :اًمزظمرف] { وأـثرهم فؾحق ـارهون }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وحي٤مرسمقٟمف

 ؿال ؾبام أؽويتـي ألؿعدن هلم }:  قمدوٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ يمام طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ثم آلتقـفم من بغ أيدهيم ومن خؾػفم وظن أيامهنم وظن * رصاضك ادستؼقم 

، وهلذا دمد اًمٞمقم أيمثر أهؾ  [17، 16 :إقمراف] {صامئؾفم وال جتد أـثرهم صاـرين 

،  ، وم٤معمٜمتًٌقن إمم اإلؾمالم ٓ يِمٙمٚمقن ؾمقى ؾمدس اًمٕم٤ممل أو أىمؾ إرض ذم والل

، سمؾ إن اًمٙمثػم  وإذا أُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر ذم هذا اًمًدس وضمدت أيمثرهؿ همث٤مء يمٖمث٤مء اًمًٞمؾ

 أٟمف …، عم٤م رواه ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل  ، ومٝمؿ ُمـ قمداد اًمٙمٗم٤مر اًمْم٤مًملم ُمٜمٝمؿ ٓ يّمكم

، وسمٕمْمٝمؿ ىمد وىمع ذم اًمنمك  ()(( سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر واًمنمك شمرك اًمّمالة )):  ىم٤مل

.  ، أو سمٖمػم ذًمؽ سمٕم٤ٌمدة اًم٘مٌقر أو سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم

، وىمد صم٧ٌم قمـ   هؿ اًمٗم٘مراء– وسم٤مٕظمص ذم أول أُمرهؿ – أن أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء – 2

وم٠مذاف اًمٜم٤مس يتٌٕمقٟمف أم : –  ريض اهلل قمٜمف –هرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم أٟمف ىم٤مل ٕيب ؾمٗمٞم٤من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٚمٕمؾ هذا احلدي٨م ي٘مرب ُمـ احلًـ وهق وٕمٞمػ شمرك أسمق طم٤مشمؿ رواي٦م طمديثف

.  222، 9/103ويٜمٔمر اعمجٛمع 

.  (82)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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:  صمؿ ىم٤مل هرىمؾ ذم آظمر يمالُمف.  سمؾ وٕمٗم٤مؤهؿ:  وٕمٗم٤مؤهؿ ؟ وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من

، وهؿ  ؾم٠مًمتؽ أذاف اًمٜم٤مس اشمٌٕمقه أم وٕمٗم٤مؤهؿ ؟ ومذيمرت أن وٕمٗم٤مؤهؿ اشمٌٕمقه

، وذًمؽ ٕن أصح٤مب اعم٤مل أو اجل٤مه ىمد يٛمٜمٕمٝمؿ ُم٤مهلؿ  ()رواه اًمٌخ٤مري.  أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ

،  ، ومٞمتالقم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من أو ضم٤مهٝمؿ ُمـ اشم٤ٌمع احلؼ شمٙمؼمًا أو ظمقوم٤ًم قمغم ضم٤مهٝمؿ

.  ، سمدًٓ ُمـ أن يٙمقٟمقا قم٤ٌمدًا خل٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝمؿ ومٞمٙمقٟمقن أشم٤ٌمقم٤ًم ًمف

، واؾمتٕمامل   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م اًمّمؼم قمغم ُم٤م يالىمٞمف ذم ؾمٌٞمؾ دقمقشمف– 3

.  اًمقؾم٤مئؾ اًمتل وٛمل دقمقشمف ُمـ اًمِنّي٦م وهمػمه٤م

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م اؾمتٕمامل يمؾ أؾمٚمقب ُم٤ٌمح يرضمك أن يٙمقن ٟم٤مومٕم٤ًم ٓىمٜم٤مع – 4

 –، وًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ هذا أظمٗمك أسمق ذر  اعمدقمِقيـ سمديـ اإلؾمالم أو سم٤مًمتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمٛمف

، صمؿ ٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة  … إؾمالُمف قمغم سمريدة وٟمٕمٞمؿ عم٤م ضم٤مء هبام إمم اًمٜمٌل –ريض اهلل قمٜمف 

.  ، ُمع أٟمف ىمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ ، ًمٞم٘متدي٤م سمف ، يم٠مٟمف ًمتقه أؾمٚمؿ ىمٌٚمٝمام

، ًمٞمٙمقن ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إمم   أن اًمٕم٤مىمؾ جي٥م قمٚمٞمف ىمٌقل احلؼ وإن أقمرض قمٜمف– 5

.  ، ومٞمِم٘مك ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، وًمئال ي٤ٌمهمتف إضمؾ وهق ُمٕمرض قمٜمف اخلػم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (7)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس افسادس 

 – ريض اهلل قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

ُم٤م أؾمٚمؿ أطمد ذم اًمٞمقم :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص – 18

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ، وًم٘مد ُمٙمث٧م ؾمٌٕم٦م أي٤مم وإين ًمثٚم٨م اإلؾمالم اًمذي أؾمٚمٛم٧م ومٞمف

 وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أيْم٤ًم أٟمف ىم٤مل عم٤م ؿمٙم٤مه أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٕمراق إمم – 19

إٟمف ٓ حيًـ يّمكم ويم٤من ممـ ؿمٙم٤مه سمٕمض سمٜمل أؾمد وم٘م٤مل :  ، وم٘م٤مًمقا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

، ويمٜم٤م ٟمٖمزو ُمع  إين ٕول اًمٕمرب رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ): –  ريض اهلل قمٜمف –

، طمتك إن أطمدٟم٤م ًمٞمْمع يمام يْمع اًمٌٕمػم   وُم٤م ًمٜم٤م ـمٕم٤مم إٓ ورق اًمِمجر– … –اًمٜمٌل 

 أي شمٕمػمين سم٠مين ٓ –، صمؿ أصٌح٧م سمٜمق أؾمد شُمَٕمِزِريِن قمغم اإلؾمالم  أو اًمِم٤مة ُم٤مًمف ظمٚمط

.  ()رواه اًمٌخ٤مري (ًم٘مد ظم٧ٌم إذًا ووؾ قمٛمكم  ):   ىم٤مل ؾمٕمد–أطمًـ أصكم 

إٟمف ٟمزًم٧م ذَم :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أيْم٤ًم – 20

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 –، وهذا طم٥ًم قمٚمٛمف  (3858)، سم٤مب إؾمالم ؾمٕمد  ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر:  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

، وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا   وإٓ وم٘مد أؾمٚمؿ ىمٌٚمف أرسمٕم٦م سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ–ريض اهلل قمٜمف 

.  170، 7/84، ومتح اًم٤ٌمري  5/80اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .  اًمقىم٧م خيٗمقن إؾمالُمٝمؿ

.  (3728)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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وٓ شم٠ميمؾ .  طمٚمٗم٧م أم ؾمٕمد أن ٓ شمٙمٚمٛمف أسمدًا طمتك يٙمٗمر سمديٜمف:  آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ىم٤مل

.  وأٟم٤م آُمرك هبذا.  وأٟم٤م أُمؽ.  زقمٛم٧َم أن اهلل وّص٤مك سمقاًمديؽ:  ىم٤مًم٧م.  وٓ شمنمب

.  وم٘م٤مم اسمـ هل٤م ي٘م٤مل ًمف قُمامرة.  ُمٙمث٧م صمالصم٤ًم طمتك هُمٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلٝمد:  ىم٤مل

 }:  وم٠مٟمزل اهلل قمّز وضمؾ ذم اًم٘مرآن هذه أي٦م.  ومجٕمٚم٧ْم شمدقمق قمغم ؾمٕمد.  ومً٘م٤مه٤م

ووصقـا اإلكسان بوافديه محؾته أمه وهـًا ظذ وهن وؾصافه يف ظامغ أن اصؽر يل 

وإن جاهداك ظذ أن تؼك يب ما فقس فك به ظؾم ؾال تطعفام * وفوافديك إيل ادصر 

.  [15، 14 :ًم٘مامن] { وصاحبفام يف افدكقا معروؾاً 

وم٢مذا ومٞمٝم٤م ؾمٞمػ وم٠مظمذشمف وم٠مشمٞم٧م سمف .   همٜمٞمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م…وأص٤مب رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

 رده )):  وم٘م٤مل.  وم٠مٟم٤م ُمـ ىمد قمٚمٛم٧م طم٤مًمف.  ٟمٗمٚمٜمل هذا اًمًٞمػ:   وم٘مٚم٧م…رؾمقل اهلل 

،   وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م طمتك إذا أردت أن أًم٘مٞمف ذم اًم٘مٌض ُٓمتٜمل ٟمٗمز((ُمـ طمٞم٨م أظمذشمف 

 ىم٤مل وم٠مٟمزل (( رده ُمـ طمٞم٨م أظمذشمف ))ىم٤مل ومِمد زم صقشمف .  وم٘مٚم٧م أقمٓمٜمٞمف.  ومرضمٕم٧م إًمٞمف

.  [1 :إٟمٗم٤مل] {  يسلفوكك ظن األكػال}:  اهلل قمز وضمؾ

دقمٜمل أىمًؿ ُم٤مزم طمٞم٨م :  وم٘مٚم٧م.   وم٠مشم٤مين…وُمرو٧م وم٠مرؾمٚم٧م إمم اًمٜمٌل :  ىم٤مل

.  ىم٤مل ومًٙم٧م.  وم٤مًمثٚم٨م:  ىمٚم٧م.  ىم٤مل وم٠مسمك.  وم٤مًمٜمّمػ:  ىمٚم٧م.  ىم٤مل وم٠مسمك.  ؿمئ٧م

.  ، سمٕمد اًمثٚم٨م ضم٤مئزاً  ومٙم٤من

شمٕم٤مل ٟمٓمٕمٛمؽ :  وم٘م٤مًمقا.  وأشمٞم٧م قمغم ٟمٗمر ُمـ إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ:  ىم٤مل

 واحلش اًمًٌت٤من –ىم٤مل وم٠مشمٞمتٝمؿ ذم طمش .  وذًمؽ ىمٌؾ أن ورم اخلٛمر.  وٟمً٘مٞمؽ مخراً 
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.  وم٠ميمٚم٧م وذسم٧م ُمٕمٝمؿ:  ىم٤مل.  ، وزٌق ُمـ مخر  وم٢مذا رأس ضمزور ُمِمقى قمٜمدهؿ–

.  اعمٝم٤مضمرون ظمػم ُمـ إٟمّم٤مر:  وم٘مٚم٧م.  ىم٤مل ومذيمرت إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمرون قمٜمدهؿ

 …وم٠مشمٞم٧م اًمرؾمقل .  ىم٤مل وم٠مظمذ رضمؾ أطمد حلٞمل اًمرأس وميسمٜمل سمف ومجرح سم٠مٟمٗمل

 يا أهيا افذين آمـوا إكام }:   ؿم٠من اخلٛمر– يٕمٜمل ٟمٗمًف –، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ  وم٠مظمؼمشمف

 [90 :اعم٤مئدة] {اخلؿر وادقرس واألكصاب واألزالم رجس من ظؿل افشقطان ؾاجتـبوه 

.  ()رواه ُمًٚمؿ

:  افػوائد وافعز

 ال يستوي مـؽم }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ومْمؾ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمًٚمٛملم– 1

من أكػق من ؿبل افػتح وؿاتل أوفئك أظظم درجة من افذين أكػؼوا من بعد وؿاتؾوا 

، وومْمؾ ُمـ ؾمٌؼ إمم ظمػم  [10 :احلديد] {وـال وظد اهلل احلسـى واهلل بام تعؿؾون خبر 

.  وم٤مىمتدى سمف ُمـ ؾمقاء

. –  ريض اهلل قمٜمف – ومْمؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص – 2

.  ، وإٟمام سمٛمقاوم٘متف ذع اهلل شمٕم٤ممم  أن احلؼ ٓ يٕمتؼم سمٙمثرة اًمٕمدد– 3

،  ، وًمٙمـ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م  أن سمر اًمقاًمديـ وصٚم٦م إرطم٤مم طمؼ واضم٥م– 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1748)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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، ىم٤مل  وم٢مذا شمٕم٤مرض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُمع رى أطمد ؾمقاه وضم٥م شم٘مديؿ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم

 إٟمام اًمٓم٤مقم٦م )):  …، وىم٤مل  (( ٓ ـم٤مقم٦م ذم عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ )):  …اًمٜمٌل 

.   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف((ذم اعمٕمروف 

.   وضمقب اًمث٤ٌمت قمغم ديـ اهلل واًمّمؼم قمغم إذى ومٞمف– 5

 وهلذا مل ي٠مظمذ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف – ريض اهلل قمٜمٝمؿ – قمٔمؿ أُم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م – 6

، وهلذا يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن  ، ٕن هذا ُمـ اًمٖمٚمقل اعمحرم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ ىمًٛمتٝم٤م

، وُمـ ذًمؽ أن ي٠مظمذ اإلٟم٤ًمن ُم٤مًٓ ُمـ  احلذر ُمـ اًمقىمقع ذم أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٖمٚمقل

، وم٢من هذا   سمٖمػم طمؼ–ُم٤مل احلٙمقُم٦م :   وهق اًمذي يًٛمٞمف اًمٕم٤مُم٦م–سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم 

.  ُمـ أقمٔمؿ اًمٖمٚمقل اًمذي ورد ذم ؿم٠مٟمف وقمٞمد ؿمديد

.   أٟمف حيرم قمغم اإلٟم٤ًمن أن يتٍمف ذم ُم٤مًمف سمام خي٤مًمػ ذع اهلل شمٕم٤ممم– 7

.   سمٞم٤من أرضار اخلٛمر– 8

 *     *     *
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افدرس افسابع 

إؾمالم قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم اًمًٚمٛمل 

يمٜم٧م وأٟم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م :   قمـ قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم اًمًٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 21

،  ، وهؿ يٕمٌدون إوصم٤من ، وأهنؿ ًمٞمًقا قمغم رء أفمـ أن اًمٜم٤مس قمغم والًم٦م

، وم٢مذا  ، وم٘مدُم٧م قمٚمٞمف  وم٘مٕمدت قمغم راطمٚمتل()ومًٛمٕم٧م سمرضمؾ سمٛمٙم٦م خيؼم أظم٤ٌمراً 

،  ، ومتٚمٓمٗم٧ُم طمتك دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م  قمٚمٞمف ىمقُمف()، ضمرآء  ُمًتخػ…رؾمقل اهلل 

.  (( أرؾمٚمٜمل اهلل )):  ىم٤مل.  وُم٤م ٟمٌل ؟:  وم٘مٚم٧م.  (( أٟم٤م ٟمٌل )):  ُم٤م أٟم٧م ؟ ىم٤مل:  وم٘مٚم٧م ًمف

 أرؾمٚمٜمل سمّمٚم٦م إرطم٤مم ويمن إوصم٤من وأن )):  وسم٠مي رء أرؾمٚمؽ ؟ ىم٤مل:  وم٘مٚم٧م

 (( طمر وقمٌد )):  ىم٤مل.  ومٛمـ ُمٕمؽ قمغم هذا ؟:  ىمٚم٧م ًمف.  ((يقطمد اهلل ٓ ينمك سمف رٌء 

 إٟمؽ ٓ )):  ىم٤مل.  إين ُمتٌٕمؽ:  وم٘مٚم٧م (وُمٕمف يقُمئذ أسمق سمٙمر وسمالل ممـ آُمـ سمف :  ىم٤مل )

،  ، أٓ شمرى طم٤مزم وطم٤مل اًمٜم٤مس ؟ وًمٙمـ ارضمع إمم أهٚمؽ ()شمًتٓمٞمع ذًمؽ يقُمؽ هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمـ أن …، وُمراده ُم٤م ذيمره  أٟمف خيؼم سم٠مظم٤ٌمر ٓ خيؼم هب٤م همػمه ذم قمٍمه:  ، أي …يريد اًمٜمٌل  ()

.  ، وُم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ اًمتقطمٞمد ، وُم٤م يتٚمق ُمـ اًم٘مرآن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمٚمف

.  ، ُمـ اجلرأة وهل اإلىمدام واًمتًٚمط مجع ضمريء:  ضمرآء ()

.  ، ٕذى ىمريش عمـ يًٚمؿ أي ٓ شمًتٓمٞمع إفمٝم٤مر ديٜمؽ سمٛمٙم٦م ()
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 …، وىمدم رؾمقل اهلل  ومذه٧ٌم إمم أهكم:  ، ىم٤مل ()وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م يب ىمد فمٝمرت وم٠مشمٜمل

،  ، ومجٕمٚم٧م أختؼم إظم٤ٌمر وأؾم٠مل اًمٜم٤مس طملم ىمدم اعمديٜم٦م ، ويمٜم٧م ذم أهكم اعمديٜم٦م

ُم٤م ومٕمؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي :  طمتك ىمدم قمكَم ٟمٗمر ُمـ أهؾ يثرب ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وم٘مٚم٧م

.  ، وىمد أراد ىمقُمف ىمتٚمف ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا ذًمؽ ()اًمٜم٤مس إًمٞمف هاع:  ىمدم اعمديٜم٦م ؟ وم٘م٤مًمقا

.   ٟمٕمؿ)):  أشمٕمرومٜمل ؟ ىم٤مل! ي٤م رؾمقل اهلل :  ، وم٘مٚم٧م ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف.  وم٘مدُم٧م اعمديٜم٦م

أظمؼمين قمام قمٚمٛمؽ ! ي٤م ٟمٌل اهلل :  وم٘مٚم٧م.  سمغم:   ىم٤مل وم٘مٚم٧م((أٟم٧م اًمذي ًم٘مٞمتٜمل سمٛمٙم٦م ؟ 

 ()صؾ صالة اًمّمٌح صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة:  أظمؼمين قمـ اًمّمالة ؟ ىم٤مل.  اهلل وأضمٝمٚمف

، وطمٞمٜمئذ  ()طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس طمتك شمرشمٗمع وم٢مهن٤م شمٓمٚمع طملم شمٓمٚمع سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤من

 طمتك يًت٘مؾ اًمٔمؾ ()، وم٢من اًمّمالة ُمِمٝمقدة حمْمقرة ، صمؿ صؾ ()يًجد هل٤م اًمٙمٗم٤مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م أن اهلل أفمٝمر ديٜمل وص٤مرت اًمٖمٚم٦ٌم ًمف قمغم  أي ارضمع إمم أهٚمؽ واقمٌد اهلل قمٜمدهؿ ()

.  ، وأقمز اهلل اعمًٚمٛملم وم٠مشمٜمل اًمٙمٗمر

.  ، ويدظمٚمقن ذم ديٜمف أي أن اًمٜم٤مس يتٌٕمقٟمف ()

، واعمراد أٟمف ٓ شمّمكم ومٞمف اًمٜمقاومؾ اًمتل  أي اشمرك اًمّمالة ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي هق وىم٧م هنل ()

.  ًمٞمس هل٤م ؾم٥ٌم

، ُمـ أضمؾ أن  ، ًمتٓمٚمع سملم ىمرٟمٞمف إن اًمِمٞمٓم٤من يدين ىمرٟمٞمف ُمـ اًمِمٛمس قمٜمد ـمٚمققمٝم٤م:  ىمٞمؾ ()

.  يٙمقن ُمـ يًجد ًمٚمِمٛمس ُمّمٚمٞم٤ًم ًمف

.  أي أن اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يٕمٌدون اًمِمٛمس يًجدون ويّمٚمقن ًمٚمِمٛمس ذم هذا اًمقىم٧م ()
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.  ()، وم٢مذا أىمٌؾ اًمٗملء ومّمؾ  صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة وم٢من طمٞمٜمئذ شمًجر ضمٝمٜمؿ()سم٤مًمرُمح

، صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة طمتك شمٖمرب  وم٢من اًمّمالة ُمِمٝمقدة حمْمقرة طمتك شمّمكم اًمٕمٍم

:  وم٘مٚم٧م:  ىم٤مل.  ((، وطمٞمٜمئٍذ يًجد هل٤م اًمٙمٗم٤مر  ، وم٢مهن٤م شمٖمرب سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤من اًمِمٛمس

 …ومذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م وومٞمف أٟمف صغم ...  : ىم٤مل.  وم٤مًمقوقء ؟ طمدصمٜمل قمٜمف! ي٤م ٟمٌل اهلل 

، وجمده  ، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف وم٢من هق ىم٤مم..  : ، صمؿ ىم٤مل سمٕمده ذيمر ومْمؾ اًمقوقء

، وومرغ ىمٚمٌف هلل إٓ اٟمٍمف ُمـ ظمٓمٞمئتف يمٝمٞمئتف يقم وًمدشمف أُمف  سم٤مًمذي هق ًمف هق أهؾ

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  ()((

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. –  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم –أي حييه٤م ويِمٝمده٤م اعمالئٙم٦م  ()

، وذًمؽ أن فمؾ اًمٌمء اًم٘م٤مئؿ يم٤مًمرُمح يٙمقن ـمقياًل ُمـ ضمٝم٦م  أي يٙمقن فمؾ اًمرُمح ىمٚمٞمالً  ()

 وهق –، وم٢مذا ضم٤مء وىم٧م آؾمتقاء  ، ويمٚمام ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر ىمٍم فمٚمف اعمٖمرب قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس

 يم٤من فمؾ اًم٘م٤مئؿ –وضمقد اًمِمٛمس ذم وؾمط اًمًامء ًمٞم٧ًم ُم٤مئٚم٦م ٓ إمم اعمنمق وٓ إمم اعمٖمرب 

، ومٞمٌدأ اًمٔمؾ ذم اًمزي٤مدة ذم ضمٝم٦م  ، صمؿ سمٕمده شمزول اًمِمٛمس و ٞمؾ ضمٝم٦م اًمٖمروب أىمٍم ُم٤م يٙمقن

، ٓ جيقز أن يّمكم  ، ومقىم٧م آؾمتقاء اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمٔمؾ أىمٍم ُم٤م يٙمقن وىم٧م هنل اعمنمق

، – ، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م   أي شمقىمد ومٞمف ضمٝمٜمؿ–، وهق اًمقىم٧م اًمذي شمًجر  ومٞمف ٟم٤مومٚم٦م ٓ ؾم٥ٌم هل٤م

.  ، أو أىمؾ ُمٜمٝم٤م ، مخس دىم٤مئؼ وهق وىم٧م ىمّمػم

 وم٢من هذا اًمقىم٧م ًمٞمس – وذًمؽ سمٕمد زوال اًمِمٛمس –أي إذا سمدأ اًمٔمؾ ذم اًمزي٤مدة ضمٝم٦م اعمنمق  ()

.  وىم٧م هنل قمـ اًمّمالة

 – 6/115)، ذح اًمٜمقوي عمًٚمؿ  (4/6/12)اًمتٛمٝمٞمد :  يٜمٔمر ذم ذح أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م ()

 =
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:  افػوائد وافعز

،   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ وًمٚمداقمٞم٦م أن ٓ يٞم٠مس ُمـ فمٝمقر احلؼ واشم٤ٌمع اًمٜم٤مس ًمف– 1

 إن تـرصوا اهلل }:  ، وُمـ ٟمٍم اهلل ٟمٍمه اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وم٢من ٟمٍم اهلل ىمري٥م

 ذم سمداي٦م دقمقشمف ًمٞمس …، ومٝمذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ  [6 :حمٛمد] {يـرصـم ويثبت أؿدامؽم 

، ويم٤مٟمقا خمتٗملم ٓ يًتٓمٞمٕمقن إفمٝم٤مر ديٜمٝمؿ  ُمٕمف قمغم ديـ اإلؾمالم ؾمقى طمر وقمٌد

 هق …، ومّمؼم   وىمتٚمقا سمٕمض أصح٤مسمف…، وأراد ىمقُمف ىمتٚمف  وٓ اًمدقمقة إًمٞمف

، طمتك قمٌد اهلل وطمده واٟمتنم  وأصح٤مسمف وصم٤مسمروا ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ

، واشمًٕم٧م  ، وزال اًمنمك وقم٤ٌمدة إوصم٤من ذم يمثػم ُمـ سم٘م٤مع إرض اًمتقطمٞمد واإليامن

، وُمـ  ، وسمٚمٖم٧م طمدوده٤م ُمـ اًمّملم ذىم٤ًم إمم اعمحٞمط إـمٚمز همرسم٤مً  دوًم٦م اإلؾمالم

اًمٌحر إؾمقد ؿمامًٓ إمم سمحر اًمٕمرب ضمٜمقسم٤ًم : سمؾ إن اًمدقمقة إمم هذا اًمديـ سمٚمٖم٧م 

 ٓ يٌ٘مك قمغم فمٝمر إرض سمٞم٧م ُمدر وٓ وسمر إٓ )):  …أرضم٤مء اعمٕمٛمقرة يمام ىم٤مل 

.  ()((أدظمٚمف اهلل يمٚمٛم٦م اإلؾمالم سمٕمز قمزيز أو ذل ذًمٞمؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  (439 – 2/437)، وذح إيب واًمًٜمقد  (196، 2/195)، ـمرح اًمتثري٥م  (118

.  (362، 1/185)إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من 

.  (832)، سم٤مب إؾمالم قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم  صالة اعم٤ًمومريـ:  صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.  وإؾمٜم٤مده صحٞمح (6699، 67، 1)، واسمـ طم٤ٌمن  (6/4)رواه أمحد  ()
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، ًمٞمٗمقز   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن يًػم قمغم احلؼ وًمق أقمرض قمٜمف أيمثر اخلٚمؼ– 2

.  سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م واًمٜمج٤مة ذم أظمرة

 أن أقمداء احلؼ ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واًمٗم٤ًمق ذم يمؾ زُم٤من ٓ ي٠مًمقن ضمٝمدًا – 3

، وطمرب   وُمٜمع شمٓمٌٞم٘مف ذم إرض– ديـ اإلؾمالم –ذم طمرب اًمديـ اًمّمحٞمح 

، يمام ىم٤مل  ، وُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ، وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ٟمنمه اًمدقم٤مة إًمٞمف

 يريدون أن يطػئوا كور اهلل بلؾواهفم ويلبى اهلل إال }:  شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم

، ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ قمٛمقم اًمٕمّم٤مة  [32 :اًمتقسم٦م] {أن يتم كوره وفو ـره افؽاؾرون 

 واهلل يريد أن يتوب ظؾقؽم ويريد افذين يتبعون افشفوات أن متقؾوا مقاًل }:  واًمٗم٤ًمق

.  [27 :اًمٜم٤ًمء] {ظظقاًم 

، يمام أٟمف يٜمٌٖمل   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ أطمٙم٤مم ديٜمف اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م– 4

، وًمٞمًٚمؿ  ، ًمٞمٕمٌد رسمف قمغم سمّمػمة ًمف أن ي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمام جيٝمٚمف ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم

. –  سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم –ُمـ ومتـ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات 

:   قمـ اًمّمالة ذم هذه إوىم٤مت ومقائد وأطمٙم٤مم يمثػمة أمهٝم٤م… أن ذم هنٞمف – 5

.  ؾمد اًمذرائع اًمتل شمقىمع ذم اًمنمك:  أوًٓ 

،  ، وُمثٚمٝم٤م ُم٤م اظمتّمقا سمف ُمـ قم٤مدات وريؿ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم قم٤ٌمداهتؿ:  صم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمـ شمِمٌف سم٘مقم )):  ، وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذم اًمٚم٤ٌمس أم ذم اهلٞمئ٦م

، وؿمٕمقره   يمام أن شمِمٌف اعمًٚمؿ هبؿ قمالُم٦م قمغم وٕمػ ؿمخّمٞمتف((ومٝمق ُمٜمٝمؿ 
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، وم٢من  ، وهذا ظمٓم٠م فم٤مهر ، وأهنؿ أومْمؾ ُمٜمف ومٚمذًمؽ ريض أن يٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم هلؿ سم٤مًمٜم٘مص

، واًمٜمٔمرة اًمّمحٞمح٦م إمم اًمٙم٤مومر هل ُم٤م أظمؼم قمٜمٝم٤م رسمٜم٤م  اعمًٚمؿ أومْمؾ ُمـ مجٞمع اًمٙمٗم٤مر

 وافذين ـػروا يتؿتعون ويلـؾون ـام تلـل األكعام وافـار }:  ضمؾ وقمال ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

.  [12 :حمٛمد] {مثوى هلم 

 *     *     *
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افدرس افثامن 

  – ريض اهلل قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

 ()يمٜم٧م همالُم٤ًم ي٤مومٕم٤مً :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد – 22

 وأسمق سمٙمر وىمد ومّرا ُمـ …، وم٠مشمك قمكَم رؾمقل اهلل  أرقمك همٜماًم ًمٕم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط سمٛمٙم٦م

، وًم٧ًم  إين ُم١م ـ:   ىمٚم٧م(( ي٤م همالم هؾ قمٜمدك ًمٌـ شمً٘مٞمٜم٤م ؟ )):  ، وم٘م٤مل اعمنميملم

،  ٟمٕمؿ:   ىمٚم٧م(( ومٝمؾ قمٜمدك ُمـ ضمذقم٦م مل يٜمز  قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمحؾ سمٕمد ؟ )):  ىم٤مٓ.  سم٤ًمىمٞمٙمام

، ومحٗمؾ  ، ومدقم٤م  اًميع…، وأظمذ رؾمقل اهلل  ، وم٤مقمت٘مٚمٝم٤م أسمق سمٙمر وم٠مشمٞمتٝمام هب٤م

، صمؿ  ، صمؿ ذب هق وأسمق سمٙمر ، ومحٚم٥م ، وأشم٤مه أسمق سمٙمر سمّمخرة ُمٜم٘مٕمرة ()اًميع

 …ومٚمام يم٤من سمٕمد أشمٞم٧م رؾمقل اهلل .  ، وم٘مٚمص (( اىمٚمص )):  ، صمؿ ىم٤مل ًمٚميع ؾم٘مٞم٤مين

، وم٘م٤مل رؾمقل –  يٕمٜمل اًم٘مرآن –قمٚمٛمٜمل ُمـ هذا اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م :  ، وم٘مٚم٧م وم٠مؾمٚمٛم٧م

، وم٠مظمذت ُمـ ومٞمف ؾمٌٕملم ؾمقرة ُم٤م يٜم٤مزقمٜمل ومٞمٝم٤م  ()(( إٟمؽ همالم ُمٕمَٚمؿ )):  …اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ؿم٤مسم٤ًم ىم٤مرب اًمٌٚمقغ:  أي ()

.  أي اضمتٛمع ومٞمف اًمٚمٌـ ()

، وأسمق يٕمغم  7/51، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (4412، 3598)، وأمحد  (353)رواه اًمٓمٞم٤مًمز  ()

، وىمد صحح إؾمٜم٤مده   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ2/537، ويٕم٘مقب  (6504)، واسمـ طم٤ٌمن  (5096)

.  1/465اًمذهٌل ذم ؾمػم اًمٜمٌالء 
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.  أطمد

، ُم٤م قمغم فمٝمر  ًم٘مد رأيتٜمل ؾم٤مدس ؾمت٦م:   وقمـ اسمـ ُمًٕمقد أيْم٤ًم ىم٤مل– 23

.  ()إرض ُمًٚمؿ همػمٟم٤م

:  افػوائد وافعز

.   أٟمف جي٥م قمغم اعم١م ـ أن حي٤مومظ قمغم إُم٤مٟم٦م اًمتل أؤ ـ إي٤مه٤م– 1

.   أٟمف جي٥م ىمٌقل احلؼ ممـ ىم٤مًمف وًمق يم٤من يم٤مومراً – 2

.  … ذم هذا احلدي٨م ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل – 3

، وىمد ؿمٝمد سمذًمؽ اًمٙمٗم٤مر   أن اًم٘مرآن هق أـمٞم٥م اًمٙمالم وأطمًـ احلدي٨م– 4

، وىمد روى اًمٌٞمٝم٘مل أن اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ؾمٛمع اًم٘مرآن ومٙم٠مٟمف رق  ومْماًل قمـ اعمًٚمٛملم

 واهلل ُم٤م ومٞمٙمؿ رضمؾ أقمٚمؿ سم٤مٕؿمٕم٤مر )):  ، وم٘م٤مل هلؿ ، وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ىمقُمف ُمـ اعمنميملم ًمف

، واهلل ُم٤م يِمٌف  ، وٓ سم٠مؿمٕم٤مر اجلـ ُمٜمل ، وٓ أقمٚمؿ سمرضمزه وٓ سم٘مّمٞمدشمف ُمٜمل ُمٜمل

،  ()، وإن قمٚمٞمف ًمٓمالوة ، واهلل إن ًم٘مقًمف اًمذي ي٘مقل طمالوة اًمذي ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، رضم٤مل  ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح3/313، واحل٤ميمؿ  (8406)رواه اًمٓمؼماين  ()

.  ، وواوم٘مف اًمذهٌل وصححف احل٤ميمؿ.  اًمّمحٞمح

.  (ـمكم:  ُم٤مدة)، يمام ذم اًمٚم٤ًمن  احلًـ واًمٌٝمج٦م واًمروٟمؼ:  اًمٓمالوة ()
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.  ()((، وإٟمف ًمٞمحٓمؿ ُم٤م وتف  ، وُم٤م يٕمغم ، وإٟمف ًمٞمٕمٚمق ، ُمٖمدق أؾمٗمٚمف وإٟمف عمثٛمر أقماله

،   أمهٞم٦م احلٗمظ ًمٚم٘مرآن وهمػمه ُمـ اًمٜمّمقص اعمٝمٛم٦م يم٤مًمًٜم٦م واعمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م– 5

، وؾم٥ٌم ٓؾمتحْم٤مر اًمٜمص قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة  ومحٗمظ اًمٕمٚمؿ ؾم٥ٌم ًمٚمٕمٛمؾ سمف

.  واًمتقضمٞمف

،  ، وىمراءة اًم٘مرآن قمغم ُمـ هق ُمت٘مـ ًم٘مراءشمف  أمهٞم٦م أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أهٚمف– 6

 ٓ شم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ )):  ، وهلذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمًٚمؿ اعمتٕمٚمؿ ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ

 ُمـ يم٤من ُمٕمٚمٛمف يمت٤مسمف يم٤من ظمٓم١مه أيمثر )):  ، وىم٤مل همػمه ((صحٗمل وٓ قمـ ُمّمحٗمل 

.  ((ُمـ صقاسمف 

، وىمد روى اًمٌخ٤مري   وؾمٕم٦م قمٚمٛمف– ريض اهلل قمٜمف – ومْمؾ اسمـ ُمًٕمقد – 7

 واهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه ُم٤م أٟمزًم٧م )):   أٟمف ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف –قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

، وٓ أٟمزًم٧م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إٓ أٟم٤م  ؾمقرة ُمـ يمت٤مب اهلل إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ أيـ أٟمزًم٧م

، وًمق أقمٚمؿ أطمدًا أقمٚمؿ ُمٜمل سمٙمت٤مب اهلل شمٌٚمٖمف اإلسمؾ ًمريم٧ٌم إًمٞمف  أقمٚمؿ ومٞمٛمـ أٟمزًم٧م

ومجٚم٧ًم ذم :  ، صمؿ ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ ، ورواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمٜمحقه ()((

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم  وإؾمٜم٤مده حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم (134)رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن  ()

.  (( إؾمٜم٤مده ضمٞمد )):  1/323ختري٩م اإلطمٞم٤مء 

.  (5002)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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.  () ومام ؾمٛمٕم٧م أطمدًا يرد ذًمؽ قمٚمٞمف وٓ يٕمٞمٌف…طمٚمؼ أصح٤مب حمٛمد 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أظمٍم ُمـ رواي٦م  (5000)، وأظمرج هذه اًمرواي٦م اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم  (2462)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

.  ُمًٚمؿ
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افدرس افتاشع 

إؾمالم أيب ذر وىمقُمف همٗم٤مر 

ظمرضمٜم٤م ُمـ ىمقُمٜم٤م همٗم٤مر ويم٤مٟمقا :   قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 24

، وم٠ميمرُمٜم٤م  ، ومخرضم٧م أٟم٤م وأظمل أٟمٞمس وأُُمٜم٤م ومٜمزًمٜم٤م قمغم ظم٤مل ًمٜم٤م ()حيٚمقن اًمِمٝمر احلرام

إٟمؽ إذا ظمرضم٧م قمـ أهٚمؽ ظم٤مًمػ إًمٞمٝمؿ :  ، ومحًدٟم٤م ىمقُمف وم٘م٤مًمقا ظم٤مًمٜم٤م وأطمًـ إًمٞمٜم٤م

أُم٤م ُم٤م ُم٣م ُمـ ُمٕمروومؽ :  وم٘مٚم٧م.  ()، ومج٤مء ظم٤مًمٜم٤م ومٜمٜمث٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمذي ىمٞمؾ ًمف ()أٟمٞمس

، وم٤مطمتٛمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وشمٖمٓمك  ()، وم٘مّرسمٜم٤م سُمتٜم٤م ()، وٓ مج٤مع ًمؽ ومٞمام سمٕمد وم٘مد يمّدرشمف

، ومٜم٤مومر أٟمٞمس قمـ  ()، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م طمتك ٟمزًمٜم٤م سمحية ُمٙم٦م ظم٤مًمٜم٤م صمقسمف ومجٕمؾ يٌٙمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وإؿمٝمر احلرم  ، ويم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٞمٌقن ُمـ ي٘م٤مشمؾ ذم إؿمٝمر احلرم وذًمؽ سم٤مًم٘مت٤مل ومٞمف ()

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ هؾ ٟمًخ وريؿ .  ، ورضم٥م ، وحمرم ، وذو احلج٦م ذو اًم٘مٕمدة:  هل

.  اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م أم ٓ

.  ، وهذا اهت٤مم ًمف سمٗمٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م أي أٟمف يدظمؾ قمغم أهؾ ذم همٞمٌتف ()

.  أي أن ظم٤مهلؿ أظمؼمهؿ سمام ىم٤مل ًمف ىمقُمف ُمـ اهت٤مم أٟمٞمس ()

.  أي ًمـ ٟمجتٛمع ُمٕمؽ ذم ُمٜمزًمؽ سمٕمد ىمقًمؽ هذا ()

.  اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اإلسمؾ ٟمحق اًمثالصملم:  اًمٍمُم٦م ()

.  أي محٚمٜم٤م ُمت٤مقمٜم٤م قمغم سُمتٜم٤م وؾم٤مومرٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمتك ٟمزًمٜم٤م ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٦م ()
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.  ()، وم٠مشم٤مٟم٤م أٟمٞمس سمٍمُمتٜم٤م وُمثٚمٝم٤م ُمٕمٝم٤م ، وم٠مشمٞم٤م اًمٙم٤مهـ ومخػّم أٟمٞم٤ًمً  سُمتٜم٤م وقمـ ُمثٚمٝم٤م

،   سمثالث ؾمٜملم…ىمٌؾ أن أًم٘مك رؾمقل اهلل ! ، ي٤م اسمـ أظمل  وىمد صٚمٞم٧ُم :  ىم٤مل

.  شمقضمف طمٞم٨م يقضمٝمٜمل ريب:  وم٠ميـ أشمقضمف ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م.  هلل:  ؟ ىم٤مل عمـ:  ىمٚم٧م

.  ، طمتك شمٕمٚمقين اًمِمٛمس ()ُأصكم قمِم٤مء طمتك إذا يم٤من ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ أًم٘مٞم٧ُم يم٠مين ظِمٗم٤مء

ومراث .  وم٤مٟمٓمٚمؼ أٟمٞمس طمتك أشمك ُمٙم٦م.  إن زم طم٤مضم٦م سمٛمٙم٦م وم٤ميمٗمٜمل:  وم٘م٤مل أٟمٞمس

 يزقمؿ أن ()ًم٘مٞم٧ُم رضماًل سمٛمٙم٦م قمغم ديٜمؽ:  ُم٤م صٜمٕم٧َم ؟ ىم٤مل:  ، صمؿ ضم٤مء وم٘مٚم٧م ()قمكمَ 

ويم٤من .  ، ؾم٤مطمر ، يم٤مهـ ي٘مقًمقن ؿم٤مقمر:  ومام ي٘مقل اًمٜم٤مس ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م.  اهلل أرؾمٚمف

.  أٟمٞمٌس أطمد اًمِمٕمراء

، وًم٘مد ووٕم٧م ىمقًمف قمغم  ، ومام هق سم٘مقهلؿ ًم٘مد ؾمٛمٕم٧ُم ىمقل اًمٙمٝمٜم٦م:  ىم٤مل أٟمٞمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ويم٤من اًمرهـ سُم٦م هذا وسُم٦م  أي أن أٟمٞم٤ًًم شمراهـ هق وؿم٤مقمر آظمر أهيام أومْمؾ ذم اًمِمٕمر ()

، ومحٙمؿ سم٠من أٟمٞم٤ًًم أومْمؾ ُمـ  ، ومتح٤ميمام إمم يم٤مهـ ، وم٠مهيام همٚم٥م أظمذ اًمٍمُمتلم ُمٕم٤مً  هذا

.  ، وم٠مظمذ أٟمٞمس اًمٍمُمتلم ص٤مطمٌف

.  اًمٙم٤ًمء:  اخلٗم٤مء ()

.  أي أسمٓم٠م وشم٠مظمر ()

، وهذا هق ديـ  ، وهق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمقطمد ٓ يٕمٌد إٓ اهلل …وذًمؽ أٟمف ًم٘مل اًمٜمٌل  ()

.  أيب ذر ريض اهلل قمٜمف
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، وإهنؿ  ، واهلل إٟمف ًمّم٤مدق () ومام يٚمتئؿ قمغم ًم٤ًمن أطمد سمٕمدي أٟمف ؿمٕمر()أىمراء اًمِمٕمر

.  ًمٙم٤مذسمقن

ومتْمّٕمٗم٧م رضماًل .  ىم٤مل وم٠مشمٞم٧م ُمٙم٦م.  وم٤ميمٗمٜمل طمتك أذه٥م وم٠مٟمٔمر:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

.  اًمّم٤مسمكء:  ، وم٘م٤مل ، وم٠مؿم٤مر إزمّ  ()أيـ هذا اًمذي شمدقمقٟمف اًمّم٤مسمكء ؟:  ُمٜمٝمؿ وم٘مٚم٧م

وم٤مرشمٗمٕم٧م :  ىم٤مل.   طمتك ظمررت ُمٖمِمٞم٤ًم قمكمَ ()ومام قمكَم أهؾ اًمقادي سمٙمؾ ُمدرة وقمٔمؿ

وم٠مشمٞم٧م زُمزم ومٖمًٚم٧م قمٜمل اًمدُم٤مء وذسم٧م :  ىم٤مل.  ()، يم٠مين ُٟمُّم٥م أمحر طملم ارشمٗمٕم٧ُم 

، وًم٘مد ًمٌث٧م ي٤م اسمـ أظمل صمالصملم سملم ًمٞمٚم٦م ويقم ُم٤م يم٤من زم ـمٕم٤مم إٓ ُم٤مء  ُمـ ُم٤مئٝم٤م

، وُم٤م وضمدت قمغم يمٌدي ؾمخٗم٦م  ()، ومًٛمٜم٧م طمتك شمٙمنت قُمُٙمـ سمٓمٜمل زُمزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي قمغم ـمرق اًمِمٕمر وأٟمقاقمف وىمقاومٞمف ()

.  إٟمف ؿمٕمر:  أي ٓ يٛمٙمـ همػمي أن ي٘مقل ()

 اًمّم٤مسمكء ))، اًمذي يم٤من يًٛمٞمف أهؾ ُمٙم٦م  …أي ٟمٔمرت إمم أوٕمػ أهؾ ُمٙم٦م وم٠ًمًمتف قمـ اًمٜمٌل  ()

وىم٤مل ؾم٠مل أوٕمٗمٝمؿ ٕن اًمْمٕمٞمػ هم٤مًم٤ًٌم ٓ يٜم٤مًمف .   هق اًمت٤مرك ًمديٜمف(( اًمّم٤مسمكء )) وإصؾ أن ((

.  سمٛمٙمروه وًمـ يٗمٓمـ ًم٘مّمده

.   واًمٕمٔم٤مم– وهق اًمٓملم اًمٞم٤مسمس –أي أن أهؾ ُمٙم٦م ىم٤مُمقا قمٚمٞمف يرُمقٟمف سم٤معمدر  ()

، سم٥ًٌم يمثرة اًمدم قمغم ضمًده ُمـ  اعمراد أٟمف عم٤م ىم٤مم سمٕمد إوم٤مىمتف وم٢مذا هق قمغم هٞمئ٦م اًمٜمّم٥م إمحر ()

.  ، ومتحٛمر ُمـ اًمدم ، واًمٜمّم٥م طمجر يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٜمّمٌقٟمف ويذسمحقن قمٚمٞمف اجلراح

.  أي شمثٜمك حلؿ سمٓمٜمف ُمـ اًمًٛمـ ()
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.  ()ضمقع

، ومام  ()، إذ رُضب قمغم أصٛمختٝمؿ ()ومٌٞمٜم٤م أهؾ ُمٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ىمٛمراء إوحٞم٤من:  ىم٤مل

وم٠مشمت٤م قمكَم ذم :  ، ىم٤مل ()، واُمرأشم٤من ُمٜمٝمؿ شمدقمقان إؾم٤موم٤ًم وٟم٤مئٚم٦م يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م أطمدٌ 

وم٠مشمت٤م :  ىم٤مل.  ()ومام شمٜم٤مهت٤م قمـ ىمقهلام:  ىم٤مل.  أٟمٙمح٤م أطمدمه٤م أظمر:  ـمقاومٝمام وم٘مٚم٧م

ـٌ ُمثؾ اخلِم٦ٌم:  وم٘مٚم٧م.  قمكمّ  :   وشم٘مقٓن()وم٤مٟمٓمٚم٘مت٤م شمقًمقٓن.  ()، همػم أين ٓ أيمٜمل َه

 وأسمق سمٙمر ومه٤م …وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمام رؾمقل اهلل :  ىم٤مل ! ()ًمق يم٤من ه٤مهٜم٤م أطمد ُمـ أٟمٗم٤مرٟم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  هزاًمف ووٕمٗمف:  ؾمخٗم٦م اجلقع ()

.  أي يمثػم وقء ىمٛمره٤م ()

أي أهنؿ .  آذاهنؿ:  واعمراد.   ومه٤م سمٛمٕمٜمك(( أؾمٛمختٝمؿ ))، وذم رواي٦م  اًمّمامخ هق ظمرق إذن ()

.  ٟم٤مُمقا

.  ، ويم٤مٟمت٤م شمدقمقان صٜمٛمل أؾم٤مف وٟم٤مئٚم٦م أي ٓ يقضمد ُمـ يٓمقف ُمرأشملم ()

، وهذا   أظمر– أي إؾم٤مف وٟم٤مئٚم٦م –أٟمٙمح٤م أطمدمه٤م :  ، وم٘م٤مل هلام أي ُمرشم٤م قمٚمٞمف ذم ـمقاومٝمام ()

.  وُمع هذا اًم٥ًم ومٚمؿ يؽميم٤م دقم٤مء هذيـ اًمّمٜمٛملم:  ، ي٘مقل ؾم٥م ًمٚمّمٜمٛملم

، وم٠مسمق ذر سح  ، وأيمثر ُم٤م شمًتٕمٛمؾ قمـ اًمٗمرج واًمذيمر  ًمٗمٔم٦م يٙمٜمك هب٤م قمـ يمؾ رء(( اهلـ )) ()

 ))، يمام ذيمر ذم ُم٘مقًمتف إومم  وأراد سمذًمؽ ؾم٥م اًمّمٜمٛملم.  ، ومل ي٠مت سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م هلام سم٤مؾمؿ اًمذيمر

.  ((أٟمٙمح٤م أطمدمه٤م أظمر 

.  أي شمدقمقان قمغم أٟمٗمًٝمام سم٤مًمقيؾ ()

ًمق يم٤من هٜم٤م أطمد ُمـ أٟمّم٤مرٟم٤م :  وُمرادمه٤م.  ، وهق اًمذي يٜمٗمر قمٜمد آؾمتٖم٤مصم٦م مجع ٟمٗمر:  إٟمٗم٤مر ()

 =
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 ُم٤م ىم٤مل )):  ىم٤مل.  ()اًمّم٤مسمئ سملم اًمٙمٕم٦ٌم وأؾمت٤مره٤م:   ىم٤مًمت٤م(( ُم٤مًمٙمام ؟ )):  ىم٤مل.  ()ه٤مسمٓم٤من

 طمتك اؾمتٚمؿ …وضم٤مء رؾمقل اهلل .  ()إٟمف ىم٤مل ًمٜم٤م يمٚمٛم٦م  أل اًمٗمؿ:   ىم٤مًمت٤م((ًمٙمام ؟ 

 – ىم٤مل أسمق ذر –، ومٚمام ىم٣م صالشمف  ، وـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م هق وص٤مطمٌف صمؿ صغم احلجر

! اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل :  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل ومٙمٜم٧م أٟم٤م أول ُمـ طمٞم٤مه سمتحٞم٦م اإلؾمالم

:  ىم٤مل.  ُمـ همٗم٤مر:   ىم٤مل ىمٚم٧م(( ُمـ أٟم٧م ؟ )):  صمؿ ىم٤مل.  (( وقمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل )):  وم٘م٤مل

.  يمره أِن اٟمتٛمٞم٧م إمم همٗم٤مر:  وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز.  وم٠مهقى سمٞمده ومقوع أص٤مسمٕمف قمغم ضمٌٝمتف

:  صمؿ ىم٤مل.  ، صمؿ رومع رأؾمف  ويم٤من أقمٚمؿ سمف ُمٜمل()وم٘مدقمٜمل ص٤مطمٌف.  ومذه٧ٌم آظمذ سمٞمده

،  ، سملم يقم وًمٞمٚم٦م ىمد يمٜم٧م ه٤مهٜم٤م ُمٜمذ صمالصملم:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل.  (( ُمتك يمٜم٧م ه٤مهٜم٤م ؟ ))

.  ُم٤م يم٤من زم ـمٕم٤مم إٓ ُم٤مء زُمزم:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل.  (( ومٛمـ يم٤من يٓمٕمٛمؽ ؟ )):  ىم٤مل

 إهن٤م )):  ىم٤مل.  ، وُم٤م أضمد قمغم يمٌدي ؾُمخٗم٦م ضمقع ومًٛمٜم٧م طمتك شمٙمنت قُمٙمـ سمٓمٜمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ًمٜمٍمٟم٤م قمٚمٞمف

.  (( ومه٤م ه٤مسمٓم٤من ُمـ اجلٌؾ ))ذم سمٕمض اًمرواي٤مت  ()

، ومٝمق سملم   ىمد اؾمتؽم سمثٞم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم– وهق أسمق ذر –أي أن هذا اًمرضمؾ اًمذي ؾم٥م اًمّمٜمٛملم  ()

.  اًمٙمٕم٦ٌم وأؾمت٤مره٤م

، أو أهن٤م ًم٘مٌحٝم٤م يم٠مهن٤م شمًد ومؿ طم٤ميمٞمٝم٤م  أي ىم٤مل يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م يم٤مًمٌمء اًمذي يٛمأل اًمٌمء ()

.  ، ٓؾمتٕمٔم٤مُمٝم٤م و ٚم١مه

.  …، وُمٜمٕمف ُمـ إُم٤ًمك يد اًمٜمٌل  اعمراد أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يمػ يد أيب ذر عم٤م ُمده٤م ()
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.  ()(( ، إهن٤م ـمٕم٤مم ـُمٕمؿ ُم٤ٌمريم٦م

 …وم٤مٟمٓمٚمؼ رؾمقل اهلل .  ، ائذن زم ذم ـمٕم٤مُمف اًمٚمٞمٚم٦م ي٤م رؾمقل اهلل:  ىم٤مل أسمق سمٙمر

،  ، ومجٕمؾ ي٘مٌض ًمٜم٤م ُمـ زسمٞم٥م اًمٓم٤مئػ ومٗمتح أسمق سمٙمر سم٤مسم٤مً .  وأسمق سمٙمر واٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام

:   وم٘م٤مل()…، صمؿ أشمٞم٧م رؾمقل اهلل  ، صمؿ همؼمت ُم٤م همؼمُت  ويم٤من ذًمؽ أول ـمٕم٤مم أيمٚمتف

 () ومٝمؾ أٟم٧م ُمٌِٚمٌغ قمٜمل ىمقُمؽ ؟() إٟمف ُوضمٝم٧م زم أرض ذات ٟمخؾ ٓ أراه٤م إٓ يثرب))

.  ()((قمًك اهلل أن يٜمٗمٕمٝمؿ سمؽ وي٠مضمرك ومٞمٝمؿ 

.  صٜمٕم٧م أين ىمد أؾمٚمٛم٧م وصّدىم٧م:  ُم٤م صٜمٕم٧م ؟ ىمٚم٧م:  وم٠مشمٞم٧م أٟمٞم٤ًًم وم٘م٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، يمام يِمٌٕمف اًمٓمٕم٤مم أي يِمٌع ؿم٤مرهب٤م ()

.  ، صمؿ أشم٤مه  ومؽمة…، وُمراده أٟمف هم٤مب قمـ اًمٜمٌل  أي سم٘مٞم٧م ُم٤م سم٘مٞم٧م ()

 رأي٧م ذم اعمٜم٤مم أين )):   أٟمف ىم٤مل…قمـ اًمٜمٌل  (2272)، وُمًٚمؿ  (4081)روى اًمٌخ٤مري  ()

،   إمم أهن٤م اًمٞمامُم٦م أو هجر– أي اقمت٘م٤مدي –، ومذه٥م وهكم  أه٤مضمر ُمـ ُمٙم٦م إمم أرض هب٤م ٟمخؾ

.  ((وم٢مذا هل يثرب 

، وهذا ـمٚم٥م وأُمر ُمـ اًمٜمٌل  أي هؾ أٟم٧م ىم٤مئؿ سمدقمقة ىمقُمؽ إمم اإلؾمالم إذا رضمٕم٧م إًمٞمٝمؿ ()

.   ٕيب ذر أن يدقمق ىمقُمف إمم اإلؾمالم…

، ٕن  ، ويثٞمٌؽ اهلل قمغم ذًمؽ ، ومٞمدظمٚمق ذم اإلؾمالم أي قمًك اهلل أن يٜمٗمٕمٝمؿ سمؽ سمدقمقشمؽ هلؿ ()

.  ُمـ دقمك إمم هدى يم٤من ًمف ُمثؾ أضمر ُمـ شمٌٕمف
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ُم٤م :  ، وم٘م٤مًم٧م وم٠مشمٞمٜم٤م أُمٜم٤م.  ، وم٢مين ىمد أؾمٚمٛم٧م وصّدىم٧م ()ُم٤م يب رهم٦ٌم قمـ ديٜمؽ:  ىم٤مل

.   طمتك أشمٞمٜم٤م ىمقُمٜم٤م همٗم٤مراً ()وم٤مطمتٛمٚمٜم٤م.  ، وم٢مين ىمد أؾمٚمٛم٧م وصّدىم٧م يب رهم٦ٌم قمـ ديٜمٙمام

.  ، ويم٤من ؾمٞمدهؿ ، ويم٤من ي١مُمٝمؿ إيامء سمـ رطمْم٦م اًمٖمٗم٤مري وم٠مؾمٚمؿ ٟمّمٗمٝمؿ

 …، وم٘مدم رؾمقل اهلل   اعمديٜم٦م أؾمٚمٛمٜم٤م…إذا ىمدم رؾمقل اهلل :  وىم٤مل ٟمّمٗمٝمؿ

.  اعمديٜم٦م وم٠مؾمٚمؿ ٟمّمٗمٝمؿ اًم٤ٌمىمل

، ٟمًٚمؿ قمغم اًمذي أؾمٚمٛمقا  ، إظمقشمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل:  وم٘م٤مًمقا.  وضم٤مءت أؾمَٚمؿُ 

 ()((، وأؾمٚمؿ ؾم٤معمٝم٤م اهلل   همٗم٤مر همٗمر اهلل هل٤م)):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل .  وم٠مؾمٚمٛمقا.  قمٚمٞمف

.  ()رواه ُمًٚمؿ

 أي ُمـ ىمقل –ومٜمًٛمع ُمـ ىمقًمف :  ، وومٞمف ورواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 ارضمع إمم ىمقُمؽ وم٠مظمؼمهؿ طمتك )):  …، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل   وأؾمٚمؿ ُمٙم٤مٟمف– …اًمٜمٌل 

، ومخرج  ()((، ٕسظمـ هب٤م سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ  واًمذي ٟمٗمز سمٞمده:  ، وم٘م٤مل ((ي٠مشمٞمؽ أُمري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ٓ أيمرهف : سمؾ أدظمؾ ومٞمف ()

.  أي محٚمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وُمت٤مقمٜم٤م قمغم رواطمٚمٜم٤م ()

، وإُم٤م إظم٤ٌمر قمـ ُم٤م ومٕمؾ اهلل هبام ُمـ  هذا إُم٤م دقم٤مء : إلؾمالم ه٤مشملم اًم٘مٌٞمٚمتلم ُمـ همػم ىمت٤مل ()

.  اعمٖمٗمرة واعم٤ًمعم٦م هلام

.  (2474)اًمٗمْم٤مئؾ :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.   سملم اعمنميملم(( ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ))أي ٕرومٕمـ صقيت سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  ()



  57                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

، وأن حمٛمدًا رؾمقل  أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل:  ، ومٜم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف طمتك أشمك اعمًجد

:  ، وم٘م٤مل ، وم٠مشمك اًمٕم٤ٌمس وم٠ميم٥َم قمٚمٞمف ()، وميسمقه طمتك أوجٕمقه ، وصم٤مر اًم٘مقم اهلل

، وم٠مٟم٘مذه  ، وأن ـمريؼ دم٤مريمؿ إمم اًمِم٤مم قمٚمٞمٝمؿ أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أٟمف ُمـ همٗم٤مر! ويٚمُٙمؿ 

.  ()، وم٠ميم٥َم قمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمس وم٠مٟم٘مذه ، وصم٤مروا إًمٞمف وميسمقه ، صمؿ قم٤مد ُمـ اًمٖمد سمٛمثٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي أن اًمٙمٗم٤مر ىم٤مُمقا إًمٞمف وميسمقه طمتك ؾم٘مط ()

.  (2474)اًمٗمْم٤مئؾ :  ، وصحٞمح ُمًٚمؿ (3861، 3522)اًمٗمْم٤مئؾ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

،  402 – 6/390، اعمٗمٝمؿ  155، 3/154اعمٕمٚمؿ :   ويٜمٔمر ذم ذح أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م

، ومتح اًم٤ٌمري  34 – 16/27، ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  508 – 7/503إيمامل اعمٕمٚمؿ 

.  307 – 6/301، ذح إيب واًمًٜمقد ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ  7/174، و 6/549
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افدرس افعارش 

إؾمالم وامد سمـ صمٕمٚم٦ٌم إزدي 

، ويم٤من  إن وامدًا ىمدم ُمٙم٦م:   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – قمـ اسمـ قم٤ٌمس – 25

:  ، ومًٛمع ؾمٗمٝم٤مء ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ي٘مقًمقن ()ُمـ أزد ؿمٜمقءه ويم٤من يرىمل ُمـ هذه اًمريح

،  ًمق أين رأي٧م هذه اًمرضمؾ ًمٕمؾ اهلل اهلل يِمٗمٞمف قمغم يدي:  ، وم٘م٤مل إن حمٛمدًا جمٜمقن

، وإن اهلل يِمٗمل قمغم يدّي  ، إين أرىمل ُمـ هذه اًمريح ي٤م حمٛمد:  ، وم٘م٤مل ومٚم٘مٞمف:  ىم٤مل

.  ()، هؾ ًمؽ ؟ ُمـ ؿم٤مء

، ُمـ هيده اهلل ومال  ، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف  إن احلٛمد هلل)):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

،  ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ُمْمؾ ًمف

.  ((أُم٤م سمٕمد .  وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

 صمالث …، وم٠مقم٤مدهـ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  أقِمْد قمكَم يمٚمامشمؽ ه١مٓء:  وم٘م٤مل:  ىم٤مل

،  ، وىمقل اًمِمٕمراء ، وىمقل اًمًحرة ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ىمقل اًمٙمٝمٜم٦م:  وم٘م٤مل:  ، ىم٤مل ُمرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،   ٕهنؿ ٓ يراهؿ اًمٜم٤مس(( إرواح ))، وؾمٛمّل اجلـ  أي يٕم٤مًم٩م سم٤مًمرىمٞم٦م ُمـ اجلٜمقن وُمس اجلـ ()

.  ومٝمؿ يم٤مًمروح واًمريح

.  أي هؾ ًمؽ أن أرىمٞمؽ وأقم٤مجلؽ ()
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ه٤مت  ):  وم٘م٤مل:  ىم٤مل.  ()، وًم٘مد سمٚمٖمـ ٟم٤مقمقس اًمٌحر ومام ؾمٛمٕم٧م ُمثؾ يمٚمامشمؽ ه١مٓء

 وقمغم ىمقُمؽ )):  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  وم٤ٌميٕمتف:  ، ىم٤مل ( يدك أسم٤ميٕمؽ قمغم اإلؾمالم

.  وقمغم ىمقُمل:  ، ىم٤مل ()((

، وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمني٦م   هي٦م ومٛمروا سم٘مقُمف…ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

أص٧ٌم ُمٜمٝمؿ :  رضمؾ ُمـ اًم٘مقم:  هؾ أصٌتؿ ُمـ ه١مٓء ؿمٞمئ٤ًم ؟ وم٘م٤مل:  ًمٚمجٞمش

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  ، وم٢مّن ه١مٓء ىمقم وامد رّده٤م:  ، وم٘م٤مل ()ُمٓمٝمرة

:  افػوائد وافعز

 – قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم – ُمع أٟمف – سم٤مجلٜمقن … ذم اهت٤مم اعمنميملم ًمٚمٜمٌل – 1

 ؾمٚمقك ُمٜمٝمؿ ًمٓمري٘م٦م ُمـ ـمرق أهؾ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق –أرضمحٝمؿ قم٘ماًل وأطمًٜمٝمؿ رأي٤ًم 

، وذًمؽ سم٤مهت٤مم اًمدقم٤مة إًمٞمف سمٙمؾ هتٛم٦م دمٕمؾ  واًمٗمًقق ذم اًمّمد قمـ ديـ اهلل احلؼ

.  اًمٓمٖم٤مم ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ يت٠مصمرون سم٤مًمدقم٤مي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن دقمقهتؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وذم   سم٤معمٞمؿ(( ٟم٤مُمقس ))وذم سمٕمض اًمٜمًخ .   سم٤مًمٜمقن هق ىمٕمر اًمٌحر وجلتف ووؾمٓمف(( ٟم٤مقمقس )) ()

.  157، 6/158يٜمٔمر ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي .   واعمٕمٜمك واطمد((ىم٤مقمقس  ))سمٕمْمٝم٤م 

.  ، وذًمؽ سم٠من يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم طمتك يدظمٚمقا ومٞمف أي شم٤ٌميٕمٜمل قمغم ىمقُمؽ أيْم٤مً  ()

.  ، وهل إٟم٤مء يتٓمٝمر ومٞمف اعمِٓمٝمرة سمٙمن اعمٞمؿ وومتحٝم٤م ()

.  (868)اجلٛمٕم٦م سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓم٦ٌم :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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:  ، وُمرة ىم٤مًمقا ؿم٤مقمر:  ، وُمرة ىم٤مًمقا  إٟمف يم٤مهـ…ومٛمرة ىم٤مًمقا قمـ اًمٜمٌل 

.  وهٙمذا.  جمٜمقن:  ، وُمرة ىم٤مًمقا ؾم٤مطمر

، ومٛمرة  ، وهذا ُم٤م ٟمًٛمٕمف ُمٜمٝمؿ ذم هذا اًمٕمٍم وهٙمذا دقم٤مة اًم٤ٌمـمؾ ذم يمؾ قمٍم

، وُمرة  (( ُمقؾمقؾملم )) أو (( جم٤مٟملم ))يّمٗمقن اًمدقم٤مة إمم اهلل واعمتٛمًٙملم سمف سم٠مهنؿ 

وإُم٤مُمٝمؿ ذم ذًمؽ .  (( اإلره٤مب واإلوم٤ًمد ذم إرض ))يّمٗمقهنؿ سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ 

 إين أخاف أن يبدل ديـؽم أو }:  ومرقمقن اًمذي ىم٤مل قمـ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم

.  [26 :هم٤مومر] {أن يظفر يف األرض افػساد 

،   وأٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن ي٘م٤مسمؾ هذه اًمتٝمؿ سم٤مًمّمؼم واحلٚمؿ واًمّمٗمح واًمٕمٗمق– 2

، يمام أٟمف يٜمٌٖمل أن ٓ شمٙمقن هذه اًمتٝمؿ  وأن يذيمر ذم دقمقشمف ُم٤م يٌلم سمٓمالن هذه اًمتٝمؿ

وأُمث٤مهل٤م ُمـ إذى ص٤مدة وُم٤مٟمٕم٦م ًمٚمداقمٞم٦م قمـ ُمقاصٚم٦م دقمقشمف وقمـ إُمر سم٤معمٕمروف 

 وهق اًمدقمقة (( اًمتقايص سم٤محلؼ ))، وم٤مهلل شمٕم٤ممم عم٤م ذيمر ذم ؾمقرة اًمٕمٍم  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

، وهذا ُم٤م  (( اًمتقايص سم٤مًمّمؼم ))إمم اهلل وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أقم٘مٌف سمـ 

.   ذم دقمقشمف…ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

، ومٌٛمجرد أن يٕمرض قمغم ُمـ يٓمٚم٥م احلؼ   أن هذا اًمديـ هق ديـ اًمٗمٓمرة– 3

.  ، وًمق يم٤من ىمد ؿمقه٧م صقرشمف قمٜمده ينع سم٤مًمدظمقل ومٞمف هم٤مًم٤ٌمً 

 أهنام ُمٝمام صّد اًمّم٤مدون وُمٙمر اعم٤ميمرون إلسمٕم٤مد اًمٜم٤مس قمـ احلؼ وم٢من اهلل – 4

، يم٤من ُمـ ُمٙمر اهلل هبؿ ُمـ   سم٤مجلٜمقن…، ومٝم١مٓء اًمذي اهتٛمقا اًمٜمٌل  شمٕم٤ممم يٛمٙمر هبؿ
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إن :  ، سمؾ إٟمف ضم٤مء ًمٞمٕم٤مًم٩م ُمـ ىم٤مًمقا يمذسم٤ًم وزوراً  يدظمؾ ذم دقمقشمف ُمـ يٕم٤مًم٩م داء اجلـ

، وهذا يمح٤مل ومرقمقن اًمذي يم٤من  ، ومٙم٤من أن هداه اهلل ودظمؾ ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم جمٜمقن

ي٘متؾ أسمٜم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ظمقوم٤ًم قمغم ٟمٗمًف ومٙم٤من ُمـ ُمٙمر اهلل سمف أن رسمك ُمـ ؾمٞم٘متٚمف ُمـ 

، وضمٕمٚمف يٜمٗمؼ قمٚمٞمف سمؾ ويٕمٓمل أُمف ُم٤مًٓ ًمؽموٕمف وهق  أسمٜم٤مئٝمؿ ذم سمٞم٧م ومرقمقن ٟمٗمًف

. –  قمٚمٞمف اًمًالم –ُمقؾمك 

، ومٞمدقمق إمم ُم٤م يٕمٚمٛمف وُم٤م   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يدقمق إمم ديـ اهلل شمٕم٤ممم– 5

، وأن ٓ يًتًٚمؿ ًمٚمِمٌٝم٤مت اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف سم٠مٟمف  هق قمغم سمّمػمة ومٞمف ُمـ ديٜمف

، ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن  ، أو أن اًمدقمقة إمم اهلل ُمـ ُمٝمامت اًمٕمٚمامء وطمدهؿ ٓ قمٚمؿ قمٜمده

اًمدقمقة إمم اهلل وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومرض يمٗم٤مي٦م إذا مل ي٘مؿ هب٤م ُمـ 

، وُمـ قمٚمؿ  ، ومٛمـ قمٚمؿ أصؾ اًمديـ وضم٥م قمٚمٞمف اًمدقمقة إًمٞمف يٙمٗمل أصمؿ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً 

 اؿمؽمط …، ومٝمذا اًمّمح٤ميب عم٤م سم٤ميٕمف اًمٜمٌل  أطمٙم٤مُم٤ًم أظمرى وضم٥م قمٚمٞمف اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م

.  قمٚمٞمف أن يدقمق ىمقُمف إمم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ُمع أٟمف طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم

 *     *     *
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افدرس احلادي ظؼ 

ىمّم٦م إؾمالم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن اجلٛمحل 

 سمِٗمٜم٤مء سمٞمتف سمٛمٙم٦م …سمٞمٜمام رؾمقل اهلل :   قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل– 26

، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل  ()…، ومَٙمنَم إمم رؾمقل اهلل  ، إذا ُمر سمف قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ()ضم٤مًمس

، ومٌٞمٜمام هق   ُمًت٘مٌَِٚمف…ومجٚمس رؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل سمغم:  أٓ دمٚمُس ؟ ىم٤مل:  …اهلل 

، وم٠مظمذ  ، ومٜمٔمر ؾم٤مقم٦ًم إمم اًمًامء  سمٌٍمه إمم اًمًامء…حيدصمف إْذ ؿَمَخص رؾمقل اهلل 

 قمـ ضمٚمٞمًف …، ومتحَرف رؾمقل اهلل  يَْمع سمٍمه طمتك وَوَٕمف قمغم يٛمٞمٜمف ذم إرض

َتْٗمِ٘مُف ُم٤م ي٘م٤مل ًمف قمثامن إمم طمٞم٨م وَوع سمٍمه ًْ ـُ  ()، وأظمذ ُيٜمِْٖمُض رأؾَمف يم٠مٟمف َي ، واسم

 …، ؿمَخص سمٍُم رؾمقل اهلل  ، ومٚمام ىَم٣م طم٤مضمتف واؾمتٗمَ٘مف ُم٤م ي٘م٤مل ًمف ُمٔمٕمقن يٜمٔمر

، وم٠مىمٌؾ إمم  ، وم٠مشمٌٕمف سمٍمه طمتك شمقارى ذم اًمًامء إمم اًمًامء يمام ؿمخص أول ُمرة

، ُم٤م رأيُتؽ شمٗمٕمؾ  ، ومٞمؿ يُمٜم٧ُم أضم٤مًمًؽ وآشمٞمؽ ي٤م حمٛمد:  ، ىم٤مل قمثامن سمجٚمًتف إومم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   ضم٤مًمس أُم٤مم سمٞمتف…أي أٟمف  ()

واعمراد هٜم٤م .  ، ويٙمقن إلفمٝم٤مر قمدم اًمرى ، واًمتٙمِمػم يٙمقن ًمٚمْمحؽ أفمٝمر أؾمٜم٤مٟمف:  أي ()

.  اًمث٤مين:  ومٞمام ئمٝمر

.  ، ويتث٧ٌم ُمـ يمالم هذا اًمذي حي٤مدصمف أي شمِمٌف طم٤مًمف طم٤مل ُمـ حي٤مدث همػمه ()
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رأيتؽ شمِمخص سمٌٍمك إمم اًمًامء :  وُم٤م رأيَتٜمل ومٕمٚم٧ُم ؟ ىم٤مل:  ىم٤مل ! ()يمٗمٕمٚمؽ اًمَٖمداة

صمؿ ووٕمَتف طمٞم٨م ووٕمَتف قمغم يٛمٞمٜمؽ وَمَتَحَروْم٧َم إًمٞمف وشمريمتٜمل وم٠مظمذَت شُمٜمِْٖمض رأؾَمؽ 

، ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٟمٕمؿ:  ، ىم٤مل ووَمَٓمٜم٧َْم ًمذاك ؟ ىم٤مل قمثامن يم٠مٟمؽ شمًتٗم٘مف ؿمٞمئ٤ًم ي٘م٤مل ًمؽ

ومام :  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:  رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل:  ، ىم٤مل  آٟمٗم٤ًم وأٟم٧م ضم٤مًمس()أشم٤مين رؾمقل اهلل:  …

 إن اهلل يلمر بافعدل واإلحسان وإيتاء ذي افؼربى ويـفى ظن }:  ىم٤مل ًمؽ ؟ ىم٤مل

ومذًمؽ :   ىم٤مل قمثامن[90 :اًمٜمحؾ] {يعظؽم فعؾؽم تذـرون * افػحشاء وادـؽر وافبغي 

.  ()طملم اؾمت٘مَر اإليامن ذم ىمٚمٌل وأطم٧ٌٌُم حمٛمداً 

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  إٟمٜمل ذم مجٞمع اعمرات اًمتل ضم٤مًمًتؽ ومٞمٝم٤م مل أرك شمٗمٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمؽ ذم هذه اعمرة:  ي٘مقل ()

. –  قمٚمٞمف اًمًالم –وهق ضمؼميؾ  ()

، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  (893)، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  (2922)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، رضم٤مًمف طمديثٝمؿ ٓ يٜمزل  سم٢مؾمٜم٤مد حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم (8322)، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (12634)

، ًمٙمـ اًمراوي قمٜمف هٜم٤م قمٌداحلٛمٞمد سمـ  ، ومٗمٞمف وٕمػ يًػم ، قمدا ؿمٝمر قمـ درضم٦م احلًـ

، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم  ، وأطم٤مديثف قمـ ؿمٝمر ىمقشمف مم٤م ىم٤مل همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ هبرام

، وىم٤مل أمحد  ((، ىمد سملم ومٞمف اًمًامع اعمتّمؾ   إؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمتّمؾ طمًـ)):  شمٗمًػم أي٦م اًم٤ًمسم٘مف

.  (( إؾمٜم٤مده صحٞمح )):  ؿم٤ميمر
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يٜمٌٖمل ًمف أن يتحغم سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م يّمدر ُمـ اعمدقمقيـ دم٤مهد :   أن اًمداقمٞم٦م– 1

، وهذا هق طم٤مل اًمدقم٤مة اًمٜم٤مضملم ُمـ اخل٤ًمرة يمام ىم٤مل  ُمـ أذى ذم طم٤مل دقمقشمف هلؿ

 وافعرص إن اإلكسان فػي خرس إال افذين آمـوا وظؿؾوا افصاحلات وتواصوا }:  شمٕم٤ممم

، أُم٤م همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ممـ ىمٍم ذم أطمد هذه  [اًمٕمٍم] {باحلق وتواصوا بافصز 

.  إُمقر إرسمٕم٦م ومٞمخِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اخل٤ًمرة

، سمؾ   أٟمف اًمداقمٞم٦م اعمقومؼ واًمٜم٤مضمح ذم دقمقشمف ٓ يٞم٠مس ُمـ اؾمتج٤مسم٦م اعمدقمقيـ– 2

، ومٞمٜم٤مل إضمر  يٙمرر اًمدقمقة ويًتٛمر ومٞمٝم٤م طمتك يًتجٞم٥م اعمدقمقون أو ُيٕمِذَر ذم دقمقشمف

.  اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

، وهل ُمٕمجزشمف  … أن اًم٘مرآن هق أقمٔمؿ ُمٕمجزة أوشمٞمٝم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 3

 ُم٤مُمـ إٟمٌٞم٤مء ٟمٌل إٓ )):   أٟمف ىم٤مل…، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل  اخل٤مًمدة

، وإٟمام يم٤من اًمذي أوشمٞمتف وطمٞم٤ًم أوطم٤مه اهلل  أقمٓمل ُمـ أي٤مت ُم٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمٌنم

.  ()((، وم٠مرضمقا أن أيمقن أيمثرهؿ شم٤مسمٕم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  إزمَ 

ومٝمذه آي٦م واطمدة ُمـ آي٤مت هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ هبرت سم٢مقمج٤مزه٤م اًمٚمٗمٔمل 

، ومٝمل ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم إُمر سمجؾ ظمّم٤مل  واعمٕمٜمقي ومّمح٤مء اًمٕمرب وأؾم٤مـمٞمٜمٝمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 )):  8/533ىم٤مل ذم ضم٤مُمع إصقل .  (152)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4981)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  ((ًمٞمس رء ُمـ يمت٥م اهلل اعمٜمزًم٦م يم٤من ُمٕمجزًا إٓ اًم٘مرآن 
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، وىمد روى اًمٌٞمٝم٘مل  ، ذم أًمٗم٤مظ ىمٚمٞمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اخلػم وقمغم اًمٜمٝمل قمـ ضمؾ ظمّم٤مل اًمنم

 هذه أي٦م ومٙم٠مٟمف رق ًم٘مراءة اًم٘مرآن عم٤م ؾمٛمٕمٝم٤م …أن اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل 

، وٓ أقمٚمؿ   واهلل ُم٤م ومٞمٙمؿ رضمؾ أقمٚمؿ سم٤مٕؿمٕم٤مر ُمٜمل)):  وم٤مٟمٙمر قمٚمٞمف ىمقُمف وم٘م٤مل هلؿ

، واهلل ُم٤م يِمٌف اًمذي ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ، وٓ سم٠مؿمٕم٤مر اجلـ ُمٜمل سمرضمزه وٓ سم٘مّمٞمدشمف ُمٜمل

،  ، وإٟمف عمثٛمر أقماله ، وإن قمٚمٞمف ًمٓمالوة ، واهلل إن ًم٘مقًمف اًمذي ي٘مقل طمالوة هذا

.  ()((، وإٟمف ًمٞمحٓمؿ ُم٤م وتف  ، وُم٤م يٕمغم ، وإٟمف ًمٞمٕمٚمق ُمٖمدق أؾمٗمٚمف

 أٟمف – ريض اهلل قمٜمف –وروى اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

.  ()((ُم٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م أمجع حلالل وطمرام وأُمر وهنل ُمـ هذه أي٦م  )):  ىم٤مل

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ختري٩م .  وإؾمٜم٤مده حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم (134)رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن  ()

.  (( إؾمٜم٤مده ضمٞمد )):  1/323اإلطمٞم٤مء 

أطمٙم٤مم اًمًقق ذم :  ، أمحد يقؾمػ ، ويٜمٔمر اًمدريقيش (489)، سم٤مب اًمٔمٚمؿ  إدب اعمٗمرد ()

، قمـ  341، 2/340، وُم٤م ٟم٘مٚمف ذم ومْمؾ اهلل اًمّمٛمد  163 – 5/158آؾمالم اعمٜمثقر 

احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمٞم٤من ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م ُمـ رضوب اعمح٤مؾمـ واًم٘مْم٤مي٤م وإواُمر 

.  واًمٜمقاهل واعمقاقمظ واًمقص٤مي٤م
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افدرس افثاين ظؼ 

 …أظم٤ٌمر إؾمالم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمؿ اًمٜمٌل 

وريم٤مٟم٦م سمـ قمٌد يزيد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف 

 … أن أسم٤م ضمٝمؾ اقمؽمض ًمرؾمقل اهلل – رمحف اهلل – قمـ يٕم٘مقب سمـ قمت٦ٌم – 27

، ويم٤من يقُمئذ ذم  ، ويم٤من محزة ريض اهلل قمٜمف ص٤مطم٥م ىمٜمص وصٞمد ، ومآذاه سم٤مًمّمٗم٤م

 ويم٤مٟم٧م ىمد رأت ُم٤م صٜمع أسمق ضمٝمؾ ًمرؾمقل اهلل –، ومٚمام رضمع ىم٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف  ىمٜمّمف

 سم٤مسمـ أظمٞمؽ ؟ ومٖمْم٥م – شمٕمٜمل أسم٤م ضمٝمؾ –ي٤م أسم٤م قمامرة ًمق رأي٧م ُم٤م صٜمع : –  …

، طمتك دظمؾ  ، وهق ُمٕمٚمؼ ىمقؾمف ذم قمٜم٘مف ، وُم٣م يمام هق ىمٌؾ أن يدظمؾ سمٞمتف محزة

، ومٚمؿ يٙمٚمٛمف طمتك قمال رأؾمف  ، ومقضمد أسم٤م ضمٝمؾ ذم جمٚمس ُمـ جم٤مًمس ىمريش اعمًجد

ديٜمل :  ، وم٘م٤مل محزة ، وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ ىمريش إمم محزة يٛمًٙمقٟمف قمٜمف ، ومِمجف سم٘مقؾمف

، وم٤مُمٜمٕمقين قمـ ذًمؽ إن  ، ومقاهلل ٓ أٟمثٜمل قمـ ذًمؽ ، أؿمٝمد أٟمف رؾمقل اهلل ديـ حمٛمد

، وصم٧ٌم هلؿ سمٕمض   واعمًٚمٛمقن…ومٚمام أؾمٚمؿ محزة قمّز سمف رؾمقل اهلل .  يمٜمتؿ ص٤مدىملم

.  () ؾمٞمٛمٜمٕمف– ريض اهلل قمٜمف –، وقمٚمٛمقا أن محزة  ، وه٤مسمتف ىمريش أُمرهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ، وُمـ ُمرؾمؾ حمٛمد سمـ يمٕم٥م ُمـ ُمرؾمؾ يٕم٘مقب سمـ قمت٦ٌم (2926، 2925)رواه اًمٓمؼماين  ()

 3/192، ورواه احل٤ميمؿ  ورضم٤مل إؾمٜم٤مدهيام طمديثٝمؿ ٓ يٜمزل قمـ درضم٦م احلًـ إن ؿم٤مء اهلل

 =
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 يم٤من سم٤مًمٌٓمح٤مء وم٠مشمك … أن رؾمقل اهلل – رمحف اهلل – وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم – 28

ي٤م حمٛمد هؾ ًمؽ أن :  ، وم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف يزيد سمـ ريم٤مٟمف أو ريم٤مٟمف سمـ يزيد وُمٕمف أقمٜمز ًمف

،  ، ومٍمقمف ومّم٤مرقمف.   ىم٤مل ؿم٤مة ُمـ همٜمٛمل()((ُم٤م شمًٌ٘مٜمل ؟  )):  شمّم٤مرقمٜمل ؟ وم٘م٤مل

ٌُِ٘مٜمِل ؟ )):   ؟ ىم٤مل()هؾ ًمؽ ذم اًمَٕمقد:  ، ىم٤مل ريم٤مٟمف وم٠مظمذ ؿم٤مة ًْ .  () ىم٤مل أظمرى(( ُم٤م شُم

، وُم٤م أٟم٧م  ي٤م حمٛمد واهلل ُم٤م ووع أطمد ضمٜمٌل إمم إرض:  ، وم٘م٤مل ()ذيمر ذًمؽ ُمراراً 

.  () همٜمٛمف…، ورد قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  ، يٕمٜمل وم٠مؾمٚمؿ ()اًمذي شمٍمقمٜمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ومذيمره... –  ويم٤من واقمٞم٦م –طمدصمٜمل رضمؾ ُمـ أؾمٚمؿ :  ، ىم٤مل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ اسمـ إؾمح٤مق

 )):   قمـ إول9/267وىم٤مل اهلٞمثٛمل .  وم٤محلدي٨م سمٛمجٛمقع هذه اعمراؾمٞمؾ ي٘مرب ُمـ احلًـ

، واًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م أظمرضمٝم٤م اسمـ  (( رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح )):  ، وىم٤مل قمـ اًمث٤مين ((رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

.   أيْم٤مً 292، 1/291هِم٤مم 

.  أي ُم٤م اًمذي شمٕمٓمٞمٜمل إن أٟم٤م سقمتؽ ()

.  أي هؾ ًمؽ أن شمّم٤مرقمٜمل ُمرة أظمرى ()

.  أقمٓمٞمؽ ؿم٤مة أظمرى ُمـ همٜمٛمل إن سقمتٜمل:  …أي أٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  ()

، ومتّم٤مرقم٤م قمدة ُمرات وذم يمؾ ُمرة  اعمراد أن ريم٤مٟمف يمرر هذا اًمٓمٚم٥م سمتٙمرار اعمّم٤مرقم٦م ُمراراً  ()

.   ومٞمٕمٓمٞمف ذم يمؾ ُمرة ؿم٤مة…يٍمقمف اًمٜمٌل 

، وًمٙمـ اهلل أقم٤مٟمف ذم   ًمٞمس هق اًمذي يٍمقمف سم٘مقشمف اعمٕمت٤مدة…أي أن ريم٤مٟم٦م قمٚمؿ أن اًمٜمٌل  ()

.  ، وأن اهلل ي١ميده ، وم٤مؾمتدل سمذًمؽ قمغم أٟمف رؾمقل ُمـ اهلل ذًمؽ

 سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح 10/18، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ  (299)رواه أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم وٛمؾ إذى ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُم٤م يالىمٞمف ُمـ – 1

.  ، أو همػمه٤م ، أو ُم٤مزم اعمدقمقيـ ُمـ أذى يمالُمل أو ضمًدي

، ومٞمجٕمؾ قمٛمٚمٝمؿ ذم اًمّمد قمـ   أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يٛمٙمر سم٠مقمدائف وحيٌط يمٞمدهؿ– 2

، يمام طمّمؾ حلٛمزة  ديـ اهلل ؾم٤ًٌٌم ذم هداي٦م سمٕمض ُمـ أراد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هدايتٝمؿ

، طمٞم٨م ضمٕمؾ يمٞمد ومرقمقن  ، وأقمٔمؿ ُمٜمف ُم٤م طمّمؾ عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ريض اهلل قمٜمف

.  ، وضمٕمؾ ىمتٚمف قمغم يديف ؾم٤ًٌٌم ذم شمرسمٞمتف ًمٜمٌٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمٍمه

،   أن اًمٕمٌد ىمد يدظمؾ ذم ديـ اهلل أو يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمـ همػم إظمالص– 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه اخلٓمٞم٥م يمام ذم اإلص٤مسم٦م .  قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م صحٞمح واًمث٤مين وٕمٞمػ 4/299، وأسمق اًمِمٞمخ يمام ذم اًمتٚمخٞمص  3/618

وهلذا .  وإؾمٜم٤مد اعمرؾمؾ أىمقى.  قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ يزيد سمـ ريم٤مٟم٦م 6/250اعمرؾمؾ ؿم٤مهد رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ 

 وحمٛمد هذا مل أىمػ – أي ُمٜم٘مٓمع –وهق ُمرؾمؾ يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل .  قمـ ضمده ريم٤مٟم٦م

، وذم يمقٟمف  وهلذيـ اعمرؾمٚملم ؿمقاهد يمثػمة ُمتّمٚم٦م وُمرؾمٚم٦م ذم ىمّم٦م اعمّم٤مرقم٦م.  قمغم شمرمجتف

، واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  4/256وىمد ضمقد اًمرواي٦م اعمتّمٚم٦م اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م .  أؾمٚمؿ ريض اهلل قمٜمف

ويٜمٔمر ذم ؿمقاهد هذه .  (1503)، وطمًٜمٝم٤م إًم٤ٌمين ذم آرواء  202اًمٗمروؾمٞم٦م ص

.  569، 2/568، واًمًػمة اًمذهٌٞم٦م  1/506اإلص٤مسم٦م:  اًمرواي٤مت
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سمؾ ُٕمر دٟمٞمقي يمحٛمٞم٦م أو ُمّمٚمح٦م ُم٤مًمٞم٦م أو ٟمحقمه٤م ومام يٚم٨ٌم أن ي٘مقى إيامٟمف وخيٚمص 

. –  ريض اهلل قمٜمف –، يمام هل طم٤مل محزة  ذم أقمامًمف هلل شمٕم٤ممم

، وهلذا يم٤من ؾم٥ٌم   دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة– ومٞمام ئمٝمر – ذم ىمّم٦م ريم٤مٟم٦م – 4

 ًمف ذم يمؾ ُمرة هق … ُم٤م شمٞم٘مـ سمف ُمـ أن ؾم٥ٌم سع اًمٜمٌل – ريض اهلل قمٜمف –إؾمالُمف 

.  شم٠ميٞمد اهلل وقمقٟمف ًمٜمٌٞمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

، أُم٤م اعمّم٤مرقم٦م اًمتل   ضمقاز اعمّم٤مرقم٦م اًمتل ٓ رضر ومٞمٝم٤م قمغم اعمتّم٤مرقَملْم – 5

ومٞمٝم٤م رضر قمغم أطمدمه٤م يمام حيّمؾ ذم اعمّم٤مرقم٤مت واعماليمامت ذم اًمٕمٍم احل٤مرض ومٝمل 

، وُمثؾ اعمّم٤مرقم٦م سم٘مٞم٦م إًمٕم٤مب  ()((، وٓ رضار   ٓ رضر)):  ، حلدي٨م حمرُم٦م

، وُم٤م  ، ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م ٓ رضر ومٞمف وًمٞمس ومٞمف حمٔمقر ذقمل آظمر ومٝمق ضم٤مئز إظمرى

.  يم٤من سمخالومف ومٝمق حمرم

 ضمقاز أظمذ اعم٤مل ُمـ ىمٌؾ اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمّم٤مرقم٦م وٟمحقه٤م إذا شمؼمع سمف أطمد – 6

، أُم٤م إذا يم٤من هذا اعم٤مل يدومٕمف اعمٖمٚمقب ُمٜمٝمام  ، وُمثٚمف إذا دومٕمف ـمرف صم٤مًم٨م اعمتّم٤مرقملم

.  ()وم٘مد ذه٥م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ُمـ اًم٘مامر اعمحرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمدارىمٓمٜمل  (2340)، واسمـ ُم٤مضمف  (2865)، واإلُم٤مم أمحد  2/745رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  ()

، وىمد شمقؾمٕم٧م  ، ومٝمق طمًـ سمٛمجٛمقع ـمرىمف  وهمػمهؿ ُمـ ـمرق يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 4/228

.  92، 91 ص(( إضمؾ ذم اًم٘مرض )):  ذم خترجيف ذم رؾم٤مًم٦م

 )) ، و  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ وشمٕمٚمٞمؼ حم٘م٘مف قمٚمٞمف(( اًمٗمروؾمٞم٦م )):  يٜمٔمر ذم ُم٤ًمئؾ اعمّم٤مرقم٤مت وٟمحقه٤م ()

 =
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 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   ًمٚمديمتقر ؾمٕمد اًمِمثري((اعم٤ًمسم٘م٤مت 
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افدرس افثافث ظؼ 

ظمؼم إؾمالم سمٕمض اجلـ ذم أول اًمٌٕمث٦م 

 قمغم اجلـ … ُم٤م ىمرأ رؾمقل اهلل )):  ىم٤مل:   قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام– 29

 () ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف قم٤مُمديـ إمم ؾمقق قمٙم٤مظ…، اٟمٓمٚمؼ رؾمقل اهلل  وُم٤م رآهؿ

، ومرضمٕم٧م  ، وأرؾمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٝم٥م وىمد طمٞمؾ سملم اًمِمٞم٤مـملم وسملم ظمؼم اًمًامء

، وأرؾمٚم٧م  طمٞمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ظمؼم اًمًامء:  ُم٤م ًمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا:  اًمِمٞم٤مـملم إمم ىمقُمٝمؿ وم٘م٤مًمقا

.  قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٝم٥م

،  ، وم٤مرضسمقا ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م وُم٤م ذاك إٓ ُمـ رء طمدث:  ىم٤مًمقا

، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ييسمقن ُمِم٤مرق إرض  وم٤مٟمٔمروا ُم٤م هذا اًمذي طم٤مل سمٞمٜمٜم٤م وسملم ظمؼم اًمًامء

 وهق قم٤مُمد () وهق سمٜمخٚم٦م…، ومٛمر اًمٜمٗمر اًمذيـ أظمذوا ٟمحق هت٤مُم٦م سمرؾمقل اهلل  وُمٖم٤مرهب٤م

،  ، ومٚمام ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن اؾمتٛمٕمقا ًمف إمم ؾمقق قمٙم٤مظ وهق يّمكم سم٠مصح٤مسمف صالة اًمٗمجر

ي٤م ىمقُمٜم٤م إٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ىمرآٟم٤ًم قمج٤ًٌم هيدي إمم اًمرؿمد ومآُمٜم٤م سمف وًمـ ٟمنمك سمرسمٜم٤م :  وىم٤مًمقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، يٜمٔمر ُمٕمجؿ إُم٤ميمـ اًمقارد  ، ىمرب احلقي٦م وهق ؾمقق ي٘مع ؿمامًٓ ذىمٞم٤م قمـ ُمديٜم٦م اًمٓم٤مئػ ()

.  329ذيمره٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمجٜمٞمدل ص

.  ُمٙم٤من سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ:  ٟمخٚم٦م ()
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 رواه [1 :اجلـ] { ؿل أوحي إيل أكه اشتؿع كػر من اجلن }، وم٠موطمك اهلل إمم ٟمٌٞمف  أطمداً 

.  ()اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

:  افػوائد وافعز

، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن  ، وأن ُمٜمٝمؿ اعم١مُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٙم٤مومر  اإليامن سمٕم٤ممل اجلـ– 1

، ُمٙمذب  ، وُمـ أٟمٙمر ذًمؽ ومٝمق راد هلام ، ًمثٌقشمف ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ي١مُمـ سمذًمؽ يمٚمف

.  ، وهذا يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م هلام

.   قم٤مُم٦م إمم اًمث٘مٚملم اجلـ واإلٟمس… أن رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل – 2

، وأهنؿ ظمػم ُمـ سمٕمض اإلٟمس اًمذيـ ٓ   هقم٦م اؾمتج٤مسم٦م سمٕمض اجلـ ًمٚمحؼ– 3

، وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قمٌداهلل سمـ  ي٘مٌٚمقن احلؼ أو يؽمددون ذم ىمٌقًمف

، وم٠مؾمٚمؿ  يم٤من ٟمٗمر ُمـ اإلٟمس يٕمٌدون ٟمٗمرا ُمـ اجلـ:   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف –ُمًٕمقد 

 أوفئك افذين يدظون }:  ، ومٜمزًم٧م ، واؾمتٛمًؽ اإلٟمس سمٕم٤ٌمدهتؿ اًمٜمٗمر ُمـ اجلـ

.  (){يبتغون إػ رهبم افوشقؾة 

، وىمد روى اًمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من   صمٌقت اؾمؽماق اجلـ خلؼم اًمًامء– 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (449)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4921)اًمتٗمًػم :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  (3030)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4715)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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إذا :   ىم٤مل…أن ٟمٌل اهلل :  اًمثقري قمـ قمٛمرو قمـ قمٙمرُم٦م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

 ()، يم٠مٟمف ()، رضسم٧م اعمالئٙم٦م سم٠مضمٜمحتٝم٤م ظمْمٕم٤مٟم٤م ًم٘مقًمف ىم٣م اهلل إُمر ذم اًمًامء

ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا ًمٚمذي :  ، وم٢مذا ومزع قمـ ىمٚمقهبؿ ىم٤مًمقا ()ؾمٚمًٚم٦م قمغم صٗمقان

، وُمًؽمىمق اًمًٛمع هٙمذا  ، ومٞمًٛمٕمٝم٤م ُمًؽمق اًمًٛمع  وهق اًمٕمكم اًمٙمٌػم()احلؼ:  ىم٤مل

، ومٞمًٛمع  ، وسمدد سملم أص٤مسمٕمف ، ووصػ ؾمٗمٞم٤من سمٙمٗمف ومحرومٝم٤م سمٕمْمف ومقق سمٕمض

 ومرسمام أدرك ()، طمتك يٚم٘مٞمٝم٤م قمغم ًم٤ًمن اًم٤ًمطمر أو اًمٙم٤مهـ ، ومٞمٚم٘مٝم٤م إمم ُمـ وتف اًمٙمٚمٛم٦م

 ()، ومٞمٙمذب ُمٕمٝم٤م ُم٤مئ٦م يمذسم٦م ، ورسمام أًم٘م٤مه٤م ىمٌؾ أن يدريمف اًمِمٝم٤مب ىمٌؾ أن يٚم٘مٞمٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ورضسمقا سم٠مضمٜمحٝمؿ ظمْمققم٤ًم هلل  ، وظمروا ؾمجدا أي إذا شمٙمٚمؿ ضمؾ وقمال سم٤مًمقطمل صٕم٘مقا ()

.  شمٕم٤ممم

.  أي يمالم اهلل شمٕم٤ممم ()

إذا شمٙمٚمؿ اهلل سم٤مًمقطمل يًٛمع أهؾ اًمًٛمقات صٚمّمٚم٦م ) ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤ًم  ()

.  (، ومٞمٗمزقمقن  يمّمٚمّمٚم٦م اًمًٚمًٚم٦م قمغم اًمّمٗمقان

، ومٞمٙمٚمٛمف  ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من أن أول ُمـ يرومع رأؾمف ُمٜمٝمؿ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ()

ُم٤مذا ىم٤مل :  ، يمٚمام ُمر سمًامء ؾم٠مًمف ُمالئٙمتف ، ومٞمٜمتٝمل سمف قمغم اعمالئٙم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ وطمٞمف سمام أراد

.  ومٞمٜمتٝمل سمف طمٞم٨م أُمر.  احلؼ:  رسمٜم٤م ؟ ىم٤مل

، طمتك يٙمقن أقمالهؿ يًٛمع  أي أن اجلـ اًمذيـ يًؽمىمقن اًمًٛمع يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمض ()

.  ، وهٙمذا طمتك خيؼم آظمرهؿ اًمٙم٤مهـ ُمـ إٟمس يمالم اعمالئٙم٦م سمخؼم اًمًامء ومٞمخؼم سمف ُمـ وتف

، صمؿ  أي أن اًم٤ًمطمر أو اًمٙم٤مهـ إذا أظمؼمه اجلـ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ظمؼم اًمًامء يمذب ُمٕمٝم٤م ُم٤مئ٦م يمذسم٦م ()

 =
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؟ ومٞمّمدق سمتٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل  يمذا ويمذا:  أًمٞمس ىمد ىم٤مل ًمٜم٤م يقم يمذا ويمذا:  ومٞم٘م٤مل

.  ()ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمًامء

ويمثػم ُمـ وٕم٤مف اإليامن إذا أظمؼمه اًمٙم٤مهـ سم٠مُمر صمؿ وىمع ُم٤م أظمؼم سمف هذا 

، وصدىمف ذم يمؾ ُم٤م خيؼم سمف ُمـ إُمقر  ، فمـ أن اًمٙم٤مهـ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٙم٤مهـ

، وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد  ، وهذا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م اعمًت٘مٌٚم٦م

ُمـ أشمك يم٤مهٜم٤م أو قمراوم٤م ومّمدىمف سمام ي٘مقل وم٘مد يمٗمر سمام  ):   أٟمف ىم٤مل…صحٞمح قمـ اًمٜمٌل 

 وًمذًمؽ وم٢مٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ احلذر ُمـ اًمذه٤مب إمم اًمٙمٝم٤من ()(  …أٟمزل قمغم حمٛمد 

.  وُمـ شمّمدي٘مٝمؿ ًمئال ي٘مع ذم اًمٙمٗمر ُمـ طمٞم٨م يٕمٚمؿ أوٓ يٕمٚمؿ

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أظمؼم سمجٛمٞمع ذًمؽ اًمٜم٤مس

ضم٤مُمع إصقل :  ويٜمٔمر ذم ذح قم٤ٌمرات هذا احلدي٨م (4800)اًمتٗمًػم :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  529،  8/528، اًمٗمتح  329،  2/328

.  2/429اعمًٜمد  ()
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افدرس افرابع ظؼ 

ىمّم٦م إؾمالم أصحٛم٦م اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ احلٌِم٦م 

 …أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري – 30

،  ومٌٚمغ ذًمؽ ىمقُمٜم٤م:  ، ىم٤مل أن ٟمٜمٓمٚمؼ ُمع ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم أرض اًمٜمج٤مر

، وم٘مدُمٜم٤م وىمدُم٤م  ومٌٕمثقا قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وقمامرة سمـ اًمقًمٞمد ومجٕمقا ًمٚمٜمج٤مر هدي٦م

إن :  ، صمؿ ىم٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، وؾمجدوا ، وم٠مشمقه هبديتف وم٘مٌٚمٝم٤م قمغم اًمٜمج٤مر

:  ذم أريض ؟ ىم٤مًمقا:  ، وم٘م٤مل هلؿ اًمٜمج٤مر ىمقُم٤ًم ُمٜم٤م رهمٌقا قمـ ديٜمٜم٤م وهؿ ذم أروؽ

:  ، ىم٤مل ، أٟم٤م ظمٓمٞمٌٙمؿ اًمٞمقم ٓ يتٙمٚمؿ ُمٜمٙمؿ أطمد:  ، ومٌٕم٨م إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ًمٜم٤م ضمٕمٗمر ٟمٕمؿ

وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًمٜمج٤مر وهق ضم٤مًمس ذم جمٚمًف وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ يٛمٞمٜمف وقمامرة قمـ 

، وىمد ىم٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ()، واًم٘مًٞمًقن واًمره٤ٌمن ضمٚمقس ؾمامـملم ي٤ًمره

ومٚمام اٟمتٝمٞمٜم٤م إًمٞمف زسمرٟم٤م ُمـ قمٜمده ُمـ اًم٘مًٞمًلم :  ، ىم٤مل إهنؿ ٓ يًجدون ًمؽ:  وقمامرة

، ومٚمام اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم  ٓ ٟمًجد إٓ هلل:  ، وم٘م٤مل ضمٕمٗمر ()اؾمجدوا ًمٚمٛمٚمؽ:  واًمره٤ٌمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 يم٤مٟمقا – وهؿ اًمٕم٤ٌمد ُمٜمٝمؿ –، واًمره٤ٌمن –  وهؿ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٜمّم٤مرى –أي أن اًم٘مًٞمًلم  ()

.  اًمّمػ:  ، واًمًامط ضم٤مًمًلم ؾمامـملم

.  أي هنروهؿ ُمٕم٤مشمٌلم هلؿ قمغم قمدم ؾمجقدهؿ ًمٚمٜمج٤مر ()
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وُم٤م :  ، ىم٤مل ًمف اًمٜمج٤مر ٓ ٟمًجد إٓ هلل:  ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمًجد ؟ ىم٤مل:  اًمٜمج٤مر ىم٤مل

 }، وهق اًمرؾمقل اًمذي سمنم سمف قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  إن اهلل سمٕم٨م ومٞمٜم٤م رؾمقًمف:  ذاك ؟ ىم٤مل

، وٟم٘مٞمؿ   وم٠مُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌد اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤مً {برشول يليت من بعدي اشؿه أمحد 

وم٠مقمج٥م اًمٜمج٤مر :  ، ىم٤مل ، وأُمرٟم٤م سم٤معمٕمروف وهن٤مٟم٤م قمـ اعمٜمٙمر اًمّمالة وٟم١ميت اًمزيم٤مة

، إهنؿ خي٤مًمٗمقٟمؽ ذم  أصٚمح اهلل اعمٚمؽ:  ، ومٚمام رأى ذًمؽ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل ىمقًُمف

ي٘مقل ومٞمف :  ُم٤م ي٘مقل ص٤مطمٌؽ ذم اسمـ ُمريؿ ؟ ىم٤مل:  اسمـ ُمريؿ ؟ وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر جلٕمٗمر

،   اًمٕمذراء اًمتل مل ي٘مرهب٤م سمنم()، أظمرضمف ُمـ اًمٌتقل ()هق روح اهلل ويمٚمٛمتف:  ىمقل اهلل

، ُم٤م  ي٤م ُمٕمنم اًم٘مًٞمًلم واًمره٤ٌمن:  ، وم٘م٤مل ومتٜم٤مول اًمٜمج٤مر قمقدًا ُمـ إرض:  ىم٤مل

، ُمرطم٤ًٌم سمٙمؿ وسمٛمـ ضمئتؿ  يزيد ُم٤م ي٘مقل ه١مٓء قمغم ُم٤م شم٘مقل ذم اسمـ ُمريؿ ُم٤م يزن هذه

، وًمقٓ ُم٤م أٟم٤م ومٞمف  ، وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أٟمف رؾمقل اهلل واًمذي سمنم سمف قمٞمًك سمـ ُمريؿ ُمـ قمٜمده

، وأُمر ًمٜم٤م سمٓمٕم٤مم  ، اُمٙمثقا ذم أريض ُم٤م ؿمئتؿ ُمـ اعمٚمؽ ٕشمٞمتف طمتك أمحؾ ٟمٕمٚمٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٕن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومٜمٗمخ ذم  (روح اهلل  ):  ؾمٛمل اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ()

، وإٓ وم٢من مجٞمع  ، وهذه اإلو٤موم٦م إمم اهلل ًمٚمتٗمْمٞمؾ درع ُمريؿ ومحٛمٚم٧م سمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم

، ومٙم٤من سمنمًا ُمـ  (يمـ  )ٕن اهلل ظمٚم٘مف سمٙمٚمٛم٦م  (يمٚمٛم٦م اهلل  )وؾمٛمل .  إرواح ُمـ ظمٚم٘مف شمٕم٤ممم

.  همػم أب

 ريض –وسمف ؾمٛمٞم٧م ُمريؿ .  ، ومٚمؿ شمتزوج هل اًمتل اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمرضم٤مل:  اًمٌتقل ُمـ اًمٜم٤ًمء ()

.   ًمؽميمٝم٤م اًمزواج–اهلل قمٜمٝم٤م 
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ويم٤من قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رضماًل :  ، ىم٤مل ردوا قمغم هذيـ هديتٝمام:  ، وىم٤مل ويمًقة

ويم٤مٟم٤م عم٤م ىمٌال ذم اًمٌحر إمم :  ، ىم٤مل ، ويم٤من قمامرة سمـ اًمقًمٞمد رضماًل مجٞمالً  ىمّمػما

، ومٚمام ذسم٤م اخلٛمر ىم٤مل  وُمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اُمرأشمف:  ، ىم٤مل ، ذسم٤م اخلٛمر اًمٜمج٤مر

، وم٠مظمذه قمامرة  أٓ شمًتحل:  ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو ُمر اُمرأشمؽ ومٚمت٘مٌٚمٜمل:  قمامرة ًمٕمٛمرو

، ومح٘مد قمٚمٞمف قمٛمرو  ، ومجٕمؾ قمٛمرو يٜم٤مؿمده طمتك أدظمٚمف اًمًٗمٞمٜم٦م ومرُمك سمف ذم اًمٌحر

إٟمؽ إذا ظمرضم٧م ظمٚمػ قمامرة ذم :  ، وم٘م٤مل قمٛمرو ًمٚمٜمج٤مر سمٕمدُم٤م ىمدُم٤م قمٚمٞمف ذًمؽ

.  ()()، ومّم٤مر ُمع اًمقطمش ()ومدقم٤م اًمٜمج٤مر سمٕمامرة ومٜمٗمخ ذم إطمٚمٞمٚمف:  ، ىم٤مل أهٚمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  َذيَمُر اًمَرضمؾ:  اإلطمٚمٞمؾ ()

 ومٛمٙمر )):   ىم٤مل2/296ضم٤مء ذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم هلذه اًم٘مّم٦م يمام قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  ()

، ومتحدث  ، وم٤مذه٥م إمم اُمرأة اًمٜمج٤مر ي٤م قمامرة إٟمؽ رضمؾ مجٞمؾ:  ، وم٘م٤مل قمٛمرو سمٕمامرة

،  ، ومراؾمٚمٝم٤م قمامرة طمتك دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، وم٢من ذًمؽ قمقن ًمٜم٤م ذم طم٤مضمتٜم٤م قمٜمده٤م إذا ظمرج زوضمٝم٤م

، وإٟمف  إن ص٤مطمٌل هذا ص٤مطم٥م ٟم٤ًمء:  ، وم٘م٤مل ًمف ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اٟمٓمٚمؼ قمٛمرو إمم اًمٜمج٤مر

، وم٠مُمر سمف ومٜمٗمخ ذم  ، وم٢مذا قمامرة قمٜمد اُمرأشمف ، ومٌٕم٨م اًمٜمج٤مر ، وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ يريد أهٚمؽ

، ورضمع قمٛمرو إمم  ، ومجـ واؾمتقطمش ُمع اًمقطمش ، صمؿ أًم٘مل ذم ضمزيرة ُمـ اًمٌحر إطمٚمٞمٚمف

.  ((ُمٙم٦م ىمد أهٚمؽ اهلل ص٤مطمٌف وظمٞم٥م ُمًػمه وُمٜمٕمف طم٤مضمتف 

رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ذم اعمٖم٤مزي سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم احلٌِم٦م وأُمر اًمٜمج٤مر وىمّم٦م إؾمالُمف  ()

وىمد .   سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح310، 2/309، واحل٤ميمؿ  2/299، واًمٌٞمٝم٘مل  348 – 14/346

، رواه  وًمف ؿم٤مهد سمٜمحقه دون ىمّم٦م قمامرة ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد.  صححف احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل

 =
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:  افػوائد وافعز

، ومٝم١مٓء  أن اًمٙمٗم٤مر ٓ يؽميمقن وؾمٞمٚم٦م حلرب اإلؾمالم وأهٚمف إٓ قمٛمٚمقه٤م – 1

اعمًٚمٛمقن ه٤مضمروا إمم أرض ٟم٤مئٞم٦م وراء اًمٌح٤مر ومل يّمدر ُمٜمٝمؿ أذى ًمٚمٛمنميملم 

.  وُمع ذًمؽ طمرص اًمٙمٗم٤مر قمغم صدهؿ قمـ ديٜمٝمؿ

، ؾمقاء أيم٤من ؾمجقد قم٤ٌمدة أم ؾمجقد  أٟمف اًمًجقد ٓ جيقز إٓ هلل شمٕم٤ممم – 2

، ومال جيقز ذم ذيٕم٦م اإلؾمالم أن  اًمريمقع وآٟمحٜم٤مء:  ، وُمثؾ اًمًجقد وٞم٦م

 ُم٤م يٜمٌٖمل أن )):  …، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل  يٗمٕمؾ اعمًٚمؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ إٓ اهلل شمٕم٤ممم

 قمـ اًمرضمؾ يٚم٘مك أظم٤مه أو صدي٘مف أيٜمحٜمل ًمف ؟ …، وؾمئؾ  ()((يًجد ٕطمد 

.  ()(( ٓ )):  …وم٘م٤مل 

، ًمٞمٙمقن  ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم شمذيمػم اعمدقمق سمام ي١مُمـ سمف ُمـ احلؼ – 3

.   ؾم٤ًٌٌم ذم ىمٌقًمف ًمٚمدقمقة– سمٛمِمٞمئ٦م اهلل –ذًمؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  7/179، وىمد طمًٜمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ1/461أمحد 

،  ، وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ((، وؾمٞم٤مق طمًـ   إؾمٜم٤مد ضمٞمد)):  4/174اًمٌداي٦م 

.  ُمٓمقًٓ سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.  291،  5/290رواه اإلُم٤مم أمحد 

.  وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (4162)رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف  ()

.  وطمًٜمف (2728)، واًمؽمُمذي  3/198رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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، وٓ يتخغم  أن اًمٖمػمة قمغم اعمح٤مرم ُمـ أظمالق اًمرضم٤مل اًمتل ضمٌٚمقا قمٚمٞمٝم٤م – 4

.  قمـ هذه اًمٖمػمة أو ي٘مٍم ومٞمٝم٤م إٓ ديقث

، وم٘مد هيدي ضمؾ وقمال قمغم يدي اعمًٚمؿ  أن اهلداي٦م ه٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وومْمؾ – 5

.  اًمٌٕمٞمد ذم اًم٘مراسم٦م واعمٙم٤من وٓ يٙمت٥م اهلداي٦م قمغم يديف ٕىمرب أىمرسم٤مئف

، ومٝمل ؾم٥ٌم ًمٗم٤ًمد اًمديـ واًمٕم٘مؾ واعم٤مل  ، ومٝمل أم اخل٤ٌمئ٨م ظم٨ٌم اخلٛمر – 6

 إكام يريد افشقطان أن }، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  وؾم٥ٌم حلدوث اًمٕمداوات سملم اًمٜم٤مس

يوؿع بقـؽم افعداوة وافبغضاء يف اخلؿر ويصدـم ظن ذـر اهلل وظن افصالة ؾفل 

.  [91 :اعم٤مئدة] {أكتم مـتفون 

أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يٕمجؾ اًمٕم٘مقسم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر وًمٙمؾ ُمـ حي٤مرب ذع اهلل شمٕم٤ممم  – 7

، وىمد ي١مظمر قم٘مقسمتف ضمؾ وقمال اؾمتدراضم٤ًم ًمف طمتك ي٠مظمذه قمغم  وي١مذي اعمًٚمٛملم

 وال حتسبن اهلل ؽاؾاًل ظام }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم طملم همٗمٚم٦م دون أن حيدث شمقسم٦م

.  [42 :إسمراهٞمؿ] {يعؿل افظادون إكام يمخرهم فقوم تشخص ؾقه األبصار 

 *     *     *
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افدرس اخلامس ظؼ 

ىمّم٦م إؾمالم إي٤مس سمـ ُمٕم٤مذ 

عم٤م ىمدم أسمق احلَْٞمن أٟمس :  ، ىم٤مل–  ريض اهلل قمٜمف – قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد – 31

، يٚمتٛمًقن  ، ومٞمٝمؿ إي٤مس سمـ ُُمٕم٤مذ سمـ راومع ُمٙم٦م وُمٕمف ومتٞم٦م ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ

، وم٠مشم٤مهؿ   …، ؾَمٍٛمَع هبؿ رؾمقل اهلل  ()احلٚمػ ُمـ ىمريش قمغم ىمقُمٝمؿ ُمـ اخلزرج

وُم٤م ذاك ؟ :  وم٘م٤مًمقا ًمف (هؾ ًمٙمؿ ذم ظمػم مم٤م ضمئتؿ ًمف ؟  ):  ، وم٘م٤مل هلؿ ومجٚمس إًمٞمٝمؿ

، أدقمقهؿ إمم أن يٕمٌدوا اهلل وٓ ينميمقا سمف  أٟم٤م رؾمقل اهلل سمٕمثٜمل إمم اًمٕم٤ٌمد ):  ىم٤مل

.  ، وشمال قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن صمؿ ذيمر هلؿ اإلؾمالم:  ىم٤مل (، وأٟمزل قمكّم اًمٙمت٤مب  ؿمٞمئ٤مً 

، هذا واهلل ظمػٌم مم٤م  أي ىمقم:  ، ويم٤من همالُم٤ًم طمدصم٤مً  وم٘م٤مل إي٤مس اسمـ ُُمٕم٤مذ:  ىم٤مل

، وميب  ومٞم٠مظمذ أسمق احلْٞمن أٟمس سمـ راومع طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب اًمٌٓمح٤مء:  ىم٤مل.  ضمئتؿ ًمف

:  ىم٤مل.  ، وَمَٚمٕمٛمري ًم٘مد ضمئٜم٤م ًمٖمػم هذا َدقْمٜم٤َم ُمٜمؽ:  ، وىم٤مل هب٤م وضمف إي٤مس سمـ ُمٕم٤مذ

، ويم٤مٟم٧م وىمٕم٦م  ، واٟمٍمومقا إمم اعمديٜم٦م  قمٜمٝمؿ…، وىم٤مم رؾمقُل اهلل  ومّمٛم٧م إي٤مس

.  سُمٕم٤مث سملم إوس واخلزرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي أهنؿ ضم٤مءوا يٓمٚمٌقن ُمـ ىمريش أن شمٕمٞمٜمٝمؿ وشمٜم٤مسهؿ ذم طمرهبؿ اًمتل سمٞمٜمٝمؿ وسملم أسمٜم٤مء  ()

.  قمٛمقُمتٝمؿ اخلزرج
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ـْ :  ىم٤مل حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد.  صمؿ مل يٚم٨ٌم إي٤مس سمـ ُُمٕم٤مذ أن أهٚمؽ:  ىم٤مل وم٠مظمؼمين َُم

أهنؿ مل يزاًمقا يًٛمٕمقٟمف هيّٚمؾ اهلل شمٕم٤ممم ويٙمؼّمه وحيٛمده :  طميه ُمـ ىمقُمف قمٜمد ُمقشمف

ٌّحف طمتك ُم٤مت ، ًم٘مد يم٤من اؾمتِمٕمر اإلؾمالم  ، ومام يم٤مٟمقا يِمٙمقن أن ىمد ُم٤مت ُمًٚمامً  ويً

.  () ُم٤م ؾمٛمع…، طملم ؾمٛمع ُمـ رؾمقل اهلل  ذم ذًمؽ اعمجٚمس

:  افعظات وافعز

 ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة اًمذه٤مب إمم اعمدقمقيـ ذم جم٤مًمًٝمؿ وأُم٤ميمـ شمقاضمدهؿ – 1

.  إليّم٤مل اًمدقمقة واخلػم إًمٞمٝمؿ

.   قمغم اًمداقمٞم٦م آهتامم سم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واًمتحذير مم٤م يٜم٘مْمف أو يٜم٘مّمف– 2

 ُمـ … اًمتذيمػم سم٤مًم٘مرآن وآؾمتِمٝم٤مد سمٜمّمقصف وٟمّمقص ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك – 3

.   [45 :ق] { ؾذـر بافؼرآن من خياف وظقد }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم أهؿ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة

، يمام ىم٤مل   أن آٟم٘مٞم٤مد ًمنمع اهلل وٟمٍمة ديٜمف هق أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم– 4

، وهذا سمال ؿمؽ  [40 :احل٩م] {وفقـرصّن اهلل من يـرصه إن اهلل فؼوي ظزيز  }:  شمٕم٤ممم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمٌخ٤مري ذم  5/427، وأمحد  428،  2/427رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ()

وىمد صححف احل٤مومظ ذم .   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ181،  3/180، واحل٤ميمؿ  1/442شم٤مرخيف اًمٙمٌػم 

.  1/120اإلص٤مسم٦م 
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 يمام ذم هذا …وهلذا ىم٤مل رؾمقل اهلل .  ظمػم ُمـ اعمٕم٤مهدات وإطمالف ُمع اًمٌنم

.  (هؾ ًمٙمؿ إمم ظمػم مم٤م ضمئتؿ ًمف  )احلدي٨م 

،   وٛمؾ إذى ذم ذات اهلل ظمٚمؼ ُمـ أظمالق اعم١مُمٜملم واًمدقم٤مة اًمّم٤مسمريـ– 5

.  وؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمث٤ٌمت قمغم ديـ اهلل

 أن ُمـ صم٧ٌم قمغم ديـ اهلل ودقم٤م إًمٞمف وصؼم قمغم إذى ومٞمف طمري أن يقومؼ – 6

.  ، يمام وومؼ إي٤مس ًمذًمؽ ًمٚمخ٤م ٦م احلًٜم٦م

 *     *     *
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افدرس افسادس ظؼ 

إؾمالم قَمَداس 

 إمم …عم٤م اٟمتٝمك رؾمقل اهلل :  ىم٤مل:   قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل– 32

، وهؿ إظمقة  ، هؿ يقُمئذ ؾم٤مدة صم٘مٞمػ وأذاومٝمؿ ، قمٛمد إمم ٟمٗمر ُمـ صم٘مٞمػ اًمٓم٤مئػ

، وطمٌٞم٥م سمـ  ، وُمًٕمقد سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمػم قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمػم:  صمالصم٦م

، ومجٚمس إًمٞمٝمؿ  قمٛمرو سمـ قمٛمػم سمـ قمقف سمـ قم٘مدة سمـ همػمة سمـ قمقف سمـ صم٘مٞمػ

،  ، ويمٚمٛمٝمؿ سمام ضم٤مءهؿ ًمف ُمـ ٟمٍمشمف قمغم اإلؾمالم  ومدقم٤مهؿ إمم اهلل…رؾمقل اهلل 

هق يٛمرط صمٞم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم إن يم٤من :  ، وم٘م٤مل ًمف أطمدهؿ ()واًم٘مٞم٤مم قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ ىمقُمف

:  ، وىم٤مل اًمث٤مًم٨م ! ؟()أُم٤م وضمد اهلل أطمدًا يرؾمٚمف همػمك:  ، وىم٤مل أظمر ()اهلل أرؾمٚمؽ

، ًمئـ يمٜم٧م رؾمقًٓ ُمـ اهلل يمام شم٘مقل ٕٟم٧م أقمٔمؿ ظمٓمرًا ُمـ أن  واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ أسمداً 

.  ()، ُم٤م يٜمٌٖمل زم أن أيمٚمٛمؽ ، وًمئـ يمٜم٧م شمٙمذب قمغم اهلل أرد قمٚمٞمؽ اًمٙمالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وأن يٕمٞمٜمقه قمغم  أي ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٜمٍموه وحيٛمقه ًمٞمدقمقا إمم اإلؾمالم سمٕمد دظمقهلؿ ومٞمف ()

.  ُمقاضمٝم٦م ُمـ مل يًٚمؿ ُمـ ىمريش وهمػمهؿ

.  ، ورُد دء …وهذا شمٙمذي٥م ُمٜمف ًمٜمٌقة اًمٜمٌل  ()

.  وهذا رُد أؾمقأ ُمـ رد ؾم٤مسم٘مف ()

، ومٝمق  ، وهق ٟمقع ُمـ أٟمقاع يمٗمر اإلقمراض وهذا اًمرد ُمـ اًمث٤مًم٨م أىمؾ ؾمقءًا ُمـ رّد ص٤مطمٌٞمف ()

 =
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، وأهمروا سمف  () ُمـ قمٜمدهؿ وىمد يئس ُمـ ظمػم صم٘مٞمػ…وم٘م٤مم رؾمقل اهلل 

، وأجل١موه إمم  ، طمتك اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ، يًٌقٟمف ويّمٞمحقن سمف ؾمٗمٝم٤مءهؿ وقمٌٞمدهؿ

، ورضمع قمٜمف ُمـ ؾمٗمٝم٤مء صم٘مٞمػ ُمـ يم٤من  طم٤مئط ًمٕمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ومه٤م ومٞمف

،  ، واسمٜم٤م رسمٞمٕم٦م يٜمٔمران إًمٞمف ، ومجٚمس ومٞمف ()، ومٕمٛمد إمم فمؾ طمٌٚم٦م ُمـ قمٜم٥م يتٌٕمف

.  ويري٤من ُم٤م ًم٘مل ُمـ ؾمٗمٝم٤مء أهؾ اًمٓم٤مئػ

، ومدقمقا همالُم٤ًم هلام  ، وريم٧م ًمف َرمِحُُٝمام ، وُم٤م ًم٘مل ومٚمام رآه اسمٜم٤م رسمٞمٕم٦م قمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم

،  ، ومْمٕمف ذم هذا اًمٓمٌؼ ظمذ ىمٓمٗم٤ًم ُمـ هذا اًمٕمٜم٥م:  ، وم٘م٤مٓ ًمف ٟمٍماٟمٞم٤ًم ي٘م٤مل ًمف قمّداس

:  ، ومٚمام ضم٤مءه قمّداس ىم٤مل رؾمقل اهلل ، وم٘مؾ ًمف ي٠ميمؾ ُمٜمف صمؿ اذه٥م سمف إمم ذًمؽ اًمرضمؾ

ُمـ :  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل .  ()ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى:  ىم٤مل.  ُمـ أي اًمٌالد أٟم٧م ي٤م قمّداس ؟

وُم٤م يدريؽ ُم٤م يقٟمس سمـ ُمتك :  ، وم٘م٤مل ًمف قمداس ىمري٦م اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يقٟمس سمـ ُمتك

 …، وم٠ميم٥ّم قمّداس قمغم رؾمقل اهلل  ، يم٤من ٟمٌٞم٤ًم وأٟم٤م ٟمٌل ذاك أظمل:  ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

.  ي٘مٌؾ رأؾمف ويديف وىمدُمٞمف

ومٚمام ضم٤مءمه٤م .  أُم٤م همالُمؽ وم٘مد أومًده قمٚمٞمؽ:  وم٘م٤مل أطمد اسمٜم٤م رسمٞمٕم٦م ًمّم٤مطمٌف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  …أقمرض قمـ اًمٜمٔمر ومٞمام دقم٤مه إًمٞمف اًمٜمٌل 

.  ، وذًمؽ أٟمف يئس ُمـ إؾمالم أطمد ُمٜمٝمؿ أي يئس أن جيد قمٜمدهؿ ظمػماً  ()

.  أي ؿمجرة ُمـ قمٜم٥م ()

.  وهل ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن اًمٕمراق ()
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ُم٤م ًمؽ شم٘مٌؾ رأس هذا اًمرضمؾ ويديف وىمدُمٞمف ؟ ! ويٚمؽ ي٤م قمّداس :  قمّداس ىم٤مٓ ًمف

، ًم٘مد أظمؼمين سم٠مُمر ُم٤م يٕمٚمٛمف إٓ  ، ُم٤م ذم إرض رء ظمػم ُمـ هذا ي٤م ؾمٞمدي:  ىم٤مل

 وهق –، وم٢من ديٜمؽ  ، ٓ يٍمومٜمؽ قمـ ديٜمؽ وحيؽ ي٤م قمداس:  ىم٤مٓ ًمف.  ٟمٌل

.  () ظمػم ُمـ ديٜمف–اًمٜمٍماٟمٞم٦م 

:  افػوائد وافعز

.   وضمقب وٛمؾ إذى ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم وشمٓمٌٞمؼ ذقمف– 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذم .  ، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م  قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد2/419رواه إؾمح٤مق يمام ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ()

.  ، وهق ُمرؾمؾ ، ُمـ أضمؾ يزيد إؾمٜم٤مده وٕمػ يًػم

 وًمف ؿم٤مهد ُمـ ُمرؾمؾ اًمزهري رواه قمٜمف شمٚمٛمٞمذه ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ذم ُمٖم٤مزيف يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ 

، وهق  417 – 2/415، وُمـ ـمريؼ اسمـ قم٘م٦ٌم رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  2/135يمثػم 

، وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ ُمرؾمؾ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ذم ُمٖم٤مزيف يمام ذم اًمروض إٟمػ  ُمرؾمؾ صحٞمح

، شمٜمٔمر ذم  وًمٙمثػم ُمـ أضمزاء هذا احلدي٨م ؿمقاهد أظمرى.  2/459، واإلص٤مسم٦م  2/234

، وذم سمٕمض هذه اًمِمقاهد أن  6/35، واعمجٛمع  1/211، وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  اإلص٤مسم٦م

.  (( أؿمٝمد أٟمؽ قمٌده ورؾمقًمف )):  قمّداؾم٤ًم ىم٤مل

.  ، ومػمشم٘مل هب٤م ُمرؾمؾ يمٕم٥م إمم درضم٦م احلًـ ًمٖمػمه  وسم٤مجلٛمٚم٦م هذه اًمِمقاهد وٕمٗمٝم٤م ًمٞمس ىمقي٤مً 

.  واهلل أقمٚمؿ
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 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يتحغّم سم٤مًمّمؼم واًمٕمٗمق قمـ ُمـ أؾم٤مَء إًمٞمف ُمـ – 2

 قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ()، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام اعمدقمِقيـ

هؾ أشمك قمٚمٞمؽ يقم يم٤من أؿمد ُمـ يقم ُأطُمد ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل :   وم٘م٤مًم٧م…ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل 

، ويم٤من أؿمد ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم اًمٕم٘م٦ٌم : إذ   ًم٘مد ًم٘مٞم٧م ُمـ ىمقُمؽ ُم٤م ًم٘مٞم٧م)):  …

، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م  قمرو٧ُم ٟمٗمز قمغم اسمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٌد يمالل ومٚمؿ جيٌٜمل إمم ُم٤م أردت

،  ، ومرومٕم٧م رأد ()، ومٚمؿ اؾمتٗمؼ إٓ وأٟم٤م سم٘مرن اًمثٕم٤مًم٥م ()وأٟم٤م ُمٝمٛمقم قمغم وضمٝمل

إن اهلل ىمد ؾمٛمع :  ، ومٜم٤مداين وم٘م٤مل ، ومٜمٔمرت وم٢مذا ومٞمٝم٤م ضمؼميؾ وم٢مذا سمًح٤مسم٦م ىمد أفمٚمتٜمل

، وىمد أرؾمؾ اهلل إًمٞمؽ ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ًمت٠مُمره سمام  ، وُم٤م ردوا قمٚمٞمؽ ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ

ذًمؽ ومٞمام :  ، وم٘م٤مل ي٤م حمٛمد:  ، صمؿ ىم٤مل ومٜم٤مداين ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ومًّٚمؿ قمكم.  ؿمئ٧م ومٞمٝمؿ

 سمؾ أرضمقا أن خيرج )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  ()، إن ؿمئ٧م أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم ؿمئ٧م

.  ((اهلل ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل وطمده ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤ًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1795)اجلٝم٤مد :  ، وصحٞمح ُمًٚمؿ (3231)سمدء اخلٚمؼ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  أي اٟمٓمٚم٘م٧م إمم اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمقضمٝمل ()

.  ، واعمراد ىمرن اعمٜم٤مزل اًمذي هق ُمٞم٘م٤مت أهؾ ٟمجد اًم٘مرن اجلٌؾ اًمّمٖمػم اعمٜم٘مٓمع ُمـ ضمٌؾ يمٌػم ()

، ويٜمٔمر ذم ذح  ، وضمٌؾ آظمر ُم٘م٤مسمؾ ًمف ، أطمدمه٤م أسمق ىمٌٞمس ضمٌالن سمٛمٙم٦م:  إظمِم٤ٌمن  ()

، اعمرىم٤مة  6/315، اًمٗمتح  12/155ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي :  قم٤ٌمرات هذا احلدي٨م

5/411  .
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 ذم رد سمٜمل قمٌد ي٤مًمٞمؾ اًمزء سمٞم٤من ًمًٗم٤مه٦م اًمٙمٗم٤مر ووالهلؿ وشمالقم٥م – 3

، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من يتالقم٥م سمف  ، وهذا ؿم٠من يمؾ ُمـ قمَم اهلل شمٕم٤ممم اًمِمٞمٓم٤من هبؿ

.  ويًتحقذ قمٚمٞمف طمتك يريف اًم٤ٌمـمؾ طم٘م٤ًم واحلؼ سم٤مـمالً 

وهلذا جي٥م قمغم يمؾ قم٤مىمؾ أن يتٌع ذع اهلل شمٕم٤ممم اًمذي أٟمزًمف ظم٤مًمؼ اًمٌنم اًمذي 

، ومٝمل قمٜمقان  ، وأن يٌتٕمد قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م يّمٚمحٝمؿ ذم قم٤مضمؾ أُمرهؿ وآضمٚمف

، ويٕمروٝم٤م ًمدظمقل ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  ، ويٙمٗمل أن ص٤مطمٌٝم٤م حيرم ٟمٗمًف دظمقل اجلٜم٦م اًمًٗمف

، وإٟمام هل ـم٤مقم٦م ًمٕمدوه اًمِمٞمٓم٤من اًمذي مهف أن  ُمـ أضمؾ ُمٕم٤ميص ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 

.  ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.  يدظمؾ سمٜمل آدم ُمٕمف ذم ٟم٤م ضمٝمٜمؿ

 أن اًمٖمٜمك واعمٜمّم٥م وُم٤م يٙمقن ومٞمف اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمؽمف ىمد يٙمقن ُمـ أقمٔمؿ – 4

، وم٤مهلل شمٕم٤ممم خيتؼم  إؾم٤ٌمب اًمتل شمّمّد قمـ اشم٤ٌمع احلؼ واًمًػم قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

 إكا }:  اًمٕم٤ٌمد هبذه اعمتع واًمزيٜم٦م ًمٞمٜمٔمر هؾ ي٘مدُمقهن٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل أم ٓ ؟ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

، ومٙمثػم ُمـ  [7 :اًمٙمٝمػ] {جعؾـا ما ظذ األرض زيـة هلا فـبؾوهم أهيم أحسن ظؿاًل 

اًمٜم٤مس شمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمِمٝمقات ومال يٜم٘م٤مدون ًمٚمحؼ : وهلذا ضم٤مء ذم هذا احلدي٨م 

،  ، ويمذًمؽ قمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم اسمٜم٤م رسمٞمٕم٦م أن أهمٜمٞم٤مء أهؾ اًمٓم٤مئػ وزقمامءهؿ عم٤م يٜم٘م٤مدوا ًمٚمحؼ

وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد قمّداؾم٤ًم هذا اًمٕمٌد اعمٛمٚمقك ؾم٤مرع ًمالقمؽماف سم٤محلؼ واًمتّمديؼ سمٜمٌقة 

.  …اًمٜمٌل 

 *     *     *
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افدرس افسابع ظؼ 

ظمؼم إؾمالم أوائؾ إٟمّم٤مر سم٥ًٌم اؾمتٗمت٤مح اًمٞمٝمقد قمٚمٞمٝمؿ 

 …وإظم٤ٌمرهؿ هلؿ سم٘مرب سمٕمث٦م اًمٜمٌل 

إن مم٤م دقم٤مٟم٤م :  ، ىم٤مًمقا ، قمـ رضم٤مل ُمـ ىمقُمف  قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة– 33

، ويمٜم٤م أهؾ  ، عم٤م يمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ رضم٤مل هيقد إمم اإلؾمالم ُمع رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وهداه ًمٜم٤م

، ويم٤مٟم٧م ٓ  ()، قمٜمدهؿ قمٚمؿ ًمٞمس ًمٜم٤م ، ويم٤مٟمقا أهؾ اًمٙمت٤مب ذك أصح٤مب أوصم٤من

إٟمف ىمد شم٘م٤مرب :  ، ىم٤مًمقا ًمٜم٤م ، وم٢مذا ٟمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ سمٕمض ُم٤م يٙمرهقن شمزال سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذور

،  ، ومٙمٜم٤م يمثػمًا ُم٤م ٟمًٛمع ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ()زُم٤من ٟمٌل ُيٌٕم٨م أن ٟم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ىمتؾ قم٤مد وإرم

، وقمرومٜم٤م ُم٤م يم٤مٟمقا يتققمدوٟمٜم٤م   أضمٌٜم٤مه طملم دقم٤مٟم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم…ومٚمام سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف 

، ومٗمٞمٜم٤م وومٞمٝمؿ ٟمزل ه١مٓء أي٤مت ُمـ  ، ويمٗمروا سمف ، ومآُمٜم٤م سمف ، وم٤ٌمدرٟم٤مهؿ إًمٞمف سمف

 ودّا جاءهم ـتاٌب من ظـد اهلل مصدٌق دا معفم وـاكوا من ؿبُل يستػتحون }:  اًمٌ٘مرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ومٝمؿ قمٜمدهؿ  ، ٕن اًمٞمٝمقد أهؾ اًمٙمت٤مب أي أن اًمٞمٝمقد قمٜمدهؿ قمٚمؿ ًمٞمس قمٜمد ُمنميمل اًمٕمرب ()

.  ، ومٝمؿ ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ٕهنؿ مل يٕمٛمٚمقا سمٕمٚمٛمٝمؿ قمٚمؿ ًمٙمـ مل يٕمٛمٚمقا سمف

ُمـ  (7)يٜمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم ٔي٦م .  سمٞمٜم٧م ممٚمٙم٦م قم٤مد:  ، وىمٞمؾ قم٤مد إومم:  إن إرم:  ىمٞمؾ ()

.  12/15، وًم٤ًمن اًمٕمرب  ؾمقرة اًمٗمجر
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 { ؾؾاّم جاءهم ّما ظرؾوا ـػروا به ؾؾعـُة اهلل ظذ افؽاؾرين ()ظذ افذين ـػروا

.  ()[89 :اًمٌ٘مرة]

 ويم٤من ُمـ – ريض اهلل قمٜمف – وقمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م إؿمٝمكم إٟمّم٤مري – 34

ومخرج :  ، ىم٤مل ()يم٤من ًمٜم٤م ضم٤مر ُمـ هيقد ذم سمٜمل قمٌدإؿمٝمؾ:  ، ىم٤مل أصح٤مب سمدر

.  ، ومقىمػ قمغم جمٚمس سمٜمل قمٌدإؿمٝمؾ  سمٞمًػم…قمٚمٞمٜم٤م يقُم٤ًم ُمـ سمٞمتف ىمٌؾ ُمٌٕم٨م اًمٜمٌل 

،  ، قمكّم سمردة ُمْمٓمٌع ومٞمٝم٤م سمٗمٜم٤مء أهكم وأٟم٤م يقُمئذ أطمدث ُمـ ومٞمف ؾمٜم٤مً :  ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م

، وم٘م٤مل ذًمؽ ًم٘مقم أهؾ ذك  ومذيمر اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب واعمٞمزان واجلٜم٦م واًمٜم٤مر

شمرى ! وحيؽ ي٤م ومالن :  ، وم٘م٤مًمقا ًمف أصح٤مب أوصم٤من ٓ يرون أن سمٕمث٤ًم يم٤مئـ سمٕمد اعمقت

هذا يم٤مئٜم٤ًم أن اًمٜم٤مس يٌٕمثقن سمٕمد ُمقهتؿ إمم دار ومٞمٝم٤م ضمٜم٦م وٟم٤مر وجيزون ومٞمٝم٤م سم٠مقمامهلؿ ؟ 

 أقمٔمؿ شمٜمقر ذم ()، ًمقد أن ًمف سمحٔمف ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مر ()ٟمٕمؿ واًمذي حيٚمػ سمف ):  ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إٟمف ىمد :  اؾمتٗمت٤مح اًمٞمٝمقد قمغم ُمنميمل اًمٕمرب هق ُم٤مذيمر ذم هذا احلدي٨م ُمـ ىمقل اًمٞمٝمقد ()

، أي أٟمف ىمد طم٤من وىم٧م   يٌٕم٨م أن– … يٕمٜمقن حمٛمدا – زُم٤من ٟمٌل – أي ىمرب –شم٘م٤مرب 

.  ، وٟم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ، ومٜمتٌٕمف إذا سمٕم٨م سمٕمثتف

، وُمـ ـمري٘مف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػم أي٦م  63، ص ىمّم٦م إطم٤ٌمر:  رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ()

.  ، وؾمٞم٠ميت هذا اخلؼم ُمٓمقًٓ ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ اًمٌ٘مرة سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ89

.  ، ويم٤مٟمقا سم٤معمديٜم٦م ومخذ ُمـ إٟمّم٤مر( سمٜمق قمٌدإؿمٝمؾ  ) ()

.  ، ومل يذيمر ؾمٚمٛم٦م إُمر اًمذي أىمًؿ سمف اًمٞمٝمقدي إًمخ...  أي أن اًمٞمٝمقد أىمًؿ أٟمف يقد ()
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، ىم٤مًمقا  (اًمدٟمٞم٤مر حيٛمقٟمف صمؿ يدظمٚمقن إي٤مه ومٞمٓمٌؼ سمف قمٚمٞمف وأن يٜمجق ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مر همدًا 

، وأؿم٤مر سمٞمده  (ٟمٌل يٌٕم٨م ُمـ ٟمحق هذه اًمٌالد  ):   ىم٤مل()وحيؽ وُم٤م آي٦م ذًمؽ ؟:  ًمف

،  ومٜمٔمر إزّم وأٟم٤م ُمـ أطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤مً :  وُمتك شمراه ؟ ىم٤مل:  ، ىم٤مًمقا ٟمحق ُمٙم٦م واًمٞمٛمـ

.  ()(إن يًتٜمٗمذ هذا اًمٖمالم قمٛمره يدريمف  ):  وم٘م٤مل

،  … طمتك سمٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف ()ومقاهلل ُم٤م ذه٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر:  ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م

أًم٧ًم ! ويٚمؽ ي٤م ومالن :  ، وم٘مٚمٜم٤م  طمل سملم أفمٝمرٟم٤م ومآُمٜم٤م سمف ويمٗمر سمف سمٖمٞم٤ًم وطمًداً ()وهق

.  ()( ()سمغم وًمٞمس سمف ):  سم٤مًمذي ىمٚم٧م ًمٜم٤م ومٞمف ُم٤م ىمٚم٧م ؟ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، يمام أظمؼم اهلل قمـ  ُمـ قم٘م٤مئد اًمٞمٝمقد أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ؾمٞمدظمؾ اًمٜم٤مر ُمدة يًػمة صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م ()

ومٕمٜمد اًمٞمٝمقد أهنؿ .  [80 :اًمٌ٘مرة] { وؿافوا فن متّسـا افـاُر إال أيامًا معدودة }:  ذًمؽ سم٘مقًمف

.  ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ إهن٤م إي٤مم اًمتل قمٌدوا ومٞمٝم٤م اًمٕمجؾ:  ، ىمٞمؾ ؾمٞمدظمٚمقن اًمٜم٤مر أي٤مُم٤ًم ُمٕمدودة

، واحلؼ أن ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ قمغم ديٜمف سمٕمد  ويزقمٛمقن أهنؿ ؾمٞمخرضمقن سمٕمد هذه إي٤مم اعمٕمدودة

.  ، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م ، ومٝمق ظم٤مًمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  أو ىمٌٚمف وهق ُمنمك وقمٜمده قمٚمؿ…سمٕمث٦م اًمٜمٌل 

.  أي ُم٤م قمالُم٦م صح٦م وضمقد اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واجلزاء ()

 إن يٙمؼم وٓ يٛمقت وهق صٖمػم ومًٞمدرك ُمٌٕم٨م هذا اًمٜمٌل – وهق ؾمٚمٛم٦م –أي أن هذا اًمٖمالم  ()

.  ًم٘مرب ُمٌٕمثف

.  …، أي مل ٟمجٚمس إٓ ُمدة طمتك سمٕم٨م اًمٜمٌل  يم٠من هذا ُمثؾ ييب ًم٘مرب طمّمقل اًمٌمء ()

.  أي اًمٞمٝمقدي ()

:  ، وم٘مٚم٧م  اعمديٜم٦م…وم٘م٣م اهلل أن ضم٤مء سم٤مًمٜمٌل :  ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م:  ذم اًمرواي٦م إظمرى ()

 =
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:  افػوائد وافعز

،   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتذيمر دائاًم ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف هبدايتف إي٤مه إمم اإلؾمالم– 1

.  أن يِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف

 أن اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ٓ  ٜمع اعمًٚمؿ ُمـ أن يٕمؽمف سمام وقمدوه ُمـ قمٚمؿ أو – 2

.  ومْمؾ

، وهلذا ىم٤مل اهلل  ، ٕن ُمٕمٝمؿ قمٚمؿ مل يٕمٛمٚمقا سمف  أن اًمٞمٝمقد ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ– 3

، وهذا يدل قمغم ظم٨ٌم  { ؾؾاّم جاءهم ما ظرؾوا ـػروا به }:  قمٜمٝمؿ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

، إذ يمٞمػ يٕمٚمؿ أطمدهؿ  ، سمؾ يدل قمغم ؾمٗمٝمٝمؿ وىمٚم٦م قم٘مقهلؿ اًمٞمٝمقد وىمًقة ىمٚمقهبؿ

، وُمع   وأٟمف إن ُم٤مت همػم ُم١مُمـ سمف يم٤من ُمـ طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدًا ومٞمٝم٤م…ٟمٌقة اًمٜمٌل 

.  ذًمؽ سمٍم قمغم اًمٙمٗمر سمف ويٌ٘مك قمغم ديـ اًمٞمٝمقد اعمحرف اعمٜمًقخ

 أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حيذر مم٤م وىمع ومٞمف اًمٞمٝمقد ُمـ قمدم اًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٛمقا – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أي أن هذا هق اًمٜمٌل اًمذي أظمؼمشمٙمؿ –أُم٤م واهلل إٟمف ٕٟمف :  ، وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي هذا اًمٜمٌل ىمد ضم٤مء

يٜمٔمر اعمجٛمع .  واهلل ٓ أدع اًمٞمٝمقدي٦م:  ُم٤م ًمؽ قمـ اإلؾمالم ؟ وم٘م٤مل:  وم٘مٚم٧م:   ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م–قمٜمف 

.  21/18، وي٘م٤مرن سمٚمقغ إُم٤مين  ، وقمزاه٤م ًمٚمٓمؼماين 8/230

، وُمـ ـمري٘م٦م اإلُم٤مم أمحد  (64)، رىمؿ  64،  63، ص رواه إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ىمّم٦م إطم٤ٌمر ()

.   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ3/467
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، وأن حيذر ُمـ اًمقىمقع ومٞمام وىمع ومٞمف سمٕمض اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم إمم اإلؾمالم ُمـ  ُمـ احلؼ

.  اًمتِمٌف هبؿ ذم ذًمؽ يمٌٕمض اعمتّمقوم٦م اًمذيـ يتٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ ًمٚمؼميم٦م وم٘مط يمام ي٘مقًمقن

 ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة شمذيمػم اعمدقمق سمام ي١مُمـ سمف ويٕمت٘مده وي٘متٜمع سمف ُمـ احلؼ – 5

ًمٕمؾ ذًمؽ يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم ىمٌقًمف ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم أو اًمتزاُمف سمجٛمٞمع أطمٙم٤مُمف إن يم٤من 

.  ُمـ اعمًٚمٛملم

 *     *     *
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افدرس افثامن ظؼ 

ظمؼم إؾمالم أوائؾ إٟمّم٤مر وسمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم إومم 

عم٤م ًم٘مٞمٝمؿ :  ، قمـ أؿمٞم٤مخ ُمـ ىمقُمف ىم٤مًمقا  قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة– 35

.  ٟمٗمر ُمـ اخلزرج:   ىم٤مًمقا(( ممـ أٟمتؿ ؟ )):   ىم٤مل هلؿ…رؾمقل اهلل 

 (( أومال دمٚمًقن أيمٚمٛمٙمؿ ؟ )):  ىم٤مل.  ()ٟمٕمؿ:   ىم٤مًمقا(( أُمـ ُمقازم هيقد ؟ )):  ىم٤مل

، –  قمز وضمؾ – إمم اهلل …، ومدقم٤مهؿ رؾمقل اهلل  ومجٚمًقا ُمٕمف:  ىم٤مل.  سمغم:  ىم٤مًمقا

، ويم٤من مم٤م صٜمع اهلل هلؿ ذم اإلؾمالم أن  ، وشمال قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن وقمرض قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم

، ويم٤مٟم٧م إوس واخلزرج أهؾ  ، ويم٤مٟمقا أهؾ يمت٤مب وقمٚمؿ هيقد يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ سمٌالدهؿ

إن ٟمٌٞم٤ًم :  ، ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد ، ومٙم٤مٟمقا إذا يم٤من سمٞمٜمٝمؿ رء ، وأصح٤مب أوصم٤من ذك

.  ، ٟمتٌٕمف ومٜم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ىمتؾ قم٤مد وإرم ()ُمٌٕمقث أن ىمد أفمؾ زُم٤مٟمف

 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ – قمز وضمؾ – أوًمئؽ اًمٜمٗمر ودقم٤مهؿ إمم اهلل …ومٚمام يمٚمؿ رؾمقل اهلل 

،  ، ومال شمًٌ٘مٜمٙمؿ إًمٞمف ًمٌٕمض ي٤م ىمقم اقمٚمٛمقا واهلل أن هذا اًمٜمٌل اًمذي شمققمديمؿ سمف هيقد

،  ، وىمٌٚمقا ُمٜمف ُم٤م قمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم وم٠مضم٤مسمقه عم٤م دقم٤مهؿ إمم اهلل قمز وضمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وذًمؽ أن سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمٝمقد شمٜم٤مس وو٤مًمٗم٤مت ()

.  أي أشمك زُمـ سمٕمثتف ()
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، وقمًك اهلل  إٟم٤م ىمد شمريمٜم٤م ىمقُمٜم٤م وٓ ىمقم سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمداوة واًمنم ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ:  وىم٤مًمقا ًمف

، وٟمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ  ، وؾمٜم٘مدم قمٚمٞمٝمؿ ومٜمدقمقهؿ إمم أُمرك قمز وضمؾ أن جيٛمٕمٝمؿ اهلل سمؽ

.  ، وم٢من جيٛمٕمٝمؿ اهلل قمٚمٞمؽ ومال رضمؾ أقمز ُمٜمؽ اًمذي أضمٌٜم٤مك إًمٞمف ُمـ هذا اًمديـ

 راضمٕملم إمم سمالدهؿ ىمد آُمٜمقا وصدىمقا وهؿ ومٞمام …صمؿ اٟمٍمومقا قمـ رؾمقل اهلل 

أؾمٕمد سمـ زرارة وهق أسمق :  ، ُمٜمٝمؿ ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر يزقمٛمقن ؾمت٦م ٟمٗمر ُمـ اخلزرج

، وىمٓم٦ٌم سمـ قم٤مُمر  ، وراومع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٕمجالن ، وقمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ روم٤مقم٦م أُم٤مُم٦م

.  ، وضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ، وقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر سمـ زي٤مد سمـ طمديدة

 ودقمقهؿ إمم …ومٚمام ىمدُمقا اعمديٜم٦م إمم ىمقُمٝمؿ ذيمروا هلؿ رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

، ومٚمؿ يٌؼ دار ُمـ دور إٟمّم٤مر إٓ وومٞمٝم٤م ذيمر ُمـ رؾمقل  ، طمتك ومِم٤م ومٞمٝمؿ اإلؾمالم

، ومٚم٘مقا   اصمٜم٤م قمنم رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر()طمتك إذا يم٤من اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ أشمك اعمقؾمؿ.  …اهلل 

،   سمٞمٕم٦م اًمٜم٤ًمء…، وم٤ٌميٕمقا رؾمقل اهلل  ، وهل اًمٕم٘م٦ٌم إومم  سم٤مًمٕم٘م٦ٌم…رؾمقل اهلل 

َض احلرب .  ()ىمٌؾ أن شُمْٗمؽَمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ُمقؾمؿ احل٩م ()

.  ، وؾمٜمده طمًـ 253، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمدٓئؾ ص 435 – 2/433رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  ()

، وهل اًمتل ي٤ٌميع هب٤م اًمٜم٤ًمء قم٤مدة ٕهنـ ٓ  وهذه اًمٌٞمٕم٦م هل اًمٌٞمٕم٦م اًمتل ٓ ذيمر ًمٚمحرب ومٞمٝم٤م

.  [: اعمٛمتحٜم٦م] {  }:  ، وىمد ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ضمٝم٤مد قمٚمٞمٝمـ
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:  افػوائد وافعز

، وهق أظم٤ٌمر  …ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل  – 1

.  …اًمٞمٝمقد سمقىم٧م سمٕمثتف 

، ومٝمؿ  ، ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن احلؼ وٓ يٕمٛمٚمقن سمف أن اًمٞمٝمقد ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ – 2

 ومٚمام – وآؾمتٗمت٤مح هق ُم٤م ذيمر ذم هذا احلدي٨م –يم٤مٟمقا يًتٗمتحقن قمغم اًمذيـ يمٗمروا 

 مل يًٚمٛمقا سمٖمٞم٤ًم – ويم٤مٟمقا حيت٘مرون اًمٕمرب – ويم٤من ُمـ اًمٕمرب …سمٕم٨م اًمٜمٌل 

، وهلذا يدقمق اعمًٚمؿ ذم يمؾ صالة قمٜمد  [89 :اًمٌ٘مرة] {  }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وطمًداً 

.  ىمراءشمف ًمٚمٗم٤مو٦م أن جيٜمٌف اهلل ـمري٘مٝمؿ

أن اًمٙمٗمر واًمنمك وُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمدم اًمتٛمًؽ سم٠مظمالىمف ؾم٥ٌم  – 3

.  حلّمقل اًمٗمرىم٦م وطمّمقل اًمِم٘م٤مق

أن اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم وآًمتزام سم٠مطمٙم٤مُمف وأظمالىمف اًمتزاُم٤ًم صحٞمح٤ًم ؾم٥ٌم  – 4

.  ًمإلًمٗم٦م وذه٤مب اًمِمحٜم٤مء واًمٗمرىم٦م واًمٕمداوات

أن ُمـ وم٘مف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمقر اإلؾمالم ويم٤من قمغم سمّمػمة ومٞمف ذع ًمف أن يدقمق  – 5

، وم٢من هذا  ، وٓ يِمؽمط ذم اًمداقمٞم٦م أن يٙمقن ُمـ اًمٕمٚمامء إمم هذا اًمٌمء اًمذي قمٚمٛمف

،  ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يثٌط هب٤م اًمِمٞمٓم٤من يمثػمًا ُمـ اعمًٚمٛملم قمـ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

، وهلذا رضمع ه١مٓء اعمًٚمٛملم ُمـ  وم٤مًمّمحٞمح أن ُمـ قمٚمؿ أُمرًا وضم٥م قمٚمٞمف اًمدقمقة إًمٞمف

:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إٟمّم٤مر وهؿ طمديثل قمٝمد سم٢مؾمالم دقم٤مة سملم ىمقُمٝمؿ وأهؾ دي٤مرهؿ
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، ومٙمؾ ُمـ  [108 :يقؾمػ] { ؿل هذه شبقع أدظو إػ اهلل ظذ بصرة أكا ومن اتبعـي }

.   وضم٥م قمٚمٞمف أن يدقمق إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام قمٜمده سمّمػمة ومٞمف…اشمٌع اًمٜمٌل 

 *     *     *
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افدرس افتاشع ظؼ 

ىمّم٦م إؾمالم أؾمٞمد سمـ طمْمػم وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وىمقُمٝمام سمٜمق قمٌد 

إؿمٝمؾ 

،  ، وقمٌداهلل سمـ اعمٖمػمة سمـ ُمٕمٞم٘مٞم٥م  قمـ قمٌداهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ طمزم– 36

 ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ُمع اًمٜمٗمر آصمٜمل قمنم اًمذيـ سم٤ميٕمقه ذم …سمٕم٨م رؾمقل اهلل :  ىم٤مٓ

ويم٤من ُمٜمزًمف قمغم أؾمٕمد سمـ :  ، وي٘مرئٝمؿ ىم٤مٓ اًمٕم٘م٦ٌم إومم إمم اعمديٜم٦م يٗم٘مف أهٚمٝم٤م

، ومخرج سمف يقُم٤ًم أؾمٕمد سمـ زرارة إمم دار سمٜمل  ، ويم٤من إٟمام يًٛمك سم٤معمديٜم٦م اعم٘مرئ زرارة

، وهل ىمري٦م ًمٌٜمل فمٗمر دون ىمري٦م  قمٌد إؿمٝمؾ ومدظمؾ سمف طم٤مئٓم٤ًم ُمـ طمقائط سمٜمل فمٗمر

 ي٘م٤مل هل٤م سمئر ُمرق ومًٛمع هبام ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ويم٤من – ويم٤مٟم٤م اسمٜمل قمؿ –سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ 

إئ٧م أؾمٕمد سمـ زرارة وم٤مزدضمره :  ، وم٘م٤مل ٕؾمٞمد سمـ طمْمػم اسمـ ظم٤مًمتف أؾمٕمد سمـ زرارة

، وم٢مٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أٟمف ىمد ضم٤مء هبذا اًمرضمؾ اًمٖمري٥م ُمٕمف يتًٗمف سمف  قمٜم٤م ومٚمٞمٙمػ قمٜم٤م ُم٤م ٟمٙمره

.  ، وم٢مٟمف ًمقٓ ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمـ اًم٘مراسم٦م يمٗمٞمتؽ ذًمؽ ؾمٗمٝم٤مؤٟم٤م ووٕمٗم٤مؤٟم٤م

،  ، ومٚمام رآه ؾمٕمد سمـ زرارة ، صمؿ ظمرج طمتك أشم٤ممه٤م وم٠مظمذ أؾمٞمد سمـ طمْمػم احلرسم٦م

إن :  ىم٤مل.  ()هذا واهلل ؾمٞمد ىمقُمف ىمد ضم٤مءك وم٤مصدق اهلل ومٞمف:  ىم٤مل عمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اضمتٝمد ذم دقمقشمف ()



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     98

 
 

 

.  ي٘مٕمد أيمٚمٛمف

ُم٤مًمٜم٤م وًمؽ شم٠مشمٞمٜم٤م هبذا اًمرضمؾ اًمٖمري٥م ! ي٤م أؾمٕمد :  ، وم٘م٤مل ومقىمػ قمٚمٞمٝمام ُمتِمتامً 

، وإن  أو دمٚمس ومتًٛمع وم٢من روٞم٧م أُمرًا ىمٌٚمتف:  ، وم٘م٤مل يًٗمف سمف ؾمٗمٝم٤مؤٟم٤م ووٕمٗم٤مؤٟم٤م

، ومٙمٚمٛمف  ، صمؿ ريمز احلرسم٦م وضمٚمس ىمد أٟمّمٗمتؿ:  وم٘م٤مل.  يمرهتف يمػ قمٜمؽ ُم٤م شمٙمره

، ومقاهلل ًمٕمرومٜم٤م اإلؾمالم  ، وشمال قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم وقمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم

، ويمٞمػ شمّمٜمٕمقن  ُم٤م أطمًـ هذا وأمجٚمف:  ، صمؿ ىم٤مل ذم وضمٝمف ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ ًمتًٝمٚمف

،  ، وشمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ ، وشمٓمٝمر صمٞم٤مسمؽ شمٖمتًؾ:  إذا دظمٚمتؿ ذم هذا اًمديـ ؟ ىم٤مٓ

إن ورائل رضماًل إن شم٤مسمٕمٙمام مل خي٤مًمٗمٙمام أطمد ُمـ :  صمؿ ىم٤مل هلام.  ، ومٗمٕمؾ وشمّمكم ريمٕمتلم

.  ، وؾم٠مرؾمٚمف إًمٞمٙمام أن ، وهق ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ىمقُمف

أطمٚمػ :  ، ومٚمام رآه ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ُم٘مٌاًل ىم٤مل صمؿ ظمرج طمتك أشمك ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ

، ُم٤مذا صٜمٕم٧م ؟  سم٤مهلل ًم٘مد رضمع قمٚمٞمٙمؿ أؾمٞمد سمـ طمْمػم سمٖمػم اًمقضمف اًمذي ذه٥م سمف

، وىمد سمٚمٖمٜمل أن سمٜمل طم٤مرصم٦م يريدون أؾمٕمد سمـ زرارة ًمٞم٘متٚمقه  ىمد ازدضمرهتام:  ىم٤مل

،  ، وم٘م٤مم إًمٞمف ؾمٕمد ُمٖمْم٤ًٌم وم٠مظمذ احلرسم٦م ُمـ يده ، ٕٟمف اسمـ ظم٤مًمتؽ ()ًمٞمخٗمروك ومٞمف

، صمؿ ظمرج ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمف أؾمٕمد سمـ زرارة ىمد ـمٚمع  واهلل ُم٤م أراك أهمٜمٞم٧م ؿمٞمئ٤مً :  ىم٤مل

هذا واهلل ؾمٞمد ُمـ وراءه ُمـ ىمقُمف إن هق شم٤مسمٕمؽ مل خي٤مًمٗمؽ :  ، ىم٤مل عمّمٕم٥م قمٚمٞمٝمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

()  
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.  إن يًٛمع ُمٜمل أيمٚمٛمف:  ، وم٘م٤مل ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ، وم٤مصدق اهلل ومٞمف أطمد ُمـ ىمقُمف

 وهق –ُم٤م دقم٤مك إمم أن شمٖمِم٤مين سمام أيمره ! ي٤م أؾمٕمد :  ، ىم٤مل ومٚمام وىمػ قمٚمٞمٝمام

:  ، وم٘م٤مل ًمف  أُم٤م واهلل ًمقٓ ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ُمـ اًم٘مراسم٦م ُم٤م ـمٛمٕم٧م ذم هذا ُمٜمل–ُمتِمتؿ 

:  ىم٤مل.  ، وإن يمرهتف أقمٗمٞم٧م مم٤م شمٙمره أو دمٚمس ومتًٛمع وم٢من روٞم٧م أُمرًا ىمٌٚمتف

، وشمال  ، صمؿ ريمز احلرسم٦م وضمٚمس ومٙمٚمٛمف ُمّمٕم٥م وقمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم اٟمّمٗمتامين

ُم٤م :  صمؿ ىم٤مل.  ، ومقاهلل ًمٕمرومٜم٤م ومٞمف اإلؾمالم ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ ًمتًٝمؾ وضمٝمف قمٚمٞمف اًم٘مرآن

، وشمٓمٝمر  شمٖمتًؾ:  أطمًـ هذا ويمٞمػ شمّمٜمٕمقن إذا دظمٚمتؿ ذم هذا اًمديـ ؟ وم٘م٤مٓ ًمف

، وم٘م٤مم ومٗمٕمؾ صمؿ أظمذ احلرسم٦م واٟمٍمف  ، وشمريمع ريمٕمتلم صمٞم٤مسمؽ وشمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ

.  قمٜمٝمام إمم ىمقُمف

ٟم٘مًؿ سم٤مهلل ًم٘مد رضمع إًمٞمٙمؿ ؾمٕمد سمٖمػم :  ، ىم٤مًمقا ومٚمام رآه رضم٤مل سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ

أي :  ي٤م سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ:  ، ومٚمام وىمػ قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل اًمقضمف اًمذي ذه٥م سمف ُمـ قمٜمديمؿ

وم٢من يمالم :  ، ىم٤مل ٟمٕمٚمٛمؽ واهلل ظمػمٟم٤م وأومْمٚمٜم٤م ومٞمٜم٤م رأي٤مً :  رضمؾ شمٕمٚمٛمقين ومٞمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا

،  …، وشمّمدىمقا سمٛمحٛمد  ٟم٤ًمئٙمؿ ورضم٤مًمٙمؿ قمكَم طمرام طمتك شم١مُمٜمقا سم٤مهلل وطمده

.  ()ومقاهلل ُم٤م أُمًك ذم ذًمؽ اًمٞمقم ذم دار سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ رضمؾ وٓ اُمرأة إٓ ُمًٚمامً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وهلام ؿم٤مهد   سمًٜمد طمًـ440 – 2/438هذان اعمرؾمالن روامه٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  ()

 سمًٜمد ىمري٥م 266 – 261، رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمدٓئؾ ص سمٜمحقمه٤م ُمـ ُمرؾمؾ قمروة سمـ اًمزسمػم

 =
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:  افػوائد وافعز

،  وضمقب سمٕم٨م اًمدقم٤مة إمم اًمٌٚمدان وإىم٤مًمٞمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ديـ اهلل شمٕم٤ممم – 1

، إلظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم  وًمدقمقة همػم اعمًٚمٛملم إمم اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم

.  اًمٜمقر

، ومٞمتحٛمؾ ُم٤م ىمد يّمدر ُمـ  أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يتحغم سم٤مًمّمؼم واحلٚمؿ – 2

 { وتواصوا باحلق وتواصوا بافصز }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اعمدقمقيـ دم٤مهف ُمـ أذى

.  [3 :اًمٕمٍم]

، ٕٟمف يرضمك  آهتامم سم٤ًمدات اًم٘م٤ٌمئؾ وُمـ هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م ذم اعمجتٛمع – 3

.  سم٢مؾمالُمٝمؿ إؾمالم ىمقُمٝمؿ

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يًتٖمؾ ُمٙم٤مٟمتف سملم ىمقُمف وأهؾ جمتٛمٕمف ذم اًمدقمقة  – 4

.  إمم اهلل شمٕم٤ممم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  ، وهلام ؿم٤مهد آظمر سمٜمحقمه٤م ُمـ ُمرؾمؾ اًمزهري ُمـ احلًـ

.  وم٤مخلؼم طمًـ ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع هذه اعمراؾمٞمؾ.   سمًٜمد طمًـ433 – 2/430
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افدرس افعؼون 

ظمؼم إؾمالم أيمثر إٟمّم٤مر وسمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م 

 …ُمٙم٨م رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل – 37

، وذم اعمقاؾمؿ سمٛمٜمك  ()، وجمٜم٦ّم ()سمٛمٙم٦م قمنم ؾمٜملم يّتٌُع اًمٜم٤مَس ذم ُمٜم٤مزهلؿ سمُٕمٙم٤مظ

ـْ ُي١ْمِويٜمِْل ؟ ُمـ َيٜمٍُْميِنْ طمتك أسمّٚمَغ رؾم٤مًم٦م ريّب وًمف اجلٜم٦َم ؟  ):  ي٘مقل طمتك إّن .  (َُم

،  اطمذر هُمالَم ىمريشٍ :  ، ومٞم٘مقًمقن اًمرضمَؾ ًَمَٞمْخُرُج ُمـ اًمٞمٛمـ أو ُمـ ُُمي ومٞم٠مشمٞمف ىمقُُمف

، طمتك سَمَٕمَثٜم٤م اهلل إًمٞمف ُمـ  ()وَيْٛمٌِم سملم رضم٤مهلؿ وهؿ ُيِمػمون إًمٞمف سم٤مٕص٤مسمع.  ٓ َيٗمتِٜمُؽ

،  ، وي٘مرُئُف اًم٘مرآن ، ومٞم١مُمـ سمف ، وَمَٞمْخُرج اًمرضمُؾ ُمٜم٤ّم ، ومآويٜم٤مه وصّدىمٜم٤مه ()َيْثِرَب 

، طمتك مل يٌَؼ داٌر ُمـ دور إٟمّم٤مر إٓ وومٞمٝم٤م  ، ومُٞمًٚمٛمقن سم٢مؾمالُمف ومٞمٜم٘مٚم٥م إمم أهٚمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ؾمقق سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ يم٤مٟم٧م دمتٛمع ومٞمٝم٤م اًمٕمرب يمؾ قم٤مم:  قمٙم٤مظ ()

4/142  .

.  58،  5/57يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ؾمقق ًمٚمٕمرب أيْم٤ًم وهق سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م:  جمٜم٦م ()

 إذا ُمِمك سملم رطم٤مهلؿ ذم شمٚمؽ …أي أن اعمنميملم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م يم٤مٟمقا يِمػمون إمم اًمٜمٌل  ()

.  إؾمقاق واعمقاؾمؿ حيذرون اًمٜم٤مس ُمٜمف

.  وهل اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ()
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طمتك ُمتك ٟمؽمُك :  ، وم٘مٚمٜم٤م ()، صمؿ ائتٛمروا مجٞمٕم٤مً  رهٌط ُمـ اعمًٚمٛملم ُئمٝمرون اإلؾمالمَ 

 ُيْٓمَرُد ذم ضم٤ٌمل ُمٙم٦َم وخُي٤مُف ؟ وَمَرطمَؾ إًمٞمف ُِمٜم٤ّم ؾمٌٕمقن رضماًل طمتك ىمدُمقا …رؾمقَل اهلل 

، وم٤مضمتٛمٕمٜم٤مه قمٜمده٤م ُمـ رضمؾ ورضُمَٚملْمِ طمتك  ، ومقاقمدٟم٤مه ؿِمْٕم٥َم اًمٕم٘م٦ٌم قمٚمٞمف ذم اعمقؾمؿ

شُم٤ٌمِيٕمقيِنْ قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م  ):  ، قمالم ُٟم٤ٌمِيُٕمؽ ؟ ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل:  ، وم٘مٚمٜم٤م شمقاومٞمٜم٤م

، وقمغم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  ، واًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمٕمن واًمُٞمن ذم اًمٜمِم٤مط واًمٙمًؾ

ْويِنْ  ()، وأن شم٘مقًمقا ذم اهلل ٓ خت٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ اعمٜمٙمر ،  ، وقمغم َأْن شَمٜمٍُْمُ

ُٙمْؿ وأزواضمٙمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ ًَ ، وًمٙمؿ  وَمتٛمٜمٕمقين إذا ىَمِدُْم٧ُم قمٚمٞمٙمؿ مم٤ّم َ ْٜمَُٕمقن ُمٜمف َأْٟمُٗم

ـُ زراَرةَ  ومُ٘مٛمٜم٤م إًمٞمف.  (اجلٜم٦م  ُرَوْيدًا ي٤م :  ، وهق ُمـ أصٖمرهؿ وم٘م٤مل ، وأظمذ سمٞمده أؾمٕمُد سم

، وإّن   إٓ وٟمحـ َٟمْٕمَٚمُؿ أٟمف رؾمقُل اهلل()، وَم٢مّٟم٤م مل ٟميب إًمٞمف أيم٤ٌمَد اإِلسمِؾِ  أهَؾ َيْثِرَب 

، وم٢مُّم٤م  ()، وأن شمٕمّْمٙمؿ اًمًٞمقف ، وىمتؾ ظمٞم٤مريمؿ إظمراضمف اًمٞمقَم ُُمٗم٤مرىم٦ُم اًمٕمرب يم٤موّم٦مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي شمِم٤موروا واشمٗم٘مقا ()

.  أي ٓ شمؽميمقا ىمقل احلؼ ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس ()

.  أي مل ٟم٠مت إًمٞمف قمغم اإلسمؾ ُمـ ُم٤ًموم٤مت سمٕمٞمدة ()

 وهل سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وـمٚم٥م أن خيرج إًمٞمٝمؿ ذم يثرب – هذه اًمٌٕمث٦م …أي أن ُم٤ٌميٕم٦م اًمٜمٌل  ()

، ٕن يمؾ اًمٕمرب  ًمٞمٜمٍموه وحي٤مرسمقا ُمـ قم٤مداه أو طم٤مرسمف ذم ذًمؽ يمٚمف ُمٕم٤مدات جلٛمٞمع اًمٕمرب

، وومٞمف أيْم٤ًم خم٤مـمرة ٕن شم٘مع سمٞمٜمٝمؿ وسملم مجٞمع اًمٕمرب طمروب  …ُمنميمقن ُمٕم٤مدون ًمٚمٜمٌل 

.  ومٞم٘متؾ ظمٞم٤مرهؿ وييسمقن سم٤مًمًٞمقف ذم هذه احلروب
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، وإُّم٤م أٟمتؿ ىمقٌم خت٤مومقن ُمـ  أٟمتؿ ىمقٌم شمّمؼمون قمغم ذًمؽ ومخذوه وأضمريمؿ قمغم اهلل

،  أُمط قمٜم٤ّم ي٤م أؾمٕمدُ :  ىم٤مًمقا.  ()، ومٝمق أقْمذُر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل ، ومٌّٞمٜمُقا ذًمؽ أٟمٗمًٙمؿ ظِمٞمٗم٦م

، وأظمَذ  ومُ٘مٛمٜم٤م إًمٞمف وم٤ٌميٕمٜم٤مه:  ىم٤مل.  ()، وٓ ٟمًتٚم٘مٞمٝم٤م أسمداً  ومقاهلل ٓ ٟمدُع هذه اًمٌٞمٕم٦َم أسمداً 

.  ()، ويٕمٓمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ اجلٜم٦م ()قمٚمٞمٜم٤م وذط

:  افعظات وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وسم٤ميٕمقه  …أي إن يمٜمتؿ ؾمتّمؼمون قمغم يمؾ هذه إظمٓم٤مر وإُمقر اًمٕمٔم٤مم ومٕم٤مهدوا اًمٜمٌل  ()

، وإن يمٜمتؿ ختِمقن أن  ، واهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمثٞمٌٙمؿ قمغم ذًمؽ قمغم أن خيرج إًمٞمٙمؿ ووٛمقه وشمٜمٍموه

 وٓ شم٤ٌميٕمقه قمغم … وٟمٍمشمف ومٌٞمٜمقا هذه اخلِمٞم٦م ًمٚمٜمٌل …شمْمٕمٗمقا أو شم٘مٍموا ذم مح٤مي٦م اًمٜمٌل 

، ومٝمذا ظمػم ًمٙمؿ ُمـ أن شم٤ٌميٕمقه وخترضمقه صمؿ شم٘مٍّمون ذم  ظمروضمف إًمٞمٙمؿ وٟمٍمشمٙمؿ ًمف

.  ٟمٍمشمف

 وٓ وؾ …أي ىم٤مل ه١مٓء إٟمّم٤مر ٕؾمٕمد سمـ زراره أسمٕمد قمٜم٤م يدك اًمتل أُمًٙم٧م هب٤م يد اًمٜمٌل  ()

، سمؾ   أن يٕمٗمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م…، وم٢مٟمٜم٤م ًمـ ٟمؽمك هذه اًمٌٞمٕم٦م وًمـ ٟمٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل  سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُم٤ٌميٕمتف

.  ٟمحـ ُم٤موقن ومٞمٝم٤م طمريّمقن قمٚمٞمٝم٤م وؾمٜمقرم هب٤م

.  ، واؿمؽمط ًمٜمٗمًف ذم هذه اًمٌٞمٕم٦م ذوـم٤مً  أي أظمذ قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٝمد سم٠من ٟمٗمل هبذه اًمٌٞمٕم٦م ()

وىمد .  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (7012،  6275)، واسمـ طم٤ٌمن  323،  3/322رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، وىم٤مل احل٤مومظ  7/222ومْم٤مئؾ إٟمّم٤مر سم٤مب وومقد إٟمّم٤مر :  طمًـ إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم اًمٗمتح

.  (إؾمٜم٤مد ضمٞمد قمغم ذط ُمًٚمؿ  ):  4/399اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م 
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، وُمـ   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يٌح٨م قمـ ُمـ يٜمٍمه قمغم ُمـ ٟم٤موأ دقمقشمف– 1

، وىمد اىمتدى سمف  …يٕمٞمٜمف قمغم ٟمنم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وحم٤مرسم٦م اًمنمك يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل 

، وُمـ أووح إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمف اإلُم٤مم اعمجدد اًمِمٞمخ  أئٛم٦م اإلؾمالم ذم ذًمؽ

، وم٘مد ضمد ذم اًمٌح٨م قمـ ُمـ يٜم٤مسه ذم اًمدقمقة إمم ٟمٌذ  حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب

، طمتك وومؼ اهلل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد عمٜم٤مسة هذه  اخلراوم٤مت وشمرك قم٤ٌمدة اًم٘مٌقر

، وىمٛمع اهلل هبام وسمدوًمتٝمام اًمنمك وٟمنم  ، ومٜمٍممه٤م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمـ ٟم٤موأمه٤م اًمدقمقة

، وُم٤م ٟمراه اًمٞمقم ذم هذه اًمدوًم٦م ُمـ ٟمنم ًمٚمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ذم هذه  اًمتقطمٞمد

اجلزيرة سمؾ وذم همػمه٤م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وهمػمه٤م وهلل احلٛمد هق اُمتداد اًمدقمقة 

.  اعم٤ٌمريم٦م

 أن ُمـ ؾمٜم٦م اهلل ذم هذا اًمٙمقن وضمقد اًمٍماع سملم أهؾ احلؼ وأهؾ – 2

، وأن أقمداء احلؼ ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗم٤ًمق واًمٔمٚمٛم٦م يٌذًمقن يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن  اًمْمالل

،  ، وُمـ ذًمؽ شمِمقيف اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمتحذير ُمٜمٝمؿ حلرب اًمدقمقة اًمّمحٞمح٦م

.  وادقم٤مء أهنؿ أصح٤مب هقى وومتٜم٦م

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ وًمٚمداقمٞم٦م قمغم وضمف اخلّمقص أن ٓ ي٘مدم قمغم أُمر ُمـ – 3

، ومٞمٜمٔمر هؾ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمٕمٛمؾ أم  أُمقر اًمدقمقة أو همػمه٤م طمتك يٜمٔمر ذم أُمره

، وهؾ اًمقىم٧م واعمٙم٤من ُمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف صالح هذا  ٓ

.  إُمر أو قمدم صالطمف
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 إليث٤مرهؿ ـم٤مقم٦م اهلل واجلٜم٦م قمغم ُم٤م – ريض اهلل قمٜمٝمؿ – ومْمؾ إٟمّم٤مر – 4

.  …، وًمت٘مديٛمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ رظمٞمّم٦م ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمة رؾمقل اهلل  ؾمقامه٤م

 *     *     *
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افدرس احلادي وافعؼون 

ىمّم٦م إؾمالم قمٌداهللَ سمـ قمٛمرو سمـ طمرام وظمؼم سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م 

ُمٗمّماًل 

 ويم٤من ممـ ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم – ريض اهلل قمٜمف – قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري – 38

، وىمد صٚمٞمٜم٤م  ظمرضمٜم٤م ذم طمج٤مج ىمقُمٜم٤م ُمـ اعمنميملم:   ىم٤مل– … –وسم٤ميع رؾمقل اهلل 

،  …، ظمرضمٜم٤م ٟم٠ًمل قمـ رؾمقل اهلل  ، ُمٕمٜم٤م اًمؼماء سمـ ُمٕمرور يمٌػمٟم٤م وؾمٞمدٟم٤م ووم٘مٝمٜم٤م

، وم٠ًمًمٜم٤مه قمـ رؾمقل اهلل  ، ومل ٟمره ىمٌؾ ذًمؽ ومٚم٘مٞمٜم٤م رضماًل ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ويمٜم٤م ٓ ٟمٕمرومف

ومٝمؾ شمٕمروم٤من اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٛمف :  ٓ ىم٤مل:  هؾ شمٕمروم٤مٟمف ؟ وم٘مٚمٜم٤م:   وم٘م٤مل…

؟ 

 يم٤من ٓ يزال ي٘مدم قمٚمٞمٜم٤م –وىمد يمٜم٤م ٟمٕمرف اًمٕم٤ٌمس :  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:  ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل

ومدظمٚمٜم٤م :  ىم٤مل.  وم٢مذا دظمٚمتام اعمًجد ومٝمق اًمرضمؾ اجل٤مًمس ُمع اًمٕم٤ٌمس:  شم٤مضمرًا ىم٤مل

،  ، ومًٚمٛمٜم٤م صمؿ ضمٚمًٜم٤م إًمٞمف  ضم٤مًمس ُمٕمف…، ورؾمقل اهلل  اعمًجد وم٢مذا اًمٕم٤ٌمس ضم٤مًمس

هؾ شمٕمرف هذيـ اًمرضمٚملم ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ ؟ :   ًمٚمٕم٤ٌمس…وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

.  ، وهذا يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ، هذا اًمؼماء سمـ ُمٕمرور ؾمٞمد ىمقُمف ٟمٕمؿ:  ىم٤مل

.  ٟمٕمؿ:  اًمِم٤مقمر ؟ ىم٤مل:  …ومقاهلل ُم٤م أٟمًك ىمقل رؾمقل اهلل :  ىم٤مل
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 ُمـ أوؾمط أي٤مم () سم٤مًمٕم٘م٦ٌم…، وواقمدٟم٤م رؾمقل اهلل  وظمرضمٜم٤م إمم احل٩م:  ىم٤مل

 …، ويم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل واقمدٟم٤م رؾمقل اهلل  ومٚمام ومرهمٜم٤م ُمـ احل٩م:  ، ىم٤مل ()اًمتنميؼ

، وذيػ ُمـ  ، ؾمٞمد ُمـ ؾم٤مداشمٜم٤م ، وُمٕمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام أسمق ضم٤مسمر هل٤م

، ومٙمٚمٛمٜم٤مه  ، ويمٜم٤م ٟمٙمتؿ ُمـ ُمٕمٜم٤م ُمـ ىمقُمٜم٤م ُمـ اعمنميملم أُمرٟم٤م ، أظمذٟم٤مه ُمٕمٜم٤م أذاومٜم٤م

، وإٟم٤م ٟمرهم٥م سمؽ  ، وذيػ ُمـ أذاومٜم٤م ، إٟمؽ ؾمٞمد ُمـ ؾم٤مداشمٜم٤م ي٤م أسم٤م ضم٤مسمر:  وىمٚمٜم٤م ًمف

، صمؿ دقمقٟم٤مه إمم اإلؾمالم وأظمؼمٟم٤مه سمٛمٞمٕم٤مد  ()قمام أٟم٧م ومٞمف أن شمٙمقن طمٓم٤ًٌم ًمٚمٜم٤مر همداً 

.  ، ويم٤من ٟم٘مٞم٤ٌمً  وم٠مؾمٚمؿ وؿمٝمد ُمٕمٜم٤م اًمٕم٘م٦ٌم:  ىم٤مل.   إي٤مٟم٤م اًمٕم٘م٦ٌم…رؾمقل اهلل 

، طمتك إذا ُم٣م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ظمرضمٜم٤م  ومٜمٛمٜم٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ُمع ىمقُمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م:  ىم٤مل

، طمتك إذا اضمتٛمٕمٜم٤م  ، ٟمتًٚمؾ شمًٚمؾ اًم٘مٓم٤م ُمًتخٗملم …ُمـ رطم٤مًمٜم٤م عمٞمٕم٤مد رؾمقل اهلل 

.  ، وُمٕمٜم٤م اُمرأشم٤من ُمـ ٟم٤ًمئٜم٤م ، وٟمحـ صمالصم٦م وؾمٌٕمقن رضمالً  ذم اًمِمٕم٥م قمٜمد اًمٕم٘م٦ٌم

، طمتك ضم٤مءٟم٤م وُمٕمف قمٛمف  …وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ذم اًمِمٕم٥م ٟمٜمتٔمر رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

، إٓ أٟمف أطم٥م أن حيي أُمر اسمـ  ، وهق يقُمئذ قمغم ديـ ىمقُمف اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

ي٤م :  ، وم٘م٤مل ، ومٚمام ضمٚمس يم٤من أول ُمتٙمٚمؿ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أظمٞمف ويتقصمؼ ًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ))، اًمتل شمًٛمك  وهل سمٛمٜمك سم٘مرب اجلٛمرة اًمٙمؼمى ()

.  أي ًمٞمٚم٦م اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ()

، طمٞم٨م  إٟمٜم٤م طمريّمقن وٟمح٥م ًمؽ أن شمٜمجق مم٤م شم١مدي سمؽ إًمٞمف ُمٕمّمٞم٦م اهلل سمٕم٤ٌمدة إصٜم٤مم:  أي ()

.  أن ُمـ ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ُمّمػمه ضمٝمٜمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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اخلزرج :  ، إٟمام يًٛمقن هذا احلل ُمـ إٟمّم٤مر  ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب–ُمٕمنم اخلزرج 

، ممـ هق  ، وىمد ُمٜمٕمٜم٤مه ُمـ ىمقُمٜم٤م  إن حمٛمدًا ُمٜم٤م طمٞم٨م ىمد قمٚمٛمتؿ–ظمزرضمٝم٤م وأوؾمٝم٤م 

، وإٟمف ىمد أسمك إٓ آٟمحٞم٤مز  ، وُمٜمٕم٦م ذم سمٚمده ، ومٝمق ذم قمز ُمـ ىمقُمف ()قمغم ُمثؾ رأيٜم٤م ومٞمف

، وُم٤مٟمٕمقه  ، وم٢من يمٜمتؿ شمرون أٟمٙمؿ واومقن ًمف سمام دقمق قه إًمٞمف ، واًمٚمحقق سمٙمؿ إًمٞمٙمؿ

، وإن يمٜمتؿ شمرون أٟمٙمؿ ُمًٚمٛمقه وظم٤مذًمقه سمٕمد  ، وم٠مٟمتؿ وُم٤م وٛمٚمتؿ ُمـ ذًمؽ ممـ ظم٤مًمٗمف

.  ، وم٢مٟمف ذم قمّز وُمٜمٕم٦م ُمـ ىمقُمف وسمٚمده ، ومٛمـ أن ومدقمقه اخلروج سمف إًمٞمٙمؿ

، ومخذ ًمٜمٗمًؽ وًمرسمؽ  ، ومتٙمٚمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م ىمٚم٧م:  وم٘مٚمٜم٤م ًمف:  ىم٤مل

.  ُم٤م أطم٧ٌٌم

، ورهم٥م ذم  ، ودقم٤م إمم اهلل قمز وضمؾ ، ومتال اًم٘مرآن …ومتٙمٚمؿ رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

.  (( أسم٤ميٕمٙمؿ قمغم أن  ٜمٕمقين مم٤م  ٜمٕمقن ُمٜمف ٟم٤ًمءيمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ )):  ، صمؿ ىم٤مل اإلؾمالم

،  ، واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمٌٞم٤مً  ٟمٕمؿ:  ، صمؿ ىم٤مل وم٠مظمذ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور سمٞمده:  ىم٤مل

، ومٜمحـ واهلل أسمٜم٤مء احلروب  …، وم٤ٌمِيْٕمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل  ()ًمٜمٛمٜمٕمٜمؽ مم٤م ٟمٛمٜمع ُمٜمف أزرٟم٤م

.  ، ورصمٜم٤مه٤م يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر ()وأهؾ احلٚم٘م٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   وسم٘مل قمغم ديـ ىمقُمف…أي ممـ مل ي٘مر سمٜمٌقة حمٛمد  ()

، ٕٟمف يٙمٜمك أيْم٤ًم  أٟمٗمًٜم٤م:  أراد:  وىمٞمؾ.  ٟم٤ًمءٟم٤م ٕن اًمٕمرب شمٙمٜمل قمـ اعمرأة سم٤مإلزار:  أزرٟم٤م ()

.  (أزر  )اًمٜمٝم٤مي٦م ُم٤مدة :  يٜمٔمر.  قمـ اًمٜمٗمس سم٤مإلزار

.  اًمًالح قمٛمقُم٤مً :  احلٚم٘م٦م ()
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،   أسمق اهلٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من…، واًمؼماء يٙمٚمؿ رؾمقل اهلل  وم٤مقمؽمض اًم٘مقل:  ىم٤مل

 – يٕمٜمل اًمٞمٝمقد –، وإٟم٤م ىم٤مـمٕمقه٤م  ()، إن سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمرضم٤مل طم٤ٌمًٓ  ي٤م رؾمقل اهلل:  وم٘م٤مل

، صمؿ أفمٝمرك اهلل أن شمرضمع إمم ىمقُمؽ وشمدقمٜم٤م ؟  ومٝمؾ قمًٞم٧م إن ٟمحـ ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ

 أٟم٤م ُمٜمٙمؿ ()، واهلدم اهلدم  سمؾ اًمدم اًمدم)):   صمؿ ىم٤مل…ىم٤مل ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 

 )):  …، وىم٤مل رؾمقل اهلل  ((، وأؾم٤ممل ُمـ ؾم٤معمتؿ  ، أطم٤مرب ُمـ طم٤مرسمتؿ وأٟمتؿ ُمٜمل

، وم٠مظمرضمقا ُمٜمٝمؿ اصمٜمل قمنم  (( ُمٜمٙمؿ يٙمقٟمقن قمغم ىمقُمٝمؿ ()أظمرضمقا زم اصمٜمل قمنم ٟم٘مٞم٤ٌمً 

.  ٟم٘مٞم٤ًٌم ُمٜمٝمؿ شمًٕم٦م ُمـ اخلزرج وصمالصم٦م ُمـ إوس

، صمؿ سم٤ميع   اًمؼماء سمـ ُمٕمرور…ويم٤من أول ُمـ رضب قمغم يد رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

 سخ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ رأس اًمٕم٘م٦ٌم سم٠مٟمٗمذ صقت …، ومٚمام سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل  سمٕمده اًم٘مقم

، ىمد   ُمٕمف() واًمّم٤ٌمة() هؾ ًمٙمؿ ذم ُمذُمؿ– اعمٜم٤مزل –ي٤م أهؾ احل٤ٌمطم٥م :  ؾمٛمٕمتف ىمط

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي قمٝمقدًا وُمقاصمٞمؼ ()

، وهذا ُمث٤مل ُمٕمروف قمٜمد اعمٕم٤مهدة  ، وطمرُمتل طمرُمتٙمؿ وُمّمػمي ُمّمػميمؿ أي ذُمتل ذُمتٙمؿ ()

.  واعمٜم٤مسة

.  ، وهق ؿم٤مهد اًم٘مقم ويمٗمٞمٚمٝمؿ اًمٕمريػ:  اًمٜم٘مٞم٥م ()

.  …، يريد اًمٜمٌل  اعمذُمقم ضمداً :  ُمذُمؿ ()

.   ص٤مسمئ…، ويم٤من ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا أؾمٚمؿ ذم زُمـ اًمٜمٌل  مجع ص٤مسمئ:  اًمّم٤ٌمة ()



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     110

 
 

 

، هذا اسمـ  () هذا أزب اًمٕم٘م٦ٌم)):  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ()اضمتٛمٕمقا قمغم طمرسمٙمؿ

.  ((، أُم٤م واهلل ٕومرهمـ ًمؽ  ، أشمًٛمع أي قمدو اهلل أزي٥م

وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس سمـ :   ىم٤مل(( إمم رطم٤مًمٙمؿ () ارومْمقا)):  …صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إن ؿمئ٧م ًمٜمٛمٞمٚمـ قمغم أهؾ ُمٜمك همدًا :  واهلل اًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ:  قم٤ٌمدة سمـ ٟمْمٚمف

، وًمٙمـ ارضمٕمقا إمم رطم٤مًمٙمؿ   مل ٟم١مُمر سمذًمؽ)):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :  سم٠مؾمٞم٤مومٜم٤م ؟ ىم٤مل

.  ، ومٜمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمتك أصٌحٜم٤م ومرضمٕمٜم٤م إمم ُمْم٤مضمٕمٜم٤م:  ىم٤مل.  ((

،  ، طمتك ضم٤مءوٟم٤م ذم ُمٜم٤مزًمٜم٤م ()ومٚمام أصٌحٜم٤م همدت قمٚمٞمٜم٤م ضمٚم٦م ىمريش:  ىم٤مل

، إٟمف ىمد سمٚمٖمٜم٤م أٟمٙمؿ ىمد ضمئتؿ إمم ص٤مطمٌٜم٤م هذا شمًتخرضمقٟمف  ي٤م ُمٕمنم اخلزرج:  وم٘م٤مًمقا

، وإٟمف واهلل ُم٤م ُمـ طمل ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب  ، وشم٤ٌميٕمقٟمف قمغم طمرسمٜم٤م ُمـ سملم أفمٝمرٟم٤م

وم٤مٟمٌٕم٨م ُمـ هٜم٤مك ُمـ :  ىم٤مل.  ، أن شمٜمِم٥م احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمٜمٙمؿ أسمٖمض إًمٞمٜم٤م

، مل  وىمد صدىمقا:  ىم٤مل.  ُمنميمل ىمقُمٜم٤م حيٚمٗمقن سم٤مهلل ُم٤م يم٤من ُمـ هذا رء وُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اؾمؿ ؿمٞمٓم٤من:  أزب اًمٕم٘م٦ٌم ()

 ي٤م ُمٕمنم ىمريش هذه اخلزرج وإوس )):   وهل ُمرؾمٚم٦م6/47ذم رواي٦م اًمٓمؼماين يمام ذم اعمجٛمع  ()

.  ((شم٤ٌميع حمٛمدًا قمغم ىمت٤مًمٙمؿ 

.  شمٗمرىمقا:  ارومْمقا ()

، اًمٗمتح اًمرسم٤مين  اًمٜمٝم٤مي٦م:  ويٜمٔمر ذم ذح قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م.  أي يم٤ٌمرهؿ ()

.  79 – 75، ُمروي٤مت اهلجرة ص 275 – 20/271
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.  ()، صمؿ ىم٤مم اًم٘مقم وسمٕمْمٜم٤م يٜمٔمر إمم سمٕمض:  ىم٤مل.  يٕمٚمٛمقه

:  افػوائد وافعز

أن اًمتٙمتؿ قمغم اًمتٍموم٤مت اًمتل خيِمك ُمـ قمٚمؿ إقمداء هب٤م رضر قمغم  – 1

.  اعمًٚمٛملم أُمر ُمٓمٚمقب وهق ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍم اعمًٚمٛملم قمغم أقمدائٝمؿ

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم دقمقة أىم٤مرسمف إمم اًمتٛمًؽ سمديـ اإلؾمالم  – 2

.   ذم ٟمج٤مهتؿ ُمـ اًمٜم٤مر– سمٕمد رمح٦م اهلل –وإمم اًمٌٕمد قمـ ُمٕمّمٞمتف ًمٞمٙمقن ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم 

، وم٘مد يم٤مٟم٧م هل اًمٚمٌٜم٦م إومم ذم شم٠مؾمٞمس  أمهٞم٦م هذه اًمٌٞمٕم٦م ذم اإلؾمالم – 3

اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وىمٞم٤مم يمٞم٤من ُمًت٘مؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمف ًمٚمدقمقة إمم اهلل واجلٝم٤مد 

.  ذم ؾمٌٞمٚمف واظمراج اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر إمم ٟمقر اإلؾمالم

أمهٞم٦م ووع اًمٙمٗمالء واًمٕمروم٤مء ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمِم٤مئر وؾم٤مدة اًم٘م٤ٌمئؾ ًمٞمٙمقٟمقا  – 4

، وسمذًمؽ شمٜمتٔمؿ إُمقر وشمتحدد  ُم١ًموًملم ذم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م يٓمٚم٥م ُمـ ىمقُمٝمؿ

، ومٝمذا يمٚمف ُمـ أيمؼم أؾم٤ٌمب ٟمج٤مح  ، وٓ شمٙمقن اعم١ًموًمٞم٤مت قم٤مئٛم٦م ُمِمتت٦م اعم١ًموًمٞم٤مت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، 2/93ُمٜمح٦م )، واًمٓمٞم٤مًمز  443 – 2/440رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ()

وإؾمٜم٤مده .  3/441، واحل٤ميمؿ  (7011)، واسمـ طم٤ٌمن  462 – 3/460، وأمحد  (94

 – 2/450، شمٜمٔمر ذم اًمدٓئؾ ًمٚمٌٞمٝم٘مل  وًمف ؿمقاهد يمثػمة.  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح طمًـ

.  421، 2/420، واًمًػمة اًمذهٌٞم٦م  455
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.  إُمقر اعمٝمٛم٦م وىمٞم٤مم يمؾ ومرد سمٛم١ًموًمٞمتف ومٞمٝم٤م

.  قمداوة اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمحؼ وأهٚمف – 5

أن اهلل يٜمٍم اعم١مُمٜملم ويّمد قمٜمٝمؿ يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من وأقمقاٟمف إذا صدىمقا ذم  – 6

.  شمٍمومٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم واًمتقيمؾ قمٚمٞمف

 *     *     *



  113                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

افدرس افثاين وافعؼون 

ىمّم٦م إؾمالم أطمد إقمراب وىمّم٦م إؾمالم اًمراقمل يقم اهلجرة 

 أن رضماًل ُمـ إقمراب ضم٤مء إمم – ريض اهلل قمٜمف – قمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد – 39

 سمٕمض …، وم٠موىص سمف اًمٜمٌل  أه٤مضمر ُمٕمؽ:  ، صمؿ ىم٤مل  ومآُمـ سمف واشمٌٕمف…اًمٜمٌل 

، وم٠مقمٓمك  ، وم٘مًؿ وىمًؿ ًمف  ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً …، ومٚمام يم٤مٟم٧م همزوة ظمٞمؼم همٜمؿ اًمٜمٌل  أصح٤مسمف

ُم٤م هذا ؟ :  ، ومٚمام ضم٤مءهؿ دومٕمقه إًمٞمف وم٘م٤مل ، ويم٤من يرقمك فمٝمرهؿ أصح٤مسمف ُم٤م ىمًؿ ًمف

 )):  ُم٤م هذا ؟ ىم٤مل:   وم٘م٤مل…، وم٠مظمذه ومج٤مء سمف إمم اًمٜمٌل  …ىمًؿ ًمؽ اًمٜمٌل :  ىم٤مًمقا

 –، وًمٙمـ اشمٌٕمتؽ قمغم أن أرُمك إمم هٝمٜم٤م  ُم٤م قمغم هذا شمٌٕمتؽ:  ، ىم٤مل ((ىمًٛمتف ًمؽ 

،  (( إن شَمّمُدق اهلل يّمدىمؽ )):  ، وم٘م٤مل  سمًٝمؿ وم٠مُمقت وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م–وأؿم٤مر إمم طمٚم٘مف 

، ىمد أص٤مسمف ؾمٝمؿ   حُيَٛمؾ…، وم٠مشمك سمف اًمٜمٌل  ، صمؿ هنْمقا ذم ىمت٤مل اًمٕمدو ومٚمٌثقا ىمٚمٞمالً 

َصدق اهلل  )):  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:  ، ىم٤مًمقا (( أهق هق ؟ )):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  طمٞم٨م أؿم٤مر

٦ٌّم صمؿ ىمدُمف ومّمغم قمٚمٞمف…، صمؿ يمٗمٜمف اًمٜمٌل  ((ومّمدىمف  ، ومٙم٤من مم٤م فمٝمر ُمـ   ذم ضُم

، أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم  ، وم٘متؾ ؿمٝمٞمداً   اًمٚمٝمؿ هذا قمٌدك ظمرج ُمٝم٤مضمرًا ذم ؾمٌٞمٚمؽ)):  صالشمف

.  ()((ذًمؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  (دار اعمٕمروم٦م  ) 1952، طمدي٨م  4/362اًمّمالة قمغم اًمِمٝمداء :  رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اجلٜم٤مئز ()

 =
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اٟمٓمٚمؼ رؾمقل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن اًمًٙمقين – 40

 – وُمٕمف أسمق سمٙمر ُمًتخٗمٞم٤من ُمـ ىمريش ومٛمروا سمراع وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل – … –اهلل 

، وًمٙمـ هٝمٜم٤م ؿم٤مة ىمد ظمٚمٗمٝم٤م  ٓ:   ىم٤مل(( هؾ ُمـ ؿم٤مة رضهب٤م اًمٗمحؾ ؟ )): –  …

 وم٠مشم٤مه هب٤م ومٛمًح رضقمٝم٤م ودقم٤م سم٤مًمؼميم٦م ومحٚم٥م ومً٘مك أسم٤م (( ائتٜمل هب٤م )):  ، ىم٤مل ()اجلٝمد

شم٤م : –  … –، وم٘م٤مل اًمراقمل ًمٚمٜمٌل  ، صمؿ طمٚم٥م ومنمب ، صمؿ طمٚم٥م ومً٘مك اًمراقمل سمٙمر

:  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:   ىم٤مل(( إن أظمؼمشمٙمؿ شمٙمتؿ قمكم ؟ )):  ، ُمـ أٟم٧م ؟ ىم٤مل هلل ُم٤م رأي٧م ُمثٚمؽ

 إهنؿ )):  أٟم٧م اًمذي شمزقمؿ ىمريش أٟمؽ ص٤مسمئ ؟ ىم٤مل:   ىم٤مل(( أٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل ))

، وأٟمف ٓ ي٘مدر قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م إّٓ  وم٢مين أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل:  ، ىم٤مل ((ي٘مقًمقن ذًمؽ 

.   أُم٤م اًمٞمقم ومال)): –  ريض اهلل قمٜمف –وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل .  أشمٌٕمؽ:  ، صمؿ ىم٤مل ًمف رؾمقل

.  () سمٕمدُم٤م فمٝمر سم٤معمديٜم٦م– … –، وم٠مشمك اًمٜمٌل  ((وًمٙمـ إذا ؾمٛمٕم٧م أٟم٤م ىمد فمٝمرٟم٤م وم٠مشمٜم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ))، واحل٤ميمؿ ذم  (9597)، رىمؿ  5/276، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمِمٝمٞمد  وقمٌداًمرزاق ذم اجلٝم٤مد

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  800، واعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ًمقطم٦م  596،  3/595 ((ذيمر ؿمداد سمـ اهل٤مد 

،  ، أظمؼمين قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد  قمـ اسمـ ضمري٩م16،  4/15، سم٤مب ذم اعمرشم٨م  اجلٜم٤مئز:  اًمٙمؼمى

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت  وإؾمٜم٤مده صحٞمح.  ومذيمره...  ، قمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد أن اسمـ أيب قمامر أظمؼمه

.  ، وهق صح٤ميب ، قمدا ؿمداد سمـ اهل٤مد رضم٤مل ُمًٚمؿ

.  أي ُمـ ؿمدة وٕمٗمٝم٤م مل شمًتٓمع اخلروج ُمع سم٘مٞم٦م اًمٖمٜمؿ ًمٚمرقمل ()

وىمد .   وإؾمٜم٤مده طمًـ9،  3/8، واحل٤ميمؿ  344،  18/343رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ()

 =



  115                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

:  افػوائد وافعز

.   أن ُمـ صدق ذم ـمٚم٥م اخلػم ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمف– 1

،   أن ىمقة آيامن وٛمؾ اًمٕمٌد قمغم احلرص قمغم اخلػم وشمٌٕمده قمـ اًمنم– 2

 – ريض اهلل قمٜمف –، يمام هل طم٤مل هذا اًمّمح٤ميب  ودمٕمٚمف يزهد ذم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م

، وجيٕمٚمف طمريّم٤ًم قمغم  وسمٕمٙمًف وٕمػ اإليامن ومٝمق حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم اًمزهد ذم اخلػم

، سمؾ إن حيٛمٚمف قمغم ـمٚمٌٝم٤م ُمـ احلرام إُم٤م ُمـ اًمرسم٤م أو ُمـ اًمٖمش ذم  اًمدٟمٞم٤م وطمٓم٤مُمٝم٤م

اًمٌٞمع أو سمٞمع اعمحرُم٤مت أو قمـ ـمريؼ أظمذ اعم٤مل ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم سمٖمػم وضمف طمؼ 

.   وحيٛمٚمف أيْم٤ًم قمغم اًمقىمقع ذم يمثػم ُمـ اعمحرُم٤مت– وهق اًمٖمٚمقل اعمحرم –

.   ومْمؾ اهلجره واًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل– 3

 وص٤مطمٌف أسمق – … –، ومٝمذا اًمٜمٌل   أن اؾمتٕمامل إؾم٤ٌمب ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ– 4

، وىمد  سمٙمر اؾمتخٗمٞم٤م ذم ـمري٘مٝمام ذم اهلجرة ويمتام أُمرمه٤م عم٤م يٕمٚمامن ُمـ قمداوة ىمريٞمش

: –  … –ىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف –روى قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري 

 اقم٘مٚمٝم٤م )): –  … – وأشمقيمؾ ؟ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل – أي أـمٚم٘مٝم٤م وٓ أقم٘مٚمٝم٤م –أرؾمؾ ٟم٤مىمتل 

.  ()((وشمقيمؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  3/250صححف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م 

، وًمف ـمرق قمٜمد  ، وإؾمٜم٤مده طمًـ ذم اًمِمقاهد 3/623، واحل٤ميمؿ  (731)رواه اسمـ طم٤ٌمن  ()

 =
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 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ وًمٚمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم اؾمتٕمامل أؾمٚمقب اًمني٦م قمٜمد – 5

 –، وًمذًمؽ أظمٗمك اًمٜمٌل  ، وقمٜمدُم٤م يٙمقن ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م فم٤مهرة احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ

 قمغم اًمراقمل سم٠من ٓ يتٌٕمف ذم ؾمٗمره ذًمؽ – … – وص٤مطمٌف أُمرمه٤م وأؿم٤مر اًمٜمٌل – …

.   وئمٝمره اهلل قمغم أقمدائف– … –وأن ي١مظمر ُمراوم٘متف ًمف إمم أن شمٜمتٍم دقمقشمف 

، ودًمٞمؾ ُمـ –  … – ذم طمدي٨م إؾمالم اًمراقمل ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل – 6

.  دٓئؾ ٟمٌقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اًمٓمؼماين يت٘مقى هب٤م

.  303،  10/291 يٜمٔمر جمٛمع اًمزوائد 
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افدرس افثافث وافعؼون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم احلؼم قمٌداهلل سمـ ؾمالم 

 …عم٤م ىمدم رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم – 41

، ىمدم  …، ىمدم رؾمقل اهلل  …، وىمٞمؾ ىمدم رؾمقل اهلل  ()اعمديٜم٦م اٟمجٗمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف

 ()…، ومٚمام اؾمتث٧ٌم وضمف رؾمقل اهلل  ، ومجئ٧م ذم اًمٜم٤مس ٕٟمٔمر إًمٞمف …رؾمقل اهلل 

 أهي٤م اًمٜم٤مس )):  ، ويم٤من أول رء شمٙمٚمؿ سمف أن ىم٤مل قمروم٧م أن وضمٝمف ًمٞمس سمقضمف يمذاب

، وصٚمقا سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم شمدظمٚمقن اجلٜم٦م سمًالم  ، وأـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم أومِمقا اًمًالم

))()  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  713،  1/477يٜمٔمر اًمؽمهمٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري .  ، وُمْمقا إًمٞمف يمٚمٝمؿ أي أهقمقا ()

.  يٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  ، وشمٌٞمٜمتف أي و٘م٘متف ()

، واًمؽمُمذي ذم صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م  (1460)، واًمدراُمل ذم صالة اًمٚمٞمؾ  5/451رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

 ُمـ ـمرق 2/531، وذم دٓئؾ اًمٜمٌقة  2/502، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم إىم٤مُم٦م اًمّمالة  (2485)

وإؾمٜم٤مده .  ، قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم ، قمـ زرارة سمـ أورم ، قمـ قمقف سمـ أيب مجٞمٚم٦م يمثػمة

، وواوم٘مف  ، واحل٤ميمؿ وصححف اًمؽمُمذي.  ، رضم٤مل اًمِمٞمخلم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت صحٞمح

، وإرٟم١موط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ؾمػم أقمالم  (777)، وحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ذم اإلرواء  اًمذهٌل

.  1/414اًمٜمٌالء 
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 إمم …أىمٌؾ ٟمٌل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ – 42

 ؿم٤مب ٓ …، وٟمٌل اهلل  ، وأسمق سمٙمر ؿمٞمخ يٕمرف  وهق ُمردف أسم٤م سمٙمر()اعمديٜم٦م

َُمـ هذا اًمرضمؾ اًمذي سملم ! ي٤م أسم٤م سمٙمر :  ومٞمٚم٘مك اًمرضمؾ أسم٤م سمٙمر ومٞم٘مقل:  ، ىم٤مل ()يٕمرف

، ىم٤مل ومٞمح٥ًم احل٤مؾم٥م أٟمف إٟمام يٕمٜمل  هذا اًمرضمؾ هيديٜمل اًمًٌٞمؾ:  يديؽ ؟ ومٞم٘مقل

،  ()، وم٤مًمتٗم٧م أسمق سمٙمر وم٢مذا هق سمٗم٤مرس ىمد حل٘مٝمؿ ، وإٟمام يٕمٜمل ؾمٌٞمؾ اخلػم اًمٓمريؼ

 اًمٚمٝمؿ )):   وم٘م٤مل…، وم٤مًمتٗم٧م ٟمٌل اهلل  هذا وم٤مرس ىمد حلؼ سمٜم٤م! ي٤م رؾمقل اهلل :  وم٘م٤مل

،  ي٤م ٟمٌل اهلل ُمرين سمام ؿمئ٧م:  ، وم٘م٤مل ، ومٍمقمف اًمٗمرس صمؿ ىم٤مُم٧م وٛمحؿ ((اسقمف 

ومٙم٤من أول اًمٜمٝم٤مر ضم٤مهدًا قمغم :  ، ىم٤مل (( ىمػ ُمٙم٤مٟمؽ ٓ شمؽميمـ أطمدًا يٚمحؼ سمٜم٤م )):  ىم٤مل

، صمؿ   ضم٤مٟم٥م احلرة…، ومٜمزل رؾمقل اهلل  ()، ويم٤من آظمر اًمٜمٝم٤مر ُمًٚمح٦م ًمف …ٟمٌل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   إمم اعمديٜم٦م…وهذا هق ؾمٗمر هجرشمف  ()

، وإٓ وم٢من أسم٤م سمٙمر   مل خيرج ومٞمف اًمِمٞم٥م…، واًمٜمٌل  وذًمؽ أن أسم٤م سمٙمر ىمد ظمرج ومٞمف اًمِمٞم٥م ()

، ٕٟمف يم٤من يٛمر قمغم أهؾ  ، ويم٤من أسمق سمٙمر يٕمرف سم٤معمديٜم٦م  سم٠ميمثر ُمـ ؾمٜمتلم…أصٖمر ُمـ اًمٜمٌل 

.   وم٢مٟمف يم٤من سمٕمٞمد اًمٕمٝمد سم٤مًمًٗمر ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م…، سمخالف اًمٜمٌل  اعمديٜم٦م ذم ؾمٗمر اًمتج٤مرة

.  251،  7/250يٜمٔمر اًمٗمتح 

.  ، ويم٤من وىمتئذ ُمنميم٤مً  ، اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر وهق هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمِمؿ اعمدجلل ()

، وىمد اظمتٍمت ىمّم٦م هاىم٦م ذم هذه  7/602يٜمٔمر ضم٤مُمع إصقل .  أي حيٗمٔمف ُمـ اًمٕمدو ()

.  اًمرواي٦م
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اريم٤ٌم :   وأيب سمٙمر ومًٚمٛمقا قمٚمٞمٝمام وىم٤مًمقا…، ومج٤مءوا إمم ٟمٌل اهلل  ()سمٕم٨م إمم إٟمّم٤مر

، وم٘مٞمؾ ذم  ، وطمٗمقا دوهنام سم٤مًمًالح  وأسمق سمٙمر…، ومريم٥م ٟمٌل اهلل  آُمٜملم ُمٓم٤مقملم

،  ضم٤مء ٟمٌل اهلل:  ، وي٘مقًمقن ، وم٠مذومقا يٜمٔمرون ، ضم٤مء ٟمٌل اهلل ضم٤مء ٟمٌل اهلل:  اعمديٜم٦م

 إذ ؾمٛمع سمف قمٌداهلل ()، وم٢مٟمف ًمٞمحدث أهؾ وم٠مىمٌؾ يًػم طمتك ٟمزل ضم٤مٟم٥م دار أيب أيقب

،  ، ومٕمجؾ أن يْمع اًمذي خيؽمف هلؿ ومٞمٝم٤م سمـ ؾمالم وهق ذم ٟمخؾ ٕهٚمف خيؽمف هلؿ

 )):  …، وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل  ، صمؿ رضمع إمم أهٚمف …، ومًٛمع ُمـ ٟمٌل اهلل  ومج٤مء وهل ُمٕمف

،  أٟم٤م ي٤م ٟمٌل اهلل هذه داري وهذا سم٤ميب:  ، وم٘م٤مل أسمق أيقب (( أىمرب ؟ ()أي سمٞمقت أهٚمٜم٤م

 …، ومٚمام ضم٤مء ٟمٌل اهلل   قمغم سمريم٦م اهلل()ىمقُم٤م:  ، ىم٤مل (( وم٤مٟمٓمٚمؼ ومٝمٞمئ ًمٜم٤م ُم٘مٞماًل )):  ىم٤مل

، وىمد قمٚمٛم٧م  ، وأٟمؽ ضمئ٧م سمحؼ أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل:  ضم٤مء قمٌداهلل سمـ ؾمالم وم٘م٤مل

، وم٤مدقمٝمؿ وم٤مؾم٠مهلؿ قمٜمل ىمٌؾ  هيقد أين ؾمٞمدهؿ واسمـ ؾمٞمدهؿ وأقمٚمٛمٝمؿ واسمـ أقمٚمٛمٝمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وسمٜم٤مئف ُمًجد ىم٤ٌمء  سم٘م٤ٌمء…مل يذيمر ذم هذه اًمرواي٦م ىمّم٦م إىم٤مُمتف  ()

.  7/251يٜمٔمر اًمٗمتح .  …اًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜمٌل  ()

، وذم طمدي٨م   ُمٜمٝمؿ– واًمدة قمٌداعمٓمٚم٥م –، ٕن ضمدشمف   سمٞمقت أظمقاًمف سمٜمل اًمٜمج٤مر…أراد  ()

إين أٟمزل قمغم أظمقال :  ، وم٘م٤مل  ومتٜم٤مزقمف اًم٘مقم أهيؿ يٜمزل قمٚمٞمف)):  اًمؼماء قمـ أيب سمٙمر

.  251،  246،  7/116يٜمٔمر اًمٗمتح .  ((، أيمرُمٝمؿ سمذًمؽ  قمٌداعمٓمٚم٥م

.  ، صمؿ ضم٤مء ومذه٥م وهٞم٠م هلؿ ُمٙم٤مٟم٤ًم ي٘مٞمٚمقن ومٞمف ويرشم٤مضمقن ومٞمف:  ومٞمف طمذف شم٘مديره ()
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،  ()، وم٢مهنؿ إن يٕمٚمٛمقا أين ىمد أؾمٚمٛم٧م ىم٤مًمقا ذَم ُم٤م ًمٞمس ذمَ  أن يٕمٚمٛمقا أين ىمد أؾمٚمٛم٧م

 ي٤م ُمٕمنم )):  …، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل   وم٠مىمٌٚمقا ومدظمٚمقا قمٚمٞمف…وم٠مرؾمؾ ٟمٌل اهلل 

، ومقاهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إٟمٙمؿ ًمتٕمٚمٛمقن أين رؾمقل اهلل  ، اشم٘مقا اهلل ويٚمٙمؿ! اًمٞمٝمقد 

، ىم٤مهل٤م  …ًمٚمٜمٌل :  ، ىم٤مًمقا ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف:  ، ىم٤مًمقا ((، وأين ضمئتٙمؿ سمحؼ وم٠مؾمٚمٛمقا  طم٘م٤مً 

ذاك ؾمٞمدٟم٤م واسمـ :  ، ىم٤مًمقا (( وم٠مي رضمؾ ومٞمٙمؿ قمٌداهلل سمـ ؾمالم ؟ )):  ىم٤مل.  صمالث ُمرار

طم٤مؿم٤م هلل ُم٤م يم٤من :  ، ىم٤مًمقا ((أومرأيتؿ إن أؾمٚمؿ ؟  )) : ، ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م وأقمٚمٛمٜم٤م واسمـ أقمٚمٛمٜم٤م

 )):  ، ىم٤مل طم٤مؿم٤م هلل ُم٤م يم٤من ًمُٞمًٚمؿ:  ، ىم٤مًمقا (( أومرأيتؿ إن أؾمٚمؿ ؟ )):  ىم٤مل.  ()ًمُٞمًٚمؿ

أظمرج !  ي٤م اسمـ ؾمالم )):  ، ىم٤مل طم٤مؿم٤م هلل ُم٤م يم٤من ًمُٞمًٚمؿ:  ، ىم٤مًمقا ((أومرأيتؿ إن أؾمٚمؿ ؟ 

، ومقاهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إٟمٙمؿ  ، اشم٘مقا اهلل ي٤م ُمٕمنم اًمٞمٝمقد:  ، ومخرج وم٘م٤مل ((قمٚمٞمٝمؿ 

، وم٠مظمرضمٝمؿ رؾمقل اهلل  يمذسم٧م:  ، وم٘م٤مًمقا ، وأٟمف ضم٤مء سمحؼ ًمتٕمٚمٛمقن أٟمف رؾمقل اهلل

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  …

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ؾمٌقه وقم٤مسمقه سمام ًمٞمس ومٞمف ()

، ُمع  ، فمٜمقا أٟمف ؾمٞمٕمٛمؾ ُمثؾ قمٛمٚمٝمؿ ُمـ آؾمتٛمرار قمغم ديٜمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ اؾمتٌٕمدوا إؾمالُمف ()

 ؾؾام جاءهم ما ظرؾوا ـػروا به }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  هق رؾمقل اهلل طم٘م٤مً …قمٚمٛمٝمؿ أن حمٛمد 

 يمام ذم هذا احلدي٨م أهنؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف رؾمقل اهلل طم٘م٤ًم وأٟمف ضم٤مءهؿ …، وًمذًمؽ أىمًؿ اًمٜمٌل  {

.  سم٤محلؼ

.  (3911)ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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:  افػوائد وافعز

، وهق فمٝمقر أُم٤مرات  … ذم احلدي٨م إول دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 1

.  اًمّمدق قمغم وضمٝمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل هل ؾم٥ٌم ًمدظمقل – 2

.  ، وإومِم٤مء اًمًالم  واًمّمدىم٦م– وسم٤مٕظمص ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ –اًمّمالة :  اجلٜم٦م وُمـ أمهٝم٤م

 وهق ؿمٝم٤مدة – … ذم احلدي٨م اًمث٤مين دًمٞمؾ آظمر ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 3

، وإن يم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ يٙمتؿ ذًمؽ طم٘مدًا وطمًدًا واطمت٘م٤مرًا  قمٚمامء اًمٞمٝمقد سمٜمٌقشمف

.  ًمٚمٕمرب

، وهلذا ورى أسمق سمٙمر عم٤م ؾمئؾ قمـ   أن ذم اعمٕم٤مريض ُمٜمقطم٦م قمـ اًمٙمذب– 4

.  …اًمٜمٌل 

، سمؾ ضمٕمٚمف  ، وم٘مد ُمٜمٕمف ضمؾ وقمال ممـ يريد أداه … طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف – 5

.  ُمداومٕم٤ًم قمٜمف سمٕمد أن يم٤من يريد أذاه

 ُمٖمْمقب ))، وهلذا ومٝمؿ  ، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٛمٚمقن سمف  أن اًمٞمٝمقد ُمٕمٝمؿ قمٚمؿ– 6

.   يمام أظمؼم رسمٜم٤م ضمؾ وقمال ذم آظمر ؾمقرة اًمٗم٤موف((قمٚمٞمٝمؿ 

، ومٞمتٝمٛمقن همػمهؿ مم٤م هق سمريء   أن اًمٞمٝمقد أهؾ يمذب أهؾ هبت٤من ًمٖمػمهؿ– 7

.  ُمٜمف زوراً 

 *     *     *
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افدرس افرابع وافعؼون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

طمدصمٜمل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس – 43

يمٜم٧م رضمال وم٤مرؾمٞم٤م ُمـ أهؾ أصٌٝم٤من ُمـ أهؾ ىمري٦م ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل :  ، ىم٤مل طمديثف ُمـ ومٞمف

، ومٚمؿ يزل سمف طمٌف  ، ويمٜم٧م َأطم٥م ظمٚمؼ اهلل إًمٞمف ()، ويم٤من أيب ده٘م٤من ىمريتف ()هل٤م ضمل

ٌَس اجل٤مري٦م ، واضمتٝمدت ذم اعمجقؾمٞم٦م طمتك يمٜم٧م  إي٤مي طمتك طمًٌٜمل ذم سمٞمتف يمام ُو

ـُ اًمٜم٤مر  ()ويم٤مٟم٧م ٕيب وٞمٕم٦م:  ىم٤مل.  () اًمذي يقىمده٤م ٓ يؽميمٝم٤م ختٌق ؾم٤مقم٦م()ىَمٓم

ي٤م سمٜمل إين ىمد ؿمٖمٚم٧م ذم سمٜمٞم٤مين هذا :  ومِمٖمؾ ذم سمٜمٞم٤من ًمف يقُم٤ًم وم٘م٤مل زم:  ، ىم٤مل قمٔمٞمٛم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾمٜم٦م إطمدى – ريض اهلل قمٜمف –وىمد ىمتح اعمًٚمٛمقن هذه اًم٘مري٦م ذم زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ()

.  7/114، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  308، ص يٜمٔمر ومتقح اًمٌٚمدان.  وقمنميـ ًمٚمٝمجرة

، سمٚمقغ إُم٤مين  2/145يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  رئٞمس اًم٘مري٦م:  اًمده٘م٤من سمٙمن اًمدال ووٛمٝم٤م ()

22/262  .

، ُمـ  ، ومٙم٤من ُمالزُم٤ًم هل٤م ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م ، وظم٤مدُمٝم٤م أي أٟمف أصٌح ظم٤مزن اًمٜم٤مر اًمتل يٕمٌده٤م اعمجقس ()

.  4/85اًمٜمٝم٤مي٦م .  ىمٓمـ ذم اعمٙم٤من إذا ًمزُمف

.  1631اعمّم٤ٌمح .  أي ٓيؽمك هلٌٝم٤م خيٛمد ()

.  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  اًمٕم٘م٤مر:  اًمْمٞمٕم٦م ()
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ومخرضم٧م أريد .  ، وأُمرين ومٞمٝم٤م سمٌٕمض ُم٤م يريد اًمٞمقم قمـ وٞمٕمتل وم٤مذه٥م وم٤مـمٚمٕمٝم٤م

، ومًٛمٕم٧م أصقاهتؿ ومٞمٝم٤م وهؿ  ، ومٛمررت سمٙمٜمٞم٦ًم ُمـ يمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى وٞمٕمتف

، ومٚمام ُمررت هبؿ  ، ويمٜم٧م ٓ أدري ُم٤م أُمر اًمٜم٤مس حلٌس أيب إي٤مي ذم سمٞمتف يّمٚمقن

ومٚمام رأيتٝمؿ أقمجٌتٜمل :  ىم٤مل.  وؾمٛمٕم٧م أصقاهتؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ أٟمٔمر ُم٤م يّمٜمٕمقن

،  هذا واهلل ظمػم ُمـ اًمديـ اًمذي ٟمحـ قمٚمٞمف:  ، وىمٚم٧م ، ورهم٧ٌم ذم أُمرهؿ صالهتؿ

أيـ :  ، وم٘مٚم٧م هلؿ ، وشمريم٧م وٞمٕم٦م أيب ومل آهت٤م ومقاهلل ُم٤م شمريمتٝمؿ طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس

صمؿ رضمٕم٧م إمم أيب وىمد سمٕم٨م ذم ـمٚمٌل :  ، ىم٤مل سم٤مًمِم٤مم:  أصؾ هذا اًمديـ ؟ ىم٤مًمقا

أي سمٜمل أيـ يمٜم٧م ؟ أمل أيمـ قمٝمدت :  ومٚمام ضمئتف ىم٤مل:  ، ىم٤مل وؿمٖمٚمتف قمـ قمٛمٚمف يمٚمف

،  ي٤م أسم٧م ُمررت سمٜم٤مس يّمٚمقن ذم يمٜمٞم٦ًم هلؿ:  ىمٚم٧م:  ، ىم٤مل إًمٞمؽ ُم٤م قمٝمدت

:  ىم٤مل.  ، ومقاهلل ُم٤م زًم٧م قمٜمدهؿ طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس وم٠مقمجٌٜمل ُم٤م رأي٧م ُمـ ديٜمٝمؿ

يمال :  ىمٚم٧م:  ىم٤مل.  ، ديٜمؽ وديـ آسم٤مئؽ ظمػم ُمٜمف أي سمٜمل ًمٞمس ذم ذًمؽ اًمديـ ظمػم

.  ، ومجٕمؾ ذم رضمكم ىمٞمدًا صمؿ طمًٌٜمل ذم سمٞمتف ()ومخ٤مومٜمل:  ىم٤مل.  واهلل إٟمف ظمػم ُمـ ديٜمٜم٤م

 ُمـ اًمِم٤مم دم٤مر ()إذا ىمدم قمٚمٞمٙمؿ ريم٥م:  وسمٕمث٧م إمم اًمٜمّم٤مرى وم٘مٚم٧م هلؿ:  ىم٤مل

وم٘مدم قمٚمٞمٝمؿ ريم٥م ُمـ اًمِم٤مم دم٤مر ُمـ اًمٜمّم٤مرى :  ىم٤مل.  ُمـ اًمٜمّم٤مرى وم٠مظمؼموين هبؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ظم٤مف قمٚمٞمف أن يؽمك ديٜمف ()

.  22/262سمٚمقغ إُم٤مين .  ، وهؿ قمنمة وم٠ميمثر أصح٤مب اإلسمؾ ذم اًمًٗمر:  اًمريم٥م ()
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إذا ىمْمقا طمقائجٝمؿ وأرادوا اًمرضمٕم٦م إمم سمالدهؿ :  وم٘مٚم٧م هلؿ:  ىم٤مل.  وم٠مظمؼموين هبؿ

، وم٠مًم٘مٞم٧م احلديد ُمـ  ومٚمام أرادوا اًمرضمٕم٦م إمم سمالدهؿ أظمؼموين هبؿ:  ىم٤مل.  ومآذٟمقين هبؿ

َُمـ أومْمؾ أهؾ :  ، ومٚمام ىمدُمتٝم٤م ىمٚم٧م ، صمؿ ظمرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م اًمِم٤مم رضمكم

إين ىمد رهم٧ٌم ذم :  ومجئتف وم٘مٚم٧م:  ىم٤مل.   ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم()إؾم٘مػ:  هذا اًمديـ ؟ ىم٤مًمقا

، وأشمٕمٚمؿ ُمٜمؽ وأصكم  هذا اًمديـ وأطم٧ٌٌم أن أيمقن ُمٕمؽ أظمدُمؽ ذم يمٜمٞمًتؽ

ومٙم٤من رضمؾ ؾمقء ي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمدىم٦م :  ، ىم٤مل ، ومدظمٚم٧م ُمٕمف وم٤مدظمؾ:  ىم٤مل.  ُمٕمؽ

، طمتك مجع  ، وم٢مذا مجٕمقا إًمٞمف ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء ايمتٜمزه ًمٜمٗمًف ومل يٕمٓمف اعم٤ًميملم ويرهمٌٝمؿ ومٞمٝم٤م

، صمؿ  وأسمٖمْمتف سُمٖمْم٤ًم ؿمديدًا عم٤م رأيتف يّمٜمع:  ىم٤مل.  ()ؾمٌع ىمالل ُمـ ذه٥م وورق

،  إن هذا يم٤من رضمؾ ؾمقء:  ، وم٘مٚم٧م هلؿ ُم٤مت وم٤مضمتٛمٕم٧م إًمٞمف اًمٜمّم٤مرى ًمٞمدومٜمقه

، وم٢مذا ضمئتٛمقه هب٤م ايمتٜمزه٤م ًمٜمٗمًف ومل يٕمط اعم٤ًميملم  ي٠مُمريمؿ سم٤مًمّمدىم٦م ويرهمٌٙمؿ ومٞمٝم٤م

:  ، ىم٤مًمقا أٟم٤م أدًمٙمؿ قمغم يمٜمزه:  ىمٚم٧م:  وُم٤م قمٚمٛمؽ سمذًمؽ ؟ ىم٤مل:  ، ىم٤مًمقا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 

وم٤مؾمتخرضمقا ُمٜمف ؾمٌع ىمالل ممٚمقءة ذه٤ًٌم :  ، ىم٤مل وم٠مريتٝمؿ ُمقوٕمف:  ، ىم٤مل ومدًمٜم٤م قمٚمٞمف

،  ، ومّمٚمٌقه صمؿ رمجقه سم٤محلج٤مرة واهلل ٓ ٟمدومٜمف أسمداً :  ومٚمام رأوه٤م ىم٤مًمقا:  ، ىم٤مل وورىم٤مً 

.  ىمؿ ضم٤مءوا سمرضمؾ آظمر ومجٕمٚمقه سمٛمٙم٤مٟمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  ُمـ رؤؾم٤مء اًمٜمّم٤مرى ذم ديٜمٝمؿ:  إؾم٘مػ ()

.  اًمٗمْم٦م:  اًمقرق ()
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 أرى أٟمف أومْمؾ ُمٜمف أزهد ()ومام رأي٧م رضماًل ٓ يّمكم اخلٛمس:  ي٘مقل ؾمٚمامن:  ىم٤مل

وم٠مطمٌٌتف طم٤ًٌم مل أطمٌف :  ، ىم٤مل ()ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ أرهم٥م ذم أظمر وٓ أدأب ًمٞماًل وهن٤مرًا ُمٜمف

ي٤م ومالن إين يمٜم٧م ُمٕمؽ :  ، صمؿ طميشمف اًمقوم٤مة وم٘مٚم٧م ًمف ، وأىمٛم٧م ُمٕمف زُم٤مٟم٤مً  ُمـ ىمٌٚمف

، وم٢ممم َُمـ شمقيص  ، وىمد طميك ُم٤م شمرى ُمـ أُمر اهلل وأطمٌٌتؽ طم٤ًٌم مل أطمٌف ُمـ ىمٌٚمؽ

، ًم٘مد  ، واهلل ُم٤م أقمٚمؿ أطمدًا اًمٞمقم قمغم ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف أي سمٜمل:  ، وُم٤م شم٠مُمرين ؟ ىم٤مل يب

،   وهق ومالن()، إٓ رضماًل سم٤معمقصؾ هٚمؽ اًمٜم٤مس وسمدًمقا وشمريمقا أيمثر ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف

.  ، وم٤محلؼ سمف ومٝمق قمغم ُم٤م يمٜم٧ُم قمٚمٞمف

ي٤م ومالن إن :  ، وم٘مٚم٧م ًمف ، حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م اعمقصؾ ()ومٚمام ُم٤مت وهمٞم٥م:  ىم٤مل

أىمؿ :  وم٘م٤مل زم:  ، ىم٤مل ، وأظمؼمين أٟمؽ قمغم أُمره ومالٟم٤ًم أوص٤مين قمٜمد ُمقشمف أن أحلؼ سمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  …، وم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس إٟمام ُذقم٧م ذم ذيٕم٦م حمٛمد  ازم ٓ يّمكم اخلٛمس هق همػم اعمًٚمؿ ()

.   أين مل أَر ؿمخّم٤ًم همػم ُمًٚمؿ ظمػمًا ُمٜمف– ريض اهلل قمٜمف –وُمراده 

.   وهذا اًمرضمؾ يم٤من قمغم ديـ اًمٜمّم٤مرى اًمذي مل حيَرف

.  أي يٙمث١م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ()

، سمٚمقغ إُم٤مين  5/339ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ، قمغم ـمرف دضمٚم٦م ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق:  اعمقصؾ ()

22/263  .

.  أي دومـ ()
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،  ، ومٚمؿ يٚم٨ٌم أن ُم٤مت ()، قمغم أُمر ص٤مطمٌف ، وم٠مىمٛم٧م قمٜمده ومقضمدشمف ظمػم رضمؾ قمٜمدي

، وأُمرين سم٤مًمٚمحقق  ي٤م ومالن إن ومالٟم٤ًم أوىص يب إًمٞمؽ:  ومٚمام طميشمف اًمقوم٤مة ىمٚم٧م ًمف

، وم٢ممم َُمـ شمقيص يب ؟ وُم٤م شم٠مُمرين ؟  ، وىمد طميك ُمـ اهلل قمز وضمؾ ُم٤م شمرى سمؽ

، وهق  ()، واهلل ُم٤م أقمٚمؿ رضماًل قمغم ُمثؾ ُم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف إٓ رضماًل سمٜمّمٞمٌلم أي سمٜمل:  ىم٤مل

.  ، وم٤محلؼ سمف ومالن

، ومجئتف وم٠مظمؼمشمف سمخؼمي وُم٤م  ومٚمام ُم٤مت وهمٞم٥م حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م ٟمّمٞمٌلم:  ىم٤مل

،  ، وم٠مىمٛم٧م قمٜمده ومقضمدشمف قمغم أُمر ص٤مطمٌٞمف وم٠مىمؿ قمٜمدي:  ، ىم٤مل أُمرين سمف ص٤مطمٌل

ي٤م :  ومٚمام طُمي ىمٚم٧م ًمف.  ، ومقاهلل ُم٤م ًمٌث٧م أن ٟمزل سمف اعمقت وم٠مىمٛم٧م ُمع ظمػم رضمؾ

، وم٢ممم َُمـ شمقيص يب  ومالن إن ومالٟم٤ًم يم٤من أوىص يب إمم ومالن صمؿ أوىص يب ومالن إًمٞمؽ

، واهلل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمدًا سم٘مل قمغم أُمرٟم٤م آُمرك أن شم٠مشمٞمف إٓ  أي سمٜمل:  وُم٤م شم٠مُمرين ؟ ىم٤مل

.  وم٢مٟمف قمغم أُمرٟم٤م:  ، ىم٤مل ، وم٢من أطم٧ٌٌم وم٠مشمف ، وم٢مٟمف سمٛمثؾ ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ()رضماًل سمٕمٛمقري٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وزهده ذم اًمدٟمٞم٤م أي قمغم ـمري٘م٦م ص٤مطمٌف إول وؾمػمشمف ويمثرة قم٤ٌمدشمف ()

، سمٚمقغ إُم٤مين  5/223ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ٟمّمٞمٌلم ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق قمغم ؿم٤مـملء اًمٗمرات ()

22/263  .

ُمٕمجؿ .  هـ223، ومتحٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمٕمتّمؿ ؾمٜم٦م  ُمديٜم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم:  قمٛمقري٦م ()

.  4/158اًمٌٚمدان 
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أىمؿ :  ، وم٘م٤مل ، وأظمؼمشمف ظمؼمي  حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م قمٛمقري٦م()ىم٤مل ومٚمام ُم٤مت وهُمٞم٥م

وايمت٧ًٌم طمتك يم٤من :  ، ىم٤مل ، وم٠مىمٛم٧م ُمع رضمؾ قمغم هدي أصح٤مسمف وأُمرهؿ قمٜمدي

ي٤م ومالن إين يمٜم٧م :  ، ومٚمام طُمي ىمٚم٧م ًمف صمؿ ٟمزل سمف أُمر اهلل:  ، ىم٤مل زم سم٘مرات وهمٜمٞمٛم٦م

، صمؿ أوىص يب ومالن  ، وأوىص يب ومالن إمم ومالن ُمع ومالن وم٠موىص يب ومالن إمم ومالن

، واهلل ُم٤م أقمٚمٛمف أصٌح قمغم ُم٤م  أي سمٜمل:  ، وم٢ممم َُمـ شمقيص يب وُم٤م شم٠مُمرين ؟ ىم٤مل إًمٞمؽ

 هق ُمٌٕمقث ()، وًمٙمٜمف ىمد أفمٚمؽ زُم٤من ٟمٌل يمٜم٤م قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس آُمرك أن شم٠مشمٞمف

، سمف  ()، خيرج سم٠مرض اًمٕمرب ُمٝم٤مضمرًا إمم أرض سملم طمرشملم سمٞمٜمٝمام ٟمخؾ سمديـ إسمراهٞمؿ

، وم٢من  ()، سملم يمتٗمٞمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة ، وٓ ي٠ميمؾ اًمّمدىم٦م ، ي٠ميمؾ اهلدي٦م قمالُم٤مت ٓ ختٗمك

.  اؾمتٓمٕم٧م أن شمٚمحؼ سمتٚمؽ اًمٌالد وم٤مومٕمؾ

، صمؿ ُمر يب ٟمٗمر ُمـ  ، ومٛمٙمث٧م سمٕمٛمقري٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن أُمٙم٨م ىم٤مل صمؿ ُم٤مت وهُمٞم٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ُدومـ ()

.  22/264سمٚمقغ إُم٤مين .  أي ىَمُرب ُمٜمؽ وىم٧م ُمٌٕمثف ()

،  ، واعمديٜم٦م اعمٜمقرة واىمٕم٦م سملم طمرشملم ، يم٠مهن٤م ُأطمرىم٧م سم٤مًمٜم٤مر أرض ذات طمج٤مرة ؾمقد:  احلرة ()

.  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  وهب٤م ٟمخؾ

، وىمد يٛمٞمؾ  …، ًمقٟمف ًمقن ضمًده  ضمزء صٖمػم سم٤مرز يم٘مدر سمٞمْم٦م احلامُم٦م أو أيمؼم:  ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة ()

يٜمٔمر .  ، قمٜمد ٟمٖمض يمتٗمف إين …، وهق ذم أقمغم فمٝمره  ، قمٚمٞمف ؿمٕمرات إمم احلٛمرة ىمٚمٞمالً 

.  563،  6/562اًمٗمتح 
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وٛمٚمقين إمم أرض اًمٕمرب وأقمٓمٞمٙمؿ سم٘مرايت هذه وهمٜمٞمٛمتل :  ، وم٘مٚم٧م هلؿ  دم٤مراً ()يمٚم٥م

 ()، طمتك إذا ىمدُمقا يب وادي اًم٘مرى وم٠مقمٓمٞمتٝمٛمقه٤م ومحٚمقين.  ٟمٕمؿ:  هذه ؟ ىم٤مًمقا

، ومٙمٜم٧م قمٜمده ورأي٧م اًمٜمخؾ ورضمقت  ()، وم٤ٌمقمقين ُمـ رضمؾ ُمـ هيقد قمٌداً  فمٚمٛمقين

، ومٌٞمٜمام أٟم٤م قمٜمده ىمدم  ()، ومل حيؼ زم ذم ٟمٗمز أن شمٙمقن اًمٌٚمد اًمذي وصػ زم ص٤مطمٌل

،  ، وم٤مطمتٛمٚمٜمل إمم اعمديٜم٦م ، وم٤مسمت٤مقمٜمل ُمٜمف قمٚمٞمف اسمـ قمؿ ًمف ُمـ اعمديٜم٦م ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م

، وسمٕم٨م اهلل رؾمقًمف  ، وم٠مىمٛم٧م هب٤م ومقاهلل ُم٤م هق إٓ أن رأيتٝم٤م ومٕمرومتٝم٤م سمّمٗم٦م ص٤مطمٌل

، صمؿ ه٤مضمر إمم  ()، ُمع ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ُمـ ؿمٖمؾ اًمرق وم٠مىم٤مم سمٛمٙم٦م ُم٤م أىم٤مم ٓ أؾمٛمع ًمف سمذيمر

، وؾمٞمدي   ًمًٞمدي أقمٛمؾ ومٞمف سمٕمض اًمٕمٛمؾ()، ومقاهلل إين ًمٗمل رأس قمذق اعمديٜم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، ُمـ اًمٕمرب أي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٚم٥م ()

ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ، وُمـ أضمٚمٝم٤م ؾُمٛمل هبذا آؾمؿ ، يمثػم اًم٘مرى وهق واد سملم ظمٞمؼم واعمديٜم٦م ()

4/338  .

.  ، وم٤ٌمقمقين إمم اًمٞمٝمقدي إٟمٜمل قمٌد:  أي ىم٤مًمقا ()

.  ، وًمٙمـ مل أؾمتٞم٘مـ أٟمف هق …أي رضمقت أن يٙمقن هذا اًمٌٚمد هق ُمٝم٤مضمر اًمٜمٌل  ()

.   اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ

.  أي ؿمٖمٚمٜمل اًمرق قمـ ذًمؽ ()

.  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  اًمٜمخٚم٦م سمحٛمٚمٝم٤م:  اًمٕمذق ()
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،  () ىم٤مشمؾ اهلل سمٜمل ىمٞمٚم٦م()ومالن:  ، وم٘م٤مل ، إذ أىمٌؾ اسمـ قمؿ ًمف طمتك وىمػ قمٚمٞمف ضم٤مًمس

، يزقمٛمقن أٟمف  واهلل إهنؿ أن عمجتٛمٕمقن سم٘م٤ٌمء قمغم رضمؾ ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٙم٦م اًمٞمقم

،   طمتك فمٜمٜم٧م أين ؾم٠مؾم٘مط قمغم ؾمٞمدي()ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م أظمذشمٜمل اًمُٕمَرواء:  ، ىم٤مل ٟمٌل

ُم٤مذا شم٘مقل ؟ ُم٤مذا شم٘مقل ؟ :  وٟمزًم٧م قمـ اًمٜمخٚم٦م ومجٕمٚم٧م أىمقل ٓسمـ قمٛمف ذًمؽ:  ىم٤مل

ُم٤مًمؽ وهلذا ؟ أىمٌؾ قمغم :  ، صمؿ ىم٤مل ، ومٚمٙمٛمٜمل ًمٙمٛم٦م ؿمديدة ومٖمْم٥م ؾمٞمدي:  ىم٤مل

.  قمٛمٚمؽ

 ()، وىمد يم٤من قمٜمدي رء ، إٟمام أردت أن أؾمتث٧ٌم قمام ىم٤مل ٓ رء:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

، ومدظمٚم٧م   وهق سم٘م٤ٌمء…، ومٚمام أُمًٞم٧م أظمذشمف صمؿ ذه٧ٌم سمف إمم رؾمقل اهلل  ىمد مجٕمتف

، وُمٕمؽ أصح٤مب ًمؽ همرسم٤مء ذوو  إٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أٟمؽ رضمؾ ص٤مًمح:  قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م ًمف

وم٘مرسمتف :  ، ىم٤مل ، ومرأيتٙمؿ أطمؼ سمف ُمـ همػميمؿ ، وهذا رء يم٤من قمٜمدي ًمٚمّمدىم٦م طم٤مضم٦م

:  ، ىم٤مل ، ومٚمؿ ي٠ميمؾ  وأُمًؽ يده(( يمٚمقا )):   ٕصح٤مسمف…، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  إًمٞمف

، ووقل رؾمقل اهلل  ، ومجٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤مً  ، صمؿ اٟمٍموم٧م قمٜمف ()واطمدة:  وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ي٤م ومالن ()

.  4/134اًمٜمٝم٤مي٦م .  ضمدة هلؿ:  ، وىمٞمٚم٦م ، ىمٌٞمٚمتٜم٤م إٟمّم٤مر إوس واخلزرج:  سمٜمق ىمٞمٚم٦م ()

.  3/226اًمٜمٝم٤مي٦م .  اًمرقمدة:  اًمٕمرواء ()

.  أي رء مم٤م ي١ميمؾ ()

.   اًمتل أظمؼمين هب٤م اًمٞمٝمقدي ص٤مطم٥م قمٛمقري٦م…أي هذه واطمدة ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل  ()
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، وهذه هدي٦م  إين رأيتؽ ٓ شم٠ميمؾ اًمّمدىم٦م:  ، صمؿ ضمئ٧م سمف وم٘مٚم٧م ًمف  إمم اعمديٜم٦م…

:  ، ىم٤مل ، وأُمر أصح٤مسمف وم٠ميمٚمقا ُمٕمف  ُمٜمٝم٤م…وم٠ميمؾ رؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل أيمرُمتؽ هب٤م

:  ، ىم٤مل () وهق سمٌ٘مٞمع اًمٖمرىمد…، صمؿ ضمئ٧م رؾمقل اهلل  ه٤مشم٤من اصمٜمت٤من:  وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز

، ومًٚمٛم٧م  ، وهق ضم٤مًمس ذم أصح٤مسمف  ًمف()، قمٚمٞمف ؿمٛمٚمت٤من وىمد شمٌع ضمٜم٤مزة ُمـ أصح٤مسمف

، صمؿ اؾمتدرت أٟمٔمر إمم فمٝمره هؾ أرى اخل٤مشمؿ اًمذي وصػ زم ص٤مطمٌل ؟ ومٚمام  قمٚمٞمف

وم٠مًم٘مك :  ، ىم٤مل () اؾمتدرت قمرف أين أؾمتث٧ٌم ذم رء ُوصػ زم…رآين رؾمقل اهلل 

، وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل  ، ومٜمٔمرت إمم اخل٤مشمؿ وم٤مٟمٙم٧ٌٌم قمٚمٞمف أىمٌٚمف وأسمٙمل رداءه قمـ فمٝمره

.  ، وم٘مّمّم٧م قمٚمٞمف طمديثل يمام طمدصمتؽ ي٤م اسمـ قم٤ٌمس  ومتحقًم٧م()(( وقل )):  …

، صمؿ ؿمٖمؾ ؾمٚمامن اًمرُق   أن يًٛمع ذًمؽ أصح٤مسمف…وم٠مقمج٥م رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

يم٤مشم٥م :  …صمؿ ىم٤مل زم رؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل () سمدرًا وُأطُمداً …طمتك وم٤مشمف ُمع رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وهل ُم٘مؼمة اعمديٜم٦م ()

.  22/265سمٚمقغ إُم٤مين .  ، أي يتٚمٗمػ سمف يم٤ًمء يِمتٛمؾ سمف اإلٟم٤ًمن:  اًمِمٛمٚم٦م ()

.  ، وُمـ صٗمتف أي أشم٠ميمد ُمـ وضمقده ()

.  ، ٕيمٚمٛمؽ أي اٟمت٘مؾ إمم أن شمٙمقن أُم٤مُمل ()

، ومِمٖمٚمف اًمرق   سمٕمد إؾمالُمف رضمع ًمٚمٕمٛمؾ قمٜمد ؾمٞمده اًمٞمٝمقدي– ريض اهلل قمٜمف –أي أن ؾمٚمامن  ()

.  ، ٕن اًمرىمٞمؼ يِمتٖمؾ سمخدُم٦م ؾمٞمده وقمٛمٚمف قمـ اجلٝم٤مد
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، وسم٠مرسمٕملم  ، ومٙم٤مشم٧ٌم ص٤مطمٌل قمغم صمالصمامئ٦م ٟمخٚم٦م أطمٞمٞمٝم٤م ًمف سم٤مًمٗم٘مػم ()ي٤م ؾمٚمٞمامن

،  ، وم٠مقم٤مٟمقين سم٤مًمٜمخؾ (( أقمٞمٜمقا أظم٤ميمؿ )):   ٕصح٤مسمف…، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ()أوىمٞم٦م

،  ، واًمرضمؾ سمٕمنم ، واًمرضمؾ سمخٛمس قمنمة ، واًمرضمؾ سمٕمنميـ اًمرضمؾ سمثالصملم ودي٦م

 )):  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، طمتك اضمتٛمٕم٧م زم صمالصمامئ٦م ودي٦م يٕملم اًمرضمؾ سم٘مدر ُم٤م قمٜمده

، ومٗم٘مرت هل٤م  ، وم٢مذا ومرهم٧م وم٤مئتٜمل أيمقن أٟم٤م أوٕمٝم٤م سمٞمدي  هل٤م()اذه٥م ي٤م ؾمٚمامن وَمَٗمِ٘مر

 ُمٕمل …، ومخرج رؾمقل اهلل  ، طمتك إذا ومرهم٧م ُمٜمٝم٤م ضمئتف وم٠مظمؼمشمف وأقم٤مٟمٜمل أصح٤ميب

، ومقاًمذي ٟمٗمس ؾمٚمامن   سمٞمده…، ومجٕمٚمٜم٤م ٟم٘مرب ًمف اًمقادي ويْمٕمف رؾمقل اهلل  إًمٞمٝم٤م

، وم٠ُميت رؾمقل اهلل  ، وم٠مدي٧م اًمٜمخؾ وسم٘مل قمكَم اعم٤مل ()سمٞمده ُم٤م ُم٤مشم٧م ُمٜمٝم٤م ودي٦م واطمدة

 ُم٤م ومٕمؾ اًمٗم٤مرد )):  ، وم٘م٤مل  سمٛمثؾ سمٞمْم٦م اًمدضم٤مضم٦م ُمـ ذه٥م ُمـ سمٕمض اعمٖم٤مزي…

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي اؿمؽم ٟمٗمًؽ ُمـ ؾمديؽ اًمٞمٝمقدي ()

، أي  ، ويٗم٘مر هل٤م (( ودي٦م ))اعمٕمٜمك أٟمف اؿمؽمى ٟمٗمًف سم٠من حيي ًمًٞمده صمالصمامئ٦م ومًٞمٚم٦م ٟمخؾ وشمًٛمك  ()

، ويٕمٓمٞمف زي٤مدة قمغم ذًمؽ أرسمٕملم  ، ويً٘مٞمٝم٤م طمتك وٞم٤م ، ويريمزه٤م ومٞمٝم٤م حيٗمر ًمٙمؾ ومًٞمٚم٦م طمٗمرة

 4752:  ، ومٞمٙمقن جمٛمقع إواق  ضمرام118، واًمدرهؿ  أرسمٕمقن درمه٤مً :  ، وإوىمٞم٦م أوىمٞم٦م

، واعم٘م٤مدير اًمنمقمٞم٦م  2/669يٜمٔمر اعمّم٤ٌمح .   يمٞمٚمق ضمرام وٟمّمػ ذه٤ٌمً 4، أي أيمثر ُمـ  ضمرام

.  117ًمٚمٙمردي ص

.  3/463يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .   طمٗمرة شمٖمرس ومٞمف– وهق صٖم٤مر اًمٜمخؾ –أي اطمٗمر ًمٙمؾ ومًٞمؾ  ()

.  …وهذا ُمـ سمريمتف  ()
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،  (( ظمذ هذه وم٠مد هب٤م ُم٤م قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٚمامن )):  ، وم٘م٤مل ومُدقمٞم٧م ًمف:  ، ىم٤مل ((اعمٙم٤مشم٥م ؟ 

 ظمذه٤م وم٢من اهلل قمز وضمؾ )):   ىم٤مل()وأيـ شم٘مع هذه ي٤م رؾمقل اهلل مم٤م قمكَم ؟:  وم٘مٚم٧م

، واًمذي ٟمٗمس ؾمٚمامن سمٞمده  وم٠مظمذهت٤م ومقزٟم٧م هلؿ ُمٜمٝم٤م:  ، ىم٤مل (( ؾمٞم١مدي هب٤م قمٜمؽ

، صمؿ مل   اخلٜمدق…، وقُمت٘م٧م ومِمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل  أرسمٕملم أوىمٞم٦م وم٠موومٞمتٝمؿ طم٘مٝمؿ

.  ()يٗمتٜمل ُمٕمف ُمِمٝمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أن هذه اًمٌٞمْم٦م ُمـ اًمذه٥م ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إرسمٕملم أوىمٞم٦م اًمتل ـمٚمٌٝم٤م – ريض اهلل قمٜمف –أراد  ()

.  اًمٞمٝمقدي ذم َديـ اًمٙمت٤مسم٦م

 5/438، وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم أمحد  70 – 66إؾمالم ؾمٚمامن ص:  رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ()

، رىمؿ  226 – 6/222، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  80 – 4/75، واسمـ ؾمٕمد  444 –

، اًمٗمّمؾ  ، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة 169 – 1/164، واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف  (6065)

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أظم٤ٌمر إطم٤ٌمر  ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة 219 – 213اًمت٤مؾمع قمنم ص

 قمـ قم٤مصؿ سمـ 511 – 1/506، واًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  98 – 2/92واًمره٤ٌمن 

 ))، اسمـ إؾمح٤مق  وإؾمٜم٤مده طمًـ.  ، قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف قمٛمر سمـ ىمت٤مدة

، وحمٛمقد   ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم(( صم٘م٦م ))، وؿمٞمخف  ، وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م ((، ُمدًمس  صدوق

.  سمـ ًمٌٞمد صح٤ميب صٖمػم

، وىمد سح سم٤مًمًامع  ، همػم اسمـ إؾمح٤مق  رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح)):  9/336 وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

))  .

، وذم اًمدراي٦م ٓسمـ   وىمد وردت رواي٤مت أظمرى هلذا احلدي٨م شمٜمٔمر ذم أيمثر اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م

 =
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:  افػوائد وافعز

 طمٞم٨م أظمؼم سمّمٗمتف سم٘م٤مي٤م …ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  – 1

.  ، ومٙم٤مٟم٧م يمام أظمؼموا ، وأظمؼموا سمٛمٙم٤من هجرشمف اعمقطمديـ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب

أن اهلداي٦م سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم هيٌٝم٤م عمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده عمـ يٕمٚمؿ أٟمف أهؾ هل٤م ومٞمٝمٞمئ  – 2

، وٓ هيٞمئٝم٤م عمـ ٓ  ، ويقوم٘مف ًمٚمًٌٞمؾ اعم١مدي إًمٞمٝم٤م وًمق يم٤من ذم سمالد سمٕمٞمدة ًمف أؾم٤ٌمهب٤م

.  ()، وًمق يم٤من أىمرب اًمٜم٤مس إمم أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف يًتح٘مٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (979)، رىمؿ  241،  2/240، يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م  طمجر

، وأىمدام اعمٓمرود   ٟمج٤مئ٥م اًمٜمج٤مة ُمٝمٞم٠مة ًمٚمٛمراد)):  76 – 73ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمقائد  ()

،  ، وٟمجؿ اخلػم ، ومت٘مٚم٥م اًمقضمقد ، ه٧ٌم قمقاصػ إىمدار ذم سمٞمداء إيمقان ُمقصم٘م٦م سم٤مًم٘مٞمقد

، واًمقًمٞمد  ، وؾمٚمامن قمغم ؾم٤مطمؾ اًمًالُم٦م ومٚمام ريمدت اًمريح إذا أسمق ـم٤مًم٥م همريؼ ذم جل٦م اهلالك

:  ، واًمٜمج٤مر ذم أرض احلٌِم٦م ، وصٝمٞم٥م ىمد ىمدم سم٘م٤مومٚم٦م اًمروم سمـ اعمٖمػمة ي٘مدم ىمقُمف ذم اًمتٞمف

.  ، وأسمق ضمٝمؾ ذم رىمدة اعمخ٤مًمٗم٦م اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم:  ، وسمالل يٜم٤مدي ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ

، وم٠مىمٌؾ   عم٤م ىميض ذم اًم٘مدم سم٤ًمسم٘م٦م ؾمٚمامن قمرج سمف دًمٞمؾ اًمتقومٞمؼ قمـ ـمريؼ آسم٤مئف ذم اًمتٛمجس

، وهذا ضمقاب  ، ومٚمام قماله سم٤محلج٦م مل يٙمـ ًمف ضمقاب إٓ اًم٘مٞمد يٜم٤مفمر أسم٤مه ذم ديـ اًمنمك

 صمؿ ذيمر سمٕمض ُم٤م طمّمؾ ُمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ أذى ((...  يتداوًمف أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ يقم قمرومقه

 ي٤م حمٛمد أٟم٧م )):  ًمٌٕمض أهؾ احلؼ صمؿ ذيمر سم٘مٞم٦م ىمّم٦م ؾمٚمامن سم٠مؾمٚمقب أديب مجٞمؾ خمتٍم صمؿ ىم٤مل

، وإذا  قمٌد ُمٜم٤مف:  ، أسمق ـم٤مًم٥م إذا ؾمئؾ قمـ اؾمٛمف ىم٤مل ، وٟمحـ ٟمريد ؾمٚمامن شمريد أسم٤م ـم٤مًم٥م

 =



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     134

 
 

 

.  ذم هذه اًم٘مّم٦م ُم٤م يدل قمغم فمٚمؿ اًمٞمٝمقد وضمحدهؿ ًمٚمحؼ – 3

.  أٟمف يٜمٌٖمل ُم٤ًمقمدة اعمًٚمؿ ًمٞمٕمتؼ ُمـ اًمرق – 4

.  …قمٔمؿ سمريم٦م اًمٜمٌل  – 5

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  ، وؾمٚمامن إذا ؾمئؾ قمـ اؾمٛمف ىم٤مل ، وإذا ذيمرت إُمقال قمد اإلسمؾ اٟمت٥ًم اومتخر سم٤مٔسم٤مء

:  ، وقمـ طم٤مٟمقشمف ىم٤مل اًمٗم٘مر:  ، وقمـ ُم٤مًمف ىم٤مل اسمـ اإلؾمالم:  ، وقمـ ٟمًٌف ىم٤مل قمٌداهلل

، وقمـ وؾم٤مده  اًمت٘مقى واًمتقاوع:  ، وقمـ ًم٤ٌمؾمف ىم٤مل اًمّمؼم:  ، وقمـ يمًٌف ىم٤مل اعمًجد

 { يريدون وجه اهلل }، وقمـ ىمّمده ىم٤مل  (ؾمٚمامن ُمٜم٤م  ):  ، وقمـ ومخره ىم٤مل اًمًٝمر:  ىم٤مل

إُم٤مم اخلٚمؼ وه٤مدي :  ، وقمـ دًمٞمٚمف ذم اًمٓمريؼ ىم٤مل إمم اجلٜم٦م:  ، وقمـ ؾمػمه ىم٤مل [52 :إٟمٕم٤مم]

.  ((...  إئٛم٦م
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افدرس اخلامس وافعؼون 

ظمؼم إؾمالم أيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري 

ضم٤مء أسمق ـمٚمح٦م خيٓم٥م أم :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ – 44

إٟمف ٓ يٜمٌٖمل زم أن أشمزوج ُمنميم٤ًم أُم٤م شمٕمٚمؿ ي٤م أسم٤م ـمٚمح٦م أن آهلتٙمؿ اًمتل :  ؾمٚمٞمؿ وم٘م٤مًم٧م

:  ، وأٟمٙمؿ ًمق ؿَمَٕمْٚمُتؿ ومٞمٝم٤م ٟم٤مرًا ٓطمؽمىم٧م ؟ ىم٤مل شمٕمٌدون يٜمحتٝم٤م قمٌد آل ومالن اًمٜمج٤مر

وضمٕمؾ ٓ جيٞمئٝم٤م يقُم٤ًم إٓ :  ، ىم٤مل وم٤مٟمٍمف قمٜمٝم٤م وىمد وىمع ذم ىمٚمٌف ُمـ ذًمؽ ُمقىمٕم٤مً 

ومام :  ىم٤مل.  اًمذي قمرو٧ِم قمكَم ىمد ىمٌٚم٧م:  ، وم٘م٤مل وم٠مشم٤مه٤م يقُم٤مً :  ، ىم٤مل ىم٤مًم٧م ًمف ذًمؽ

.  ()يم٤من هل٤م ُمٝمر إٓ إؾمالم أيب ـمٚمح٦م

ظمٓم٥م أسمق :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف –، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   وقمـ صم٤مسم٧م– 45

واهلل ُم٤م ُمثٚمؽ ي٤م أسم٤م ـمٚمح٦م ُيَرُد وًمٙمٜمؽ رضمؾ يم٤مومر وأٟم٤م اُمرأة :  ـمٚمح٦م أَم ؾُمَٚمْٞمؿ وم٘م٤مًم٧م

ٚمِؿ ومذاك ُمٝمري ُمًٚمٛم٦م وٓ حيؾ زم أن أشمزوضمؽ ًْ ، وم٠مؾمٚمؿ  ، وُم٤م أؾم٠مًمؽ همػمه ، وم٢من شُم

ومام ؾمٛمٕم٧م سم٤مُمرأة ىمط يم٤مٟم٧م أيمرم ُمٝمرًا ُمـ أم :  ىم٤مل صم٤مسم٧م.  ومٙم٤من ذًمؽ ُمٝمره٤م

.  ()ومدظمؾ هب٤م ومقًمدت ًمف.  اإلؾمالم:  ؾمٚمٞمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح427، 8/426رواه اسمـ ؾمٕمد  ()

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (3341)رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٜمٙم٤مح  ()
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:  افػوائد وافعز

، ىم٤مل  ، ومال جيقز ًمٚمٙم٤مومر أن يتزوج سمٛمًٚمٛم٦م أن اإلؾمالم يٕمٚمق وٓ يٕمغم قمٚمٞمف – 1

:  ، وىم٤مل ضمؾ وقمال [221 :اًمٌ٘مرة] { وال تـؽحوا ادؼـغ حتى يممـوا }:  اهلل شمٕم٤ممم

.  [141 :اًمٜم٤ًمء] { وفن جيعل اهلل فؾؽاؾرين ظذ ادممـغ شبقال }

، ويؽمك قم٤ٌمدة اخل٤مًمؼ  ، طمٞم٨م يٕمٌد ُم٤مٓ يٜمٗمٕمف وٓ ييه ؾمٗم٤مه٦م اعمنمك – 2

:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ، وُمثؾ اعمنمك مجٞمع اًمٙمٗم٤مر اًمرازق اًمٖمٜمل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

،  [12 :حمٛمد] { وافذين ـػروا يتؿتعون ويلـؾون ـام تلـل األكعام وافـار مثوى هلم }

وفؼد  }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وىمري٥م ُمٜمٝمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اعمٙمثر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل اعمٍم قمٚمٞمٝم٤م

ذرأكا جلفـم ـثرًا من اجلن واإلكس هلم ؿؾوب ال يػؼفون هبا وهلم أظغ ال يبرصون 

 { هبا وهلم آذان ال يسؿعون هبا أوفئك ـاألكعام بل هم أضل أوفئك هم افغاؾؾون

 ُم٤م ُمـ يقم شمًت٘مٌؾ ؿمٛمًف اهلل إٓ )):   أٟمف ىم٤مل…، وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  [179 :إقمراف]

.  ()((ويًٌح اهلل ومٞمف يمؾ رء إٓ اًمِمٞم٤مـملم وأهمٌٞم٤مء سمٜمل آدم 

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م اؾمتٕمامل مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م واعم٤ٌمطم٦م ذم  – 3

.  اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وإؾمٜم٤مده طمًـ.  6/111، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م  (960)رواه اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم  ()

.  (2224)ويٜمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 
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، طمٞم٨م يرضمك أن يٙمقن ًمف ُمـ  قمٔمؿ أضمر ُمـ أؾمٚمؿ قمغم يديف أطمد اعمنميملم – 4

، وهلذا وهمػمه يم٤من ُمٝمر أم ؾمٚمٞمؿ  إضمقر ُمثؾ مجٞمع أقمامل هذا اًمذي أؾمٚمؿ قمغم يديف

.  ُمـ أيمرم ُمٝمر قمرف ذم اًمت٤مريخ

 *     *     *
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افدرس افسادس وافعؼون 

إؾمالم اصمٜملم ُمـ ؿمجٕم٤من اعمنميملم 

.  ظمرج رؾمقل اهلل ىمٌؾ سمدر:   أهن٤م ىم٤مًم٧م– ريض اهلل قمٜمٝم٤م – قمـ قم٤مئِم٦م – 46

، ومٗمرح أصح٤مب  () أدريمف رضمؾ ىمد يم٤من يذيمر ُمٜمف ضمرأة وٟمجده()ومٚمام يم٤من سمحرة اًمقسمرة

 ضمئ٧م ٕشمٌٕمؽ وأصٞم٥م …ومٚمام أدريمف ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل .   طملم رأوه…اًمرؾمقل 

 وم٤مرضمع ومٚمـ )):  ، ىم٤مل  ىم٤مل ٓ(( شم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف ؟ )) … ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل ()ُمٕمؽ

.  ((أؾمتٕملم سمٛمنمك 

وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول .  ، طمتك إذا يمٜم٤م سم٤مًمِمجرة أدريمف اًمرضمؾ صمؿ ُم٣م:  ىم٤مًم٧م

.  (( وم٤مرضمع ومٚمـ أؾمتٕملم سمٛمنمك )):  ىم٤مل.   يمام ىم٤مل أول ُمرة…وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل .  ُمرة

 شم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف ))، وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول ُمرة  ()صمؿ رضمع وم٠مدريمف سم٤مًمٌٞمداء:  ىم٤مل

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  (( وم٤مٟمٓمٚمؼ )) …وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل .  ٟمٕمؿ:   ىم٤مل((؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وهل طمرة ىمري٦ٌم ُمـ اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ()

.  8/213يٜمٔمر ضم٤مُمع إصقل .  أي ىمقة وؿمج٤مقم٦م ()

.  ، ويّمٞم٥م ُمٕمف ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ أي ًمٞمًػم ُمٕمف ذم ضمٞمِمف ()

.  وهل اًمّمحراء ()

.  (1817)اجلٝم٤مد :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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ىم٤مل اًمٕمالء سمـ زي٤مد اًمٕمدوي :   ىم٤مل– رمحف اهلل – وقمـ ٟم٤مومع اًم٤ٌمهكم – 47

 إذ …ؾمـ أي اًمرضم٤مل يم٤من ٟمٌل اهلل :  ي٤م أسم٤م محزة: –  ريض اهلل قمٜمف  –ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

صمؿ يم٤من سمٛمٙم٦م قمنم :  صمؿ يم٤من ُم٤مذا ؟ ىم٤مل:  ىم٤مل.  اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م:  سمٕم٨م ؟ ىم٤مل

ؾمـ أي :   ىم٤مل()، صمؿ ىمٌْمف اهلل إًمٞمف ، ومتٛم٧م ؾمتقن ؾمٜم٦م ، وسم٤معمديٜم٦م قمنم ؾمٜملم ؾمٜملم

.  يم٠مؿم٥م اًمرضمؾ وأطمًٜمف وأمجٚمف وأحلٛمف:  اًمرضم٤مل هق يقُمئذ ؟ ىم٤مل

، همزوت ُمٕمف  ٟمٕمؿ:   ؟ ىم٤مل…، وهؾ همزوت ُمع رؾمقل اهلل  ي٤م أسم٤م محزة:  ىم٤مل

، ومحٛمٚمقا قمٚمٞمٜم٤م طمتك رأيٜم٤م ظمٞمٚمٜم٤م وراء  ، ومخرج اعمنميمقن سمٙمثرة يقم ضمٜملم

، ومٚمام رأى ذًمؽ رؾمقل  ()، وذم اعمنميملم رضمؾ حيٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمدىمٜم٤م وحيٓمٛمٜم٤م ()فمٝمقرٟم٤م

،   طملم رأى اًمٗمتح…، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل  ، ومٝمزُمٝمؿ اهلل ومقًمقا ُمدسمريـ () ٟمزل…اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 …، ومٞمٙمقن قمٛمره عم٤م شمقذم   سم٘مل سمٛمٙم٦م سمٕمد اًمٌٕمث٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م…أن اًمٜمٌل :  اعمِمٝمقر ()

.  صمالصم٤ًم وؾمتلم ؾمٜم٦م

أي أن اعمنميملم عم٤م سم٤مهمتقا اعمًٚمٛملم ورؿم٘مقهؿ سم٤مًمٜم٤ٌمل شم٘مٝم٘مرت ظمٞمؾ اعمًٚمٛملم طمتك يم٤مٟم٧م  ()

.  ظمٚمػ اعمِم٤مة

.  ، وهذا يدل قمغم ؿمج٤مقمتف أي ييب ويٙمن ذم اعمًٚمٛملم ()

، وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ  … وم٠مىمٌؾ اًم٘مقم إمم رؾمقل اهلل ))حلدي٨م اًمؼماء  (1776)ذم رواي٦م ُمًٚمؿ  ()

 أٟم٤م اًمٜمٌل ٓ يمذب أٟم٤م سمـ )):  ، وهق ي٘مقل ، واؾمتٜمٍم ، ومؽمل ودقم٤م احل٤مرث ي٘مقده سمٌٖمٚمتف

، وإن  …يمٜم٤م واهلل إذا محك اًم٠ٌمس ٟمت٘مل سمف :   ىم٤مل اًمؼماء((قمٌداعمٓمٚم٥م اًمٚمٝمؿ ٟمزل ٟمٍمك 

 =
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، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ  ، ومٞم٤ٌميٕمقٟمف قمغم اإلؾمالم ومجٕمؾ جي٤مء هبؿ أؾم٤مرى رضماًل رضمال

إن قمكَم ٟمذر إلن ضملء سم٤مًمرضمؾ اًمذي يم٤من حيٓمٛمٜم٤م ُمٜمذ اًمٞمقم :  …أصح٤مب اًمٜمٌل 

.  ٕرضسمـ قمٜم٘مف

ي٤م :   ىم٤مل…، ومٚمام رأى ٟمٌل اهلل  ، وضملء سم٤مًمرضمؾ …ومًٙم٧م رؾمقل اهلل :  ىم٤مل

 ومٚمؿ …وم٠مُمًؽ رؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل ، ي٤م ٟمٌل اهلل شم٧ٌم إمم اهلل ٟمٌل اهلل شم٧ٌم إمم اهلل

.  ، ًمٞمقذم أظمر سمٜمذره ي٤ٌميٕمف

 أن …، وضمٕمؾ هي٤مب اًمٜمٌل   ًمٞم٠مُمره سم٘متٚمف…ومجٕمؾ أظمر يٜمٔمر إمم اًمٜمٌل :  ىم٤مل

 مل )):  ، وم٘م٤مل ي٤م ٟمٌل اهلل ٟمذري ؟ ىم٤مل ، ومٚمام رأى ٟمٌل اهلل أٟمف ٓ يّمٜمع ؿمٞمئ٤ًم سم٤ميٕمف ي٘متٚمف

:   ؟ ىم٤مل()ي٤م رؾمقل اهلل أٓ أوُمْم٧م إمم:   وم٘م٤مل((أُمًؽ قمٜمف ُمٜمذ اًمٞمقم إٓ ًمتقذم ٟمذرك 

.  ()(( إٟمف ًمٞمس ًمٜمٌل أن يقُمض ))

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اًمِمج٤مع ُمٜم٤م اًمذي حي٤مذي سمف

.  ((اإلؿم٤مرة إمم اًمٌمء :   اإلُم٤مض)):  8/228ىم٤مل ذم ضم٤مُمع إصقل  ()

سمزي٤مدة وٟم٘مص وؾمٜمده  (3194)ورواه أسمق داود .  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.  3/151رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  صحٞمح

.  (1723) ويٜمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 
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.  … سمٞم٤من ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٌل – 1

، وأٓ   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم طم٤مل اًم٘مت٤مل وهمػمه اًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم– 2

،  يٕمجٌقا سمٙمثرهتؿ وٓ ىمقة قمت٤مدهؿ وؾمالطمٝمؿ ومٝمذا ُمـ أؾم٤ٌمب آٟمٙم٤ًمر واهلزيٛم٦م

 اٟمٙمنوا ذم أول – همزوة طمٜملم –وهلذا عم٤م أقمج٥م اعمًٚمٛمقن سمٙمثرهتؿ ذم هذه اًمٖمزوة 

 وُمـ ُمٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمتقيمٚملم قمغم اهلل ٟمٍمهؿ اهلل …، وًمٙمـ عم٤م صم٧ٌم اًمٜمٌل  إُمر

.  شمٕم٤ممم

 ُمـ أؾم٤ٌمب شم٠مظمر اًمٜمٍم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم – وُمٜمٝم٤م اًمٕمج٥م – أن اعمٕم٤ميص – 3

، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًمٌٕمد قمـ مجٞمع  ، وُمـ أؾم٤ٌمب طمٚمقل اهلزائؿ هبؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم

.  اعمٕم٤ميص اًمتل هل ؾم٥ٌم ًمٕم٘مقسم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٤مضمٚم٦م وأضمٚم٦م

.   وهٞمٌتٝمؿ ًمف… اطمؽمام اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل – 4

، ويًتح٥م ًمٖمػمه   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٗمل سمٜمذره إن يم٤من يًتٓمٞمع ذًمؽ– 5

.  ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٕملم أظم٤مه اعمًٚمؿ قمغم اًمقوم٤مء سمٜمذره

، وأن يٌتٕمد قمـ   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتحغم سم٠مومْمؾ إظمالق وأداب– 6

.  يمؾ قمٛمؾ أو ظمٚمؼ ومٞمف طمط ُمـ ىمدر اعمًٚمؿ أو إظمالل سمٛمروءشمف وًمق يم٤من ُم٤ٌمطم٤م

 *     *     *
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افدرس افسابع وافعؼون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –إظم٤ٌمر إؾمالم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ 

ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي – 48

 أم خؾؼوا من ؽر يشء أم هم }:  ، ومٚمام سمٚمغ هذه أي٦م  ي٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٤مًمٓمقر…

أم ظـدهم خزائن ربك أم * أم خؾؼوا افساموات واألرض بل ال يوؿـون * اخلافؼون 

 وزاد ()، رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  يم٤مد ىمٚمٌل أن يٓمػم[37 – 35 :اًمٓمقر] {هم ادسقطرون 

.  ()(( وذًمؽ أول ُم٤م وىمر اإليامن ذم ىمٚمٌل )):  اًمٌخ٤مري ذم رواي٦م أظمرى

 ذم أؾم٤مرى …ىم٤مل رؾمقل اهلل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ ضمٌػم أيْم٤م – 49

 رواه (( ًمؽميمتٝمؿ ًمف () ًمق يم٤من اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي طمٞم٤م صمؿ يمٚمٛمٜمل ذم ه١مٓء اًمٜمتٜمك)):  سمدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٞم٧ًم  (إًمخ ...  ومٚمام سمٚمغ ):  ، وزي٤مدة (463)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4854)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

طمدصمقين قمـ :  ، ىم٤مل ، قمـ ؾمٗمٞم٤من ، وإٟمام أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري قمـ احلٛمٞمدي قمٜمد ُمًٚمؿ

وم٠مُم٤م أٟم٤م وم٢مٟمام ؾمٛمٕم٧م :  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من:  صمؿ ىم٤مل.  ، قمـ أسمٞمف ومذيمره ، قمـ حمٛمد سمـ ضمٌػم اًمزهري

، مل   ي٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٤مًمٓمقر…اًمزهري حيدث قمـ حمٛمد سمـ ضمٌػم قمـ أسمٞمف ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

.  أؾمٛمٕمف زاد اًمذي ىم٤مًمقا زم

.  (4023)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

،  ، ٕهنؿ يمٗم٤مر ُمنميمقن أراد هبؿ إهى:  اًمٜمتٜمك ):  8/205ىم٤مل ذم ضم٤مُمع إصقل  ()

 =
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.  ()وم٠مؾمٚمؿ قمٜمد ذًمؽ ضمٌػم:  ، وزاد  ورواه اًمٓمؼماين()اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

:  افػوائد وافعز

، ومٝمذا اعمٓمٕمؿ   أن ُمـ أوضمف إقمج٤مز اًم٘مرآن شم٠مصمػمه قمغم ُمـ اؾمتٛمٕمف أو ىمرأه– 1

سمـ قمدي ضم٤مء ًمٞمٗمتدي ُمـ أه ُمـ أىم٤مرسمف ذم وىمٕم٦م سمدر وهق حيٛمؾ ُمـ احل٘مد قمغم 

، وهذا  ، ومام هق إٓ أن ؾمٛمع اًم٘مرآن طمتك وىمر اإليامن ذم ىمٚمٌف اإلؾمالم وأهٚمف ُم٤م حيٛمؾ

، وىمد أوصٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ إمم أيمثر  وضمف واطمد ُمـ أوضمف أقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٙمثػمة

،  …، وهذا اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز هق أقمٔمؿ ُمٕمجزة سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ُمـ مخ٦ًم وأرسمٕملم وضمٝم٤مً 

 ُم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ٟمٌل إٓ )):   أٟمف ىم٤مل…، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  وهق ُمٕمجزشمف اخل٤مًمدة

، وإٟمام يم٤من اًمذي أوشمٞمتف وطمٞم٤م أوطم٤مه اهلل  أقمٓمل ُمـ أي٤مت ُم٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمٌنم

.  () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((، وم٠مرضمقا أن أيمقن أيمثرهؿ شم٤مسمٕم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  أزمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (، وم٤مؾمتٕم٤مر هلؿ اًمٜمتـ جم٤مزًا  واعمنميمقن ٟمجس

.  (4024)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

 إؾمٜم٤مده )):  9/377، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  وذم إؾمٜم٤مده وٕمػ (1507)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ()

.  ((طمًـ 

 )):  8/523ىم٤مل ذم ضم٤مُمع إصقل .  (152)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4981)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  ((ًمٞمس رء ُمـ يمت٥م اهلل اعمٜمزًم٦م يم٤من ُمٕمجزًا إٓ اًم٘مرآن 
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ُمٙم٤موم٠مة ُمـ :   أن ُمـ إظمالق احلٛمٞمدة اًمتل طم٨م قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع اعمٓمٝمر– 2

 – واًمد ضمٌػم – ذم ؿم٠من اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي …، وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل  أؾمدى إًمٞمؽ ُمٕمرووم٤مً 

.  ()…، ٕٟمف يم٤مٟم٧م ًمف يد قمٜمد اًمٜمٌل  ُم٤م ىم٤مل

، ًمٙمٗمرهؿ سم٤مهلل أو سمرؾمٚمف   أن مجٞمع اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم أٟمج٤مس ٟمج٤مؾم٦م ُمٕمٜمقي٦م– 3

، أو إلذايمٝمؿ ُمع  ، وطمرهبؿ ًمديـ اهلل احلؼ ، ويمذهبؿ قمغم اهلل وقمغم أٟمٌٞم٤مئف أو سمٙمتٌف

 }:  ، ويمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ، يمام هق سيح ذم طمدي٨م أهى سمدر اهلل همػمه ُمـ خمٚمقىم٤مشمف

.  [28 :اًمتقسم٦م] {إكام ادؼـون كجس ؾال يؼربوا ادسجد احلرام بعد ظامفم هذا 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1508،  1506)ورد هذا ذم سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م قمٜمد اًمٓمؼماين  ()
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افدرس افثامن وافعؼون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم قمٛمػم سمـ وه٥م 

ضمٚمس قمٛمػم سمـ وه٥م :   قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل– 50

، ويم٤من قمٛمػم  ، سمٕمد ُمّم٤مب أهؾ سمدر سمٞمًػم اجلٛمحل ُمع صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ذم احلجر

،   وأصح٤مسمف…، وممـ يم٤من ي١مذي رؾمقل اهلل  سمـ وه٥م ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ُمـ ؿمٞم٤مـملم ىمريش

، ومذيمر  ، ويم٤من اسمٜمف وه٥م سمـ قمٛمػم ذم أؾم٤مرى سمدر ويٚم٘مقن ُمٜمف قمٜم٤مء وهق سمٛمٙم٦م

.  (واهلل إِْن ذم اًمٕمٞمش سمٕمدهؿ ظمػم  ):  ، وم٘م٤مل صٗمقان أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م وُمّم٤مهبؿ

ـٌ قمكم ًمٞمس قمٜمدي ىمْم٤مؤه صدىم٧م:  ىم٤مل ًمف قمٛمػم ، وقمٞم٤مل  ، أُم٤م واهلل ًمقٓ َدْي

 اسمٜمل ()، وم٢من زم ومٞمٝمؿ قمٚم٦م ، ًمريم٧ٌم إمم حمٛمد طمتك أىمتٚمف  سمٕمدي()أظمِمك قمٚمٞمٝمؿ اًمْمٞمٕم٦م

.  أؾمػم ذم أيدهيؿ

:  وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م صٗمقان سمـ أُمٞم٦م وم٘م٤مل:  ىم٤مل

، ٓ يًٕمٜمل   ُم٤م سم٘مقا()، وقمٞم٤مًمؽ ُمع قمٞم٤مزم أواؾمٞمٝمؿ قمكم ديٜمؽ أٟم٤م أىمْمٞمف قمٜمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اًمْمٞم٤مع واًمتِمت٧م:  اًمْمٞمٕم٦م ()

، ٕن اسمٜمف أؾمػم   وأصح٤مسمف ًمـ يًتٜمٙمروا جمٞمئف إًمٞمٝمؿ…، وُمراده أن اًمٜمٌل  اًم٥ًٌم:  اًمٕمٚم٦م ()

.  ، ومًٞمٕمت٘مدون أن ضم٤مء ًمٗمداء اسمٜمف قمٜمدهؿ

.  أىمقم قمغم أُمرهؿ وأٟمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ:  أواؾمٞمٝمؿ ()



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     146

 
 

 

.  وم٤ميمتؿ قمكَم ؿم٠مين وؿم٠مٟمؽ:  ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمػم رء ويٕمجز قمٜمٝمؿ

:  ؾم٠مومٕمؾ:  ىم٤مل

، ومٌٞمٜمام  ، صمؿ اٟمٓمٚمؼ طمتك ىمدم اعمديٜم٦م ، ومِمخذ وؾمؿ صمؿ أُمر قمٛمػم سمًٞمٗمف:  ىم٤مل

، ويذيمرون ُم٤م أيمرُمٝمؿ  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم يتحدصمقن قمـ يقم سمدر

، إذ ٟمٔمر قمٛمر إمم قمٛمػم سمـ وه٥م وىمد أٟم٤مخ راطمٚمتف قمغم  ، وُم٤م أراهؿ ذم قمدوهؿ اهلل سمف

، ُم٤م ضم٤مء  هذا اًمٙمٚم٥م قمدو اهلل قمٛمػم سمـ وه٥م:  ، وم٘م٤مل سم٤مب اعمًجد ُمتقؿمح٤ًم ؾمٞمٗمف

.  ، وطمزرٟم٤م ًمٚم٘مقم يقم سمدر إٓ ًمنم وهق اًمذي طمرش سمٞمٜمٜم٤م

، هذا قمدو اهلل قمٛمػم سمـ  ي٤م ٟمٌل اهلل:   وم٘م٤مل…صمؿ دظمؾ قمٛمر قمغم رؾمقل اهلل 

.  وه٥م ىمد ضم٤مء ُمتقؿمح٤ًم ؾمٞمٗمف

 ؾمٞمٗمف ذم قمٜم٘مف ومٚمٌٌف ()وم٠مىمٌؾ قمٛمر طمتك أظمذ سمحامًم٦م:  ، ىم٤مل (( وم٠مدظمٚمف قمكَم )):  ىم٤مل

،   وم٠مضمٚمًقا قمٜمده…ادظمٚمقا قمغم رؾمقل اهلل :  ، وىم٤مل عمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ إٟمّم٤مر ()هب٤م

.  ، وم٠مٟمف همػم ُم٠مُمقن واطمذروا قمٚمٞمف ُمـ هذا اخلٌٞم٨م

 وقمٛمر آظمذ سمحامًم٦م …، ومٚمام رآه رؾمقل اهلل  …صمؿ دظمؾ سمف قمغم رؾمقل اهلل 

.  ((، ادن ي٤م قمٛمػم   أرؾمٚمف ي٤م قمٛمر)):  ؾمٞمٗمف ذم قمٜم٘مف ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ُم٤م يرسمط سمف اًمًٞمػ قمغم اجلًؿ:  مح٤مًم٦م اًمًٞمػ ()

.  ، وأُمًٙمف هبام أي ًمٗمٝم٤م قمٚمٞمف:  ًمٌٌف هب٤م ()
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، وم٘م٤مل رؾمقل  ، ويم٤مٟم٧م وٞم٦م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ اٟمٕمٛمقا ص٤ٌمطم٤مً :  ، صمؿ ىم٤مل ومدٟم٤م

.  ((، سم٤مًمًالم وٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م  ىمد أيمرُمٜم٤م اهلل سمتحٞم٦م ظمػم ُمـ وٞمتؽ ي٤م قمٛمػم )) …اهلل 

.  أُم٤م واهلل ي٤م حمٛمد إن يمٜم٧م هب٤م حلدي٨م قمٝمد:  وم٘م٤مل

ضمئ٧م هلذا إؾمػم اًمذي ذم أيديٙمؿ :   ىم٤مل(( ومام ضم٤مء سمؽ ي٤م قمٛمػم ؟ )):  ىم٤مل

.  وم٠مطمًٜمقا ومٞمف

وهؾ أهمٜم٧م ! ىمٌحٝم٤م اهلل ُمـ ؾمٞمقف :   ىم٤مل(( ومام سم٤مل اًمًٞمػ ذم قمٜم٘مؽ ؟ )):  ىم٤مل

؟  قمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً 

.  ُم٤م ضمئ٧م إٓ ًمذًمؽ:   ىم٤مل((، ُم٤م اًمذي ضمئ٧م ًمف ؟   اصدىمٜمل)):  ىم٤مل

، ومذيمر ٤م أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م  سمؾ ىمٕمدت أٟم٧م وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م ذم احلجر ):  ىم٤مل

،  ًمقٓ ديـ قمكّم وقمٞم٤مل قمٜمدي خلرضم٧م طمتك أىمتؾ حمٛمداً :  ، صمؿ ىمٚم٧َم  ُمـ ىمريش

، واهلل طم٤مئؾ سمٞمٜمؽ  ، قمغم أن شم٘متٚمٜمل ًمف ومتحٛمؾ ًمؽ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمديٜمؽ وقمٞم٤مًمؽ

.  (وسملم ذًمؽ 

، ىمد يمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ٟمٙمذسمؽ سمام يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜم٤م  أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل:  ىم٤مل قمٛمػم

، وهذا أُمر مل حييه إٓ أٟم٤م  ، وُم٤م يٜمزل قمٚمٞمؽ ُمـ اًمقطمل سمف ُمـ ظمؼم اًمًامء

،  ، وم٤محلٛمد هلل اًمذي هداين ًمإلؾمالم ، ومقاهلل إين ٕقمٚمؿ ُم٤م أشم٤مك سمف إٓ اهلل وصٗمقان

.  ، صمؿ ؿمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ وؾم٤مىمٜمل هذا اعم٤ًمق

، وأـمٚم٘مقا  ، وقمٚمٛمقه اًم٘مرآن وم٘مٝمقا أظم٤ميمؿ ذم ديٜمف ):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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.  ومٗمٕمٚمقا (أؾمػمه 

، ؿمديد إذى عمـ  ، إين يمٜم٧م ضم٤مهدًا قمغم إـمٗم٤مء ٟمقر اهلل ي٤م رؾمقل اهلل:  صمؿ ىم٤مل

، وم٠مدقمقهؿ إمم  ، وم٠مىمدم ُمٙم٦م  وأٟم٤م أطم٥م أن شم٠مذن زم– قمز وضمؾ –يم٤من قمغم ديـ اهلل 

، وإٓ آذيتٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ يمام يمٜم٧م  ، ًمٕمؾ اهلل هيدهيؿ ، وإمم اإلؾمالم ، وإمم رؾمقًمف اهلل

ويم٤من .   ومٚمحؼ سمٛمٙم٦م…وم٠مذن ًمف رؾمقل اهلل :  ىم٤مل.  أوذي أصح٤مسمؽ ذم ديٜمٝمؿ

أسمنموا يقىمٕم٦م شم٠مشمٞمٙمؿ أن ذم :  ، ي٘مقل صٗمقان سمـ أُمٞم٦م طملم ظمرج قمٛمػم سمـ وه٥م

، طمتك ىمدم رايم٥م  ، ويم٤من صٗمقان ي٠ًمل قمٜمف اًمريم٤ٌمن ، شمٜمًٞمٙمؿ وىمٕم٦م سمدر أي٤مم

.  ()، وٓ يٜمٗمٕمف سمٜمٗمع أسمداً  ، ومحٚمػ أن ٓ يٙمٚمٛمف أسمداً  وم٠مظمؼمه سم٢مؾمالُمف

:  افػوائد وافعز

 وضمقب احلذر ُمـ يمٞمد إقمداء ُمـ اعمنميملم وهمػمهؿ وأهنؿ ٓ يؽميمقن – 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، قمـ   ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد ضمٕمٗمر663 – 1/661 يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم –رواه اسمـ اؾمح٤مق  ()

 قمـ 3/36، ورواه ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم يمام ذم اإلص٤مسم٦م  وإؾمٜم٤مده صحٞمح ُمرؾمؾ.  قمروة سمـ اًمزسمػم

 سمٜمحقه ُمع 62،  17/61، ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  اسمـ ؿمٝم٤مب ُمرؾماًل وإؾمٜم٤مده صحٞمح

.  ٓ أقمٚمٛمف إٓ قمـ أٟمس:  ، ىم٤مل اظمتالف ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمران اجلقذم

، وم٤محلدي٨م طمًـ  وهذه اًمرواي٤مت يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً .  وإؾمٜم٤مده طمًـ ًمقٓ ؿمؽ أيب قمٛمران

.  ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع ـمرىمف
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.  وؾمٞمٚم٦م إلـمٗم٤مء ٟمقر اهلل إٓ ومٕمٚمقه٤م

.   ودًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف… ذم احلدي٨م ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 2

.   طمٗمظ اهلل ٕوًمٞم٤مئف وٟمٍمه هلؿ– 3

،   وضمقب اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمداظمٚملم ذم اإلؾمالم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًم٘مرآن وأطمٙم٤مم اإلؾمالم– 4

 ُمـ – سمٛمِمٞمئ٦م اهلل –، ومٞمًٚمٛمقا  ًمػمؾمخ اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ ويٕمٌدوا اهلل قمغم سمّمػمة

اًمٗمٙمر سمٕمد اإلؾمالم وُمـ شمٞم٤مرات اًمٌدع واخلراوم٦م اًمتل يدقمقا إًمٞمٝم٤م أهؾ إهقاء 

.  وًاطم٤مب اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م

، وعم٤م ذم   أٟمف يًتح٥م شم٠مًمٞمػ ىمٚم٥م ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم طمديث٤ًم ًمٞم٘مقى إيامٟمف– 5

.  ذًمؽ ُمـ دقمقة ًمٖمػمه إمم اإلؾمالم

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم اؾمتٕمامل أًمٗم٤مظ اًمتحٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأن – 6

، يمام أٟمف حيرم قمغم اعمًٚمؿ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم ُم٤م هق  يٌتٕمد قمـ اؾمتٕمامل وٞم٦م أهؾ اًمٙمٗمر

، ويٕمٔمؿ ظمٓمر اًمتِمٌف هبؿ إذا ىمٚمدهؿ اعمًٚمؿ ذم رء ُمـ أُمقر ديٜمٝمؿ  ظم٤مص هبؿ

.  اًم٤ٌمـمؾ

، وم٤مإلٟم٤ًمن سمٖمػم اإلؾمالم   ذم ىمقل قمٛمر قمـ قمٛمػم ُم٤م يدل قمغم طم٘م٤مرة اعمنمك– 7

، وُمـ أيمرُمف اهلل سم٤مإلؾمالم وسم٤مًمتٛمًؽ سمنمائٕمف ارشمٗمع إمم أقمغم  ذم أطمط اعمٜم٤مزل

ؿد أؾؾح * ؾلهلؿفا ؾجورها وتؼواها *  وكػس وما شواها }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اعمٜم٤مزل

ومٛمـ أـم٤مع اهلل وم٘مد زيمك .  [10 – 5 :اًمِمٛمس] {وؿد خاب من دشاها * من زـاها 
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 أي أوٚمٝم٤م – وُمـ قمَم اهلل وم٘مد دس ٟمٗمًف – أي ـمٝمره٤م ورومٕمٝم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م –ٟمٗمًف 

 ؾمقاء أيم٤من –وإذا وصؾ إمم درضم٦م اًمٙمٗمر .  وأهمقاه٤م وضمٕمٚمٝم٤م ظم٤مُمٚم٦م ُمٜمحٓم٦م رذيٚم٦م

 وم٘مد وصؾ إمم أطمط اعمٜم٤مزل سمؾ إمم –يمٗمره أصٚمٞم٤ًم أم سم٤مًمردة سمؽمك اًمّمالة أم سمٖمػم ذًمؽ 

 وافذين ـػروا يتؿتعون ويلـؾون ـام }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُم٤م هق أطمط ُمـ طم٤مل اًمٌٝم٤مئؿ

 أم حتسب أن }، ويمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  [12 :حمٛمد] {تلـل األكعام وافـار مثوى هلم 

.  [44 :اإلهاء] { أـثرهم يسؿعون أو يعؼؾون إن هم إال ـاألكعام بل هم أضل شبقالً 

.  وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 *     *     *
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افدرس افتاشع وافعؼون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م 

إن اهلل عم٤م أراد ُهدى زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م ىم٤مل زيد :   قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل– 51

 طملم ٟمٔمرت …ُم٤م ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة رء إٓ وىمد قمرومتٝم٤م ذم وضمف حمٛمد :  سمـ ؾمٕمٜم٦م

، يًٌؼ طمٚمُٛمف ضمٝمَٚمف وٓ شمزيد ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ  ()، إٓ اصمٜمتلم مل أظمؼممه٤م ُمٜمف إًمٞمف

:  ىم٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م.  ، وم٠مقمرف طمٚمٛمف ُمـ ضمٝمٚمف ، ومٙمٜم٧م أًمٓمػ ًمف ٕن أظم٤مًمٓمف طمٚمامً 

 – ريض اهلل قمٜمف – يقُم٤ًم ُمـ احلجرات وُمٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م …ومخرج رؾمقل اهلل 

،  ىمري٦م سمٜمل ومالن ىمد أؾمٚمٛمقا! ي٤م رؾمقل اهلل :  ، وم٘م٤مل وم٠مشم٤مه رضمؾ قمغم راطمٚمتف يم٤مًمٌدوي

، وىمد أص٤مسمتٝمؿ  ، ويمٜم٧ُم طمدصمُتٝمؿ إن أؾمٚمٛمقا أشم٤مهؿ اًمرزق رهمداً  ودظمٚمقا ذم اإلؾمالم

، وم٠مٟم٤م أظمِمك ي٤م رؾمقل أن خيرضمقا ُمـ اإلؾمالم ـمٛمٕم٤ًم  ؾمٜم٦م وؿمدة وىمحقط ُمـ اًمٖمٞم٨م

، ومٜمٔمر إمم  ، وم٢من رأي٧م أن شمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ سمٌمء شمٕمٞمٜمٝمؿ سمف ومٕمٚم٧َم  ()يمام دظمٚمقا ومٞمف ـمٛمٕم٤مً 

،  ()ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م سم٘مل ُمٜمف رء:   وم٘م٤مل– ريض اهلل قمٜمف –رضمؾ إمم ضم٤مٟمٌف أراه قمٚمٞم٤ًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  7،  2/6يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  أي مل أشم٠ميمد ُمـ وضمقدمه٤م ًمديف ()

، فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن هذا اًم٘محط سم٥ًٌم  ، ويرضمٕمقا إمم اًمنمك ظمٌم أن يرشمدوا قمـ اإلؾمالم ()

.  إؾمالُمٝمؿ

،   ًمٞمٕمرف ُمٜمف هؾ سم٘مل قمٜمده رء ُمـ اعم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – ٟمٔمر إمم قمكم …أي أن اًمٜمٌل  ()

 =
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هؾ ًمؽ أن شمٌٞمٕمٜمل  رًا ُمـ طم٤مئط ! ي٤م حمٛمد :  ومدٟمقت إًمٞمف وم٘مٚم٧م:  ىم٤مل زيد اسمـ ؾمٕمٜم٦م

، وًمٙمٜمل أسمٞمٕمؽ  رًا ُمٕمٚمقُم٤ًم إمم   ٓ ي٤م هيقدي)):  سمٜمل ومالن إمم أضمؾ يمذا ويمذا ؟ وم٘م٤مل

، وم٠مـمٚم٘م٧م  ، وم٤ٌميٕمٜمل ٟمٕمؿ:  ، ىمٚم٧م ((، وٓ شُمًٛمل طم٤مئط سمٜمل ومالن  أضمؾ يمذا ويمذا

، وم٠مقمٓم٤مه٤م  ، وم٠مقمٓمٞمتف صمامٟملم ُمث٘م٤مًٓ ُمـ ذه٥م ذم  ر ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ يمذا ويمذا ()مهٞم٤مين

.  (( اهمد قمٚمٞمٝمؿ وم٠مقمٜمٝمؿ هب٤م )):  ، وم٘م٤مل اًمرضمؾ

، أشمٞمتف وم٠مظمذت  ومٚمام يم٤من ىمٌؾ حمؾ إضمؾ سمٞمقُملم أو صمالث:  وم٘م٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜمف

أٓ شم٘مْمٞمٜمل ي٤م :  ، وم٘مٚم٧م ًمف ، وٟمٔمرت إًمٞمف سمقضمف همٚمٞمظ ()سمٛمج٤مُمع ىمٛمٞمّمف وردائف

، وًم٘مد يم٤من زم سمٛمخ٤مًمٓمتٙمؿ  ()حمٛمد طم٘مل ؟ ومقاهلل ُم٤م قمٚمٛمتٙمؿ سمٜمل قمٌداعمٓمٚم٥م عمٓمؾ

، صمؿ رُم٤مين  ، وٟمٔمرت إمم قمٛمر وإذا قمٞمٜم٤مه شمدوران ذم وضمٝمف يم٤مًمٗمٚمؽ اعمًتدير قمٚمؿ

! ، وشمّمٜمع سمف ُم٤م أرى   ُم٤م أؾمٛمع…أشم٘مقل ًمرؾمقل اهلل ! ي٤م قمدو اهلل :  ، وم٘م٤مل سمٌٍمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ويم٤من قمغم يد – وٟمحق ذًمؽ –ومٙم٠مٟمف يم٤من هٜم٤مك ذمء ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٗمؼ قمغم ُمـ اطمت٤مج ُمٜمٝمؿ ُمٜمف 

.   ريض اهلل قمٜمف–قمكم 

.  2/641اعمّم٤ٌمح .  ، ويِمده اإلٟم٤ًمن قمغم وؾمٓمف يمٞمس دمٕمؾ ومٞمف اًمٜم٘مقد:  اهلٛمٞم٤من ()

.   ومه٤م قمٚمٞمف…أي أن زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م أُمًؽ سمٛمج٤مُمع ىمٛمٞمص ورداء اًمٜمٌل  ()

ىم٤مل .  أٟمٙمؿ ُمٕمنم سمٜمل قمٌداعمٓمٚم٥م  ٤مـمٚمقن ذم ؾمداد ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمديقن واحل٘مقق:  اعمٕمٜمك ()

.  …ذًمؽ ًمٞمختؼم طمٚمؿ اًمٜمٌل 
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 …ورؾمقل اهلل .  ()ومقاًمذي سمٕمثف سم٤محلؼ ًمقٓ ُم٤م أطم٤مذر ىمقشمف ًميسم٧م سمًٞمٗمل رأؾمؽ

،   ي٤م قمٛمر أٟم٤م وهق يمٜم٤م أطمقج إمم همػم هذا)):  ، صمؿ ىم٤مل يٜمٔمر إمم قمٛمر ذم ؾمٙمقن وشم١مدة

، اذه٥م سمف ي٤م قمٛمر واقمٓمف طم٘مف  ()، وشم٠مُمره سمحًـ اًمت٤ٌمقَم٦م أن شم٠مُمرين سمحًـ إداء

.  ((وزده قمنميـ ص٤مقم٤ًم ُمـ  ر ُمٙم٤من َُم٤مُرقْمَتُف 

، وزادين قمنميـ   وم٠مقمٓم٤مين طم٘مل– ريض اهلل قمٜمف –ومذه٥م يب قمٛمر :  ىم٤مل زيد

 أن …أُمرين رؾمقل اهلل :  ُم٤م هذه اًمزي٤مدة ي٤م قمٛمر ؟ وم٘م٤مل:  ، وم٘مٚم٧م ص٤مقم٤ًم ُمـ  ر

أٟم٤م :  ، ُمـ أٟم٧م ؟ ىمٚم٧م ٓ:  وشمٕمرومٜمل ي٤م قمٛمر ؟ ىم٤مل:  ، ىمٚم٧م أزيدك ُمٙم٤من ُم٤مرقمتؽ

ومام دقم٤مك أن ومٕمٚم٧م سمرؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل ()احلؼم:  احلؼم ؟ ىمٚم٧م:  ، ىم٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م

مل شمٙمـ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة رء ! ي٤م قمٛمر:  ، وىمٚم٧م ًمف ُم٤م ىمٚم٧م ؟ ىمٚم٧م  ُم٤م ومٕمٚم٧م…

:   ُمٜمف()، إٓ اصمٜمتلم مل أظمؼممه٤م  طملم ٟمٔمرت إًمٞمف…إٓ وىمد قمرومتف ذم وضمف رؾمقل اهلل 

، وم٤مؿمٝمد ي٤م قمٛمر  ، وم٘مد ظمؼمهتام ، وٓ يزيده اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ طمٚمامً  يًٌؼ طمٚمٛمف ضمٝمٚمف

 –، وأؿمٝمد أن ؿمٓمر ُم٤مزم  ، وسمٛمحٛمد ٟمٌٞم٤مً  ، وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤مً  أين ىمد روٞم٧م سم٤مهلل رسم٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. –  ريض اهلل قمٜمف –هذا يمٚمف ُمـ يمالم قمٛمر  ()

،  ، وشم٠مُمر زيدًا سمحًـ اخلٚمؼ قمٜمد ـمٚم٥م طم٘مف أي يم٤من إومم أن شم٠مُمرين سمحًـ اًم٘مْم٤مء ()

.  واًمتٞمًػم ذم ذًمؽ

.  اًمٕم٤ممل:  احلؼَم ()

.  7،  2/6يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .   أي مل أشم٠ميمد ُمـ وضمقدمه٤م ًمديف(( مل أظمؼممه٤م )):  ىمقًمف ()



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     154

 
 

 

أو قمغم : –  ريض اهلل قمٜمف –، وم٘م٤مل قمٛمر   صدىم٦م قمغم أُم٦م حمٛمد–وإين أيمثره٤م ُم٤مًٓ 

، ومرضمع قمٛمر وزيد إمم رؾمقل اهلل  أو قمغم سمٕمْمٝمؿ:  ، ىمٚم٧م ()سمٕمْمٝمؿ وم٢مٟمؽ ٓ شمًٕمٝمؿ

،  …، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف  أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل:  ، وم٘م٤مل زيد …

، صمؿ شمقذم زيد ذم همزوة شمٌقك ُم٘مٌاًل  وآُمـ سمف وصدىمف وسم٤ميٕمف وؿمٝمد ُمٕمف ُمِم٤مهد يمثػمة

.  ()، رطمؿ اهلل زيداً  همػم ُمدسمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   ًمٙمثرهتؿ– وهؿ اعمًٚمٛمقن – …أي أن ُم٤مًمؽ ًمـ يٙمٗمل مجٞمع أُم٦م حمٛمد  ()

، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (341)رواه أسمق داود يمام ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمتٞمٛمل  ()

،  334)، ًمقطم٦م  ، وُمـ ـمري٘مف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ذم شمرمج٦م محزة سمـ يقؾمػ (5147)

، صمٜم٤م حمٛمد سمـ محزة سمـ  ، صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ ٟمجدة احلقـمل (335

،  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.  ، قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم ، قمـ ضمده ، قمـ أسمٞمف يقؾمػ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم

، وىم٤مل  (( ُم٘مٌقل ))، وهق  (( محزة سمـ يقؾمػ ))، وقمدا  ((صدوق  ))، وهق  قمدا حمٛمد سمـ محزة

 )):  8/240، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  (( هذا طمدي٨م طمًـ ُمِمٝمقر ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة )):  اعمزي

.  ((رواشمف صم٘م٤مت 

،  (288)، سم٤مب اًمّمدق   ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمام ذم اإلطم٤ًمن ذم اًمؼم واإلطم٤ًمن

، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم دٓئؾ  605،  3/604، واحل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  (5147)واًمٓمؼماين 

، سم٤مب اؾمتؼماء زيد اسمـ ؾمٕمٜم٦م أطمقال اًمٜمٌل  ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة 53،  52، ص اًمٜمٌقة

.   قمـ اًمقًمٞمد سمف– وهق اسمـ أيب اًمني – ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ 279،  6/278 …

 رضم٤مل )):  1/549، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م  ((، ًمف أوه٤مم يمثػمة   صدوق))واسمـ اعمتقيمؾ 

 =
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:  افػوائد وافعز

.  … ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 1

، وهق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل   أن احلٚمؿ قمٜمد أظمٓم٤مء أظمريـ ظمٚمؼ رومٞمع– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ((...  ، وُمداره قمغم حمٛمد سمـ أيب اًمني ، وىمد سح اًمقًمٞمد ومٞمف سم٤مًمتحدي٨م اإلؾمٜم٤مد ُمقصم٘مقن

.  ((، وهق ُمـ همرر احلدي٨م  ، ومل خيرضم٤مه  هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد)):  وىم٤مل احل٤ميمؿ

 ) – يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ إؾمح٤مق – وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهدان ُمرؾمالن روامه٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ :  ، ىم٤مل قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أُملم اًمٙمٜم٤مين ( 273،  272و٘مٞمؼ حمٛمد محٞمداهلل 

ومذيمره سمٜمحقه دون ذيمر ىمتٚمف ذم همزوة ...  ، وطمدصمٜمل اًمزهري ىم٤مٓ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم

.  ، ودون ذيمر اؾمؿ اًمٞمٝمقدي اًمذي أؾمٚمؿ شمٌقك

.  3/442 يمام ذم اًمٚم٤ًمن (( وٕمٞمػ )) وقمٌداًمرمحـ سمـ أُملم 

 1/361 ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ … وروى ُمرؾمؾ اًمزهري اسمـ ؾمٕمد ذم ذيمر صٗم٦م رؾمقل اهلل 

.  ، طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع اًمزهري ومذيمره سمٜمحق ُمرؾمٚمف اًم٤ًمسمؼ ، أظمؼمٟم٤م ضمرير قمـ يزيد سمـ ه٤مرون

وىمد ذيمره احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م ؿم٤مهدًا ًمرواي٦م .  ، ًمٕمدم ذيمر اؾمؿ ؿمٞمخ ضمرير وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

.  قمٌداهلل سمـ ؾمالم

، شمٜمٔمر قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ذم اعمقوع   ذم اًمتقراة… وهلذا احلدي٨م ؿمقاهد ومٞمام يتٕمٚمؼ سمّمٗمتف 

.  ، وومٞمف ُمـ مل أقمرومف 6/280، وًمف أيْم٤ًم ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل  اًم٤ًمسمؼ

، قمدا ُم٤م  ، ومتت٘مقى سمِمقاهده٤م اعمذيمقرة  وسم٤مجلٛمٚم٦م رواي٦م قمٌداهلل سمـ ؾمالم وٕمٗمٝم٤م ًمٞمس ىمقي٤مً 

.  ، وىمد أٟمٙمر هذه اجلٛمٚم٦م اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص يتٕمٚمؼ سمقوم٤مشمف ذم همزوة شمٌقك
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…  .

 أن يٜمٌٖمل ًمّم٤مطم٥م احلؼ يم٤مًمدائـ وٟمحقه أن حيًـ اًمتٕم٤مُمؾ قمٜمد ـمٌف طم٘مف – 3

.  ، وأن يٙمقن ؾمٛمح٤ًم قمٜمد آىمتْم٤مء ممـ قمٚمٞمف احلؼ

 أن يٜمٌٖمل ًمٚمٛمدقمك وُمـ قمٚمٞمف طمؼ ًمٖمػمه أن يّمدق ذم ٟمٞم٦م اًمقوم٤مء وأن حيًـ – 4

.  قمٜمد اًم٘مْم٤مء

، وهلذا شمؼمع   قمٜمد إؾمالُمف– زيد سمـ ؾمٕمٜمف – ىمقة إيامن هذا اًمّمح٤ميب – 5

.  سمٜمّمػ ُم٤مًمف صدىم٦م قمغم اعمًٚمٛملم

 *     *     *
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افدرس افثالثون 

 وىمدوم وومدهؿ (( قمٌد اًم٘مٞمس ))إؾمالم ىمٌٞمٚم٦م 

إن ٟم٤مؾم٤ًم ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري – 52

، وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ  ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م طمل ُمـ رسمٞمٕم٦م:  ، وم٘م٤مًمقا …ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل 

،  ، ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ٟم٠مُمر سمف ُمـ وراءٟم٤م ()، وٓ ٟم٘مدر قمٚمٞمؽ إٓ ذم أؿمٝمر احلرم يمٗم٤مر ُمي

، وأهن٤ميمؿ   آُمريمؿ سم٠مرسمع)) …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل .  ، إذا ٟمحـ أظمذٟم٤م سمف وٟمدظمؾ سمف اجلٜم٦م

،  ، وآشمقا اًمزيم٤مة ، وأىمٞمٛمقا اًمّمالة ، اقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤مً  قمـ أرسمع

،  ، قمـ اًمدسم٤مء ، وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع ()، وأقمٓمقا اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ وصقُمقا رُمْم٤من

،   سمغم))ُم٤م قمٚمٛمؽ سم٤مًمٜم٘مػم ؟ ىم٤مل ! ي٤م ٟمٌل اهلل :  ىم٤مًمقا.  ()((، واًمٜم٘مػم  ، واعمزوم٧م واحلٜمتؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وهل ذو اًم٘مٕمدة وذو احلج٦م وحمرم  أي ٓ ٟمًتٓمٞمع اًمقصقل إًمٞمؽ إٓ ذم إؿمٝمر احلرم ()

.  ، ٕن اًمٙمٗم٤مر ٓ ي٘م٤مشمٚمقن ومٞمٝم٤م ورضم٥م

، أي آُمريمؿ سم٠مرسمع  (( آُمريمؿ سم٠مرسمع ))، ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف  (( وأقمٓمقا اخلٛمس )):  إن ىمقًمف:  ىمٞمؾ ()

.  1/133اًمٗمتح :   يٜمٔمر((وسم٠من شمٕمٓمقا اخلٛمس 

، واحلٜمتؿ هل اجلرة  واعمراد اإلٟم٤مء اًمذي يتخذ ُمـ اًم٘مرع.  ، وهق اًم٘مرع واطمد دسم٤مءة:  اًمدسم٤مء ()

، واًمٜم٘مػم هق ضمذع اًمٜمخٚم٦م  ، واعمزوم٧م هق اإلٟم٤مء اعمٓمكم سم٤مًمزوم٧م أو اًم٘م٤مر اًمتل شمّمٜمع ُمـ اًمٓملم

واعمراد سم٤مًمٜمٝمل قمـ .  1/134، اًمٗمتح  5/146ضم٤مُمع إصقل :  يٜمٔمر.  يٜم٘مر ويتخذ إٟم٤مء

 =
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 صمؿ شمّمٌقن ومٞمف –ُمـ اًمتٛمر :   أو ىم٤مل– ()((، ومت٘مذومقن ومٞمف ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٤مء  ضمذع شمٜم٘مروٟمف

 – أو إن أطمدهؿ –طمتك إن أطمديمؿ .  ، طمتك إذا ؾمٙمـ همٚمٞم٤مٟمف ذسمتٛمقه ُمـ اعم٤مء

ىم٤مل .  ، ىم٤مل وذم اًم٘مقم رضمؾ أص٤مسمتف ضمراطم٦م يمذًمؽ ()((ًمٞميب اسمـ قمٛمف سم٤مًمًٞمػ 

 ))ومٗمٞمؿ ٟمنمب ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل :  وم٘مٚم٧م.  …ويمٜم٧م أظم٠ٌمه٤م طمٞم٤مء ُمـ رؾمقل اهلل 

إن أروٜم٤م يمثػمة ! ي٤م رؾمقل اهلل :   ىم٤مًمقا()((، اًمتل يالث قمغم أومقاهٝم٤م  ذم أؾم٘مٞم٦م إدم

وإن .   وإن أيمٚمتٝم٤م اجلرذان)) …وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل .  وٓ شمٌ٘مك هب٤م أؾم٘مٞم٦م إدم.  اجلرذان

 )) ٕؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس …وىم٤مل ٟمٌل اهلل :   ىم٤مل((، وإن أيمٚمتٝم٤م اجلرذان  أيمٚمتٝم٤م اجلرذان

.  () رواه ُمًٚمؿ((، احلٚمؿ وإٟم٤مة  إن ومٞمؽ خلّمٚمتلم حيٌٝمام اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمٜمٌٞمذ هق أن يٓمرح ذم اإلٟم٤مء اًمذي ومٞمف ُم٤مء قمٜم٥م أو  هذه إرسمع اًمٜمٝمل قمـ ووع اًمٜمٌٞمذ ومٞمٝم٤م

.  ، صمؿ ينمب ىمٌؾ أن يتخٛمر ، صمؿ يؽمك ومؽمة ُمـ اًمزُمـ  ٌر أو ؿمٕمػٌم أو ىمٛمٌح 

.  ((ٟمٌٞمذ ُمٕمروف يتخذ ُمـ احلٜمٓم٦م :   اًم٘مٓمٞمٕم٤مء)):  5/149ىم٤مل ذم ضم٤مُمع إصقل  ()

أي أن هذا اًمٜمٌٞمذ شمرك ُمدة أـمقل أو سم٥ًٌم أن اإلٟم٤مء ينع اًمٜمٌٞمذ ومٞمف إمم اًمتخٛمر أصٌح اًمٜمٌٞمذ  ()

.  اًمذي ومٞمف ُمًٙمرًا سم٥ًٌم وقًمف إمم مخر

.  ، واًمتل شمٖمٚمؼ أومقاهٝم٤م سم٤مًمقيم٤مء أي ذم إؾم٘مٞم٦م اًمتل ُمـ اجلٚمد ()

، 53)وًمف ؿم٤مهد أظمٍم ُمٜمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري .  (18)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

.  (17)، وُمًٚمؿ  (4368
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:  افػوائد وافعز

، وم٘مد روى  ، ووريؿ اًمنمك اًمذي هق أقمٔمؿ اًمذٟمقب وضمقب قم٤ٌمدة اهلل – 1

ي٤م رؾمقل اهلل أي :  ىمٚم٧م:   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف –اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

.  ()(( أن دمٕمؾ هلل ٟمدًا وهق ظمٚم٘مؽ )):  اًمذٟم٥م أيمؼم قمٜمد اهلل ؟ ىم٤مل

، وأداء مخس  ، وصقم رُمْم٤من ، وإيت٤مء اًمزيم٤مة وضمقب إىم٤مم اًمّمالة – 2

.  اًمٖمٜمٞمٛم٦م

.  وريؿ آٟمت٤ٌمذ ذم إواين اًمتل ينع ختٛمر اًمٜمٌٞمذ ومٞمٝم٤م – 3

، وهل٤م أرضار يمثػمة قمغم اعمجتٛمع وقمغم اًمٕم٘مؾ وقمغم  أن اخلٛمر أم اخل٤ٌمئ٨م – 4

، وُمـ أرضاره قمغم اعمجتٛمع ُم٤م حيّمؾ ُمـ أذى ُمـ ىمٌؾ ؿم٤مرب اخلٛمر إذا ؾمٙمر  اجلًد

، ومٞمٙمقن  ، ٕٟمف يٗم٘مد قم٘مٚمف ُمـ اقمتداء قمغم أسمدان أو أُمقال أو أقمراض ُمـ طمقًمف

:  ، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر يم٤معمجٜمقن

ضم٤مٟم٥م اخلٛمرة واطمذر وىمٕمٝم٤م 

 

يمٞمػ يًٕمك ذم ضمٜمقن ُمـ قم٘مؾ  

أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ـمٚم٥م احلالل واًمٌٕمد قمـ احلرام وًمق أٟمٗمؼ سمٕمض أُمقاًمف  – 5 

.  أو أشمٕم٥م ضمًده ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ

.  أن ُمـ إظمالق اعمحٛمقدة اًمتل حيٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم احلٚمؿ وقمدم اًمٕمجٚم٦م – 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (86)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (6861)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس احلادي وافثالثون 

 (( قمٌد اًم٘مٞمس ))سم٘مٞم٦م أظم٤ٌمر وومد 

طمدصمٜمل أطمد اًمقومد :   ىم٤مل– رمحف اهلل – قمـ أيب اًم٘مٛمقص زيد سمـ قمكم – 53

 ()وأهديٜم٤م ًمف ومٞمام هندي ٟمقـم٤مً :  ، ىم٤مل  ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس…اًمذيـ وومدوا قمغم رؾمقل اهلل 

:  ىم٤مل.  هذه هدي٦م:   ىمٚمٜم٤م(( ُم٤م هذا ؟ )):  ، وم٘م٤مل ()أو ىمرسم٦م ُمـ شمٖمْمقض أو سمرين

:  ، ىم٤مل ()(( أسمٚمٖمقه٤م آل حمٛمد )):  ، وىم٤مل وأطمًٌف ٟمٔمر إمم  رة ُمٜمٝم٤م وم٠مقم٤مده٤م ُمٙم٤مهن٤م

 ٓ شمنمسمقا ذم دسم٤مء وٓ )):  ، وم٘م٤مل ()، طمتك ؾم٠مًمقه قمـ اًمنماب وم٠ًمًمف اًم٘مقم قمـ أؿمٞم٤مء

ي٤م :   وم٘م٤مل ًمف ىم٤مئٚمٜم٤م()((، اذسمقا ذم احلالل اعمقيمك قمٚمٞمف  ()طمٜمتؿ وٓ ٟم٘مػم وٓ ُمزوم٧م

 أٟم٤م ٓ أدري ُم٤م )):  ، وُم٤م يدريؽ ُم٤م اًمدسم٤مء واحلٜمتؿ واًمٜم٘مػم واعمزوم٧م ؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

()  

()  

.   أُمرهؿ أن يرؾمٚمقا هذه اهلدي٦م إمم أهٚمف…أي أن اًمٜمٌل  ()

 واًمٜمٌٞمذ هق أن يٓمرح اًمتٛمر أو اًمِمٕمػم أو اًمزسمٞم٥م ذم ُم٤مء –أي ؾم٠مًمقه ُم٤مذا ينمسمقن ُمـ اًمٜمٌٞمذ  ()

.  ، صمؿ ينمب ىمٌؾ أن يتخٛمر ويؽمك ومؽمة ُمـ اًمزُمـ

.  هذه إرسمع ُمـ إواين ()

.  أي اٟمتٌذوا ذم آٟمٞم٦م اجلٚمقد اًمتل شمٖمٚمؼ أومقاهٝم٤م سم٤مًمقيم٤مء ()
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، ًم٘مد دظمٚمتٝم٤م وأظمذت   ومقاهلل)):  ىم٤مل.  ()اعمِم٘مر:   ىمٚمٜم٤م(( ؟ أي هجر أقمز ؟ ()هٞمف

.  ()((، ووىمٗم٧م قمغم قملم اًمزارة  ()إىمٚمٞمده٤م

، همػم ظمزاي٤م   اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٕمٌد اًم٘مٞمس إذ أؾمٚمٛمقا ـم٤مئٕملم همػم يم٤مرهلم)):  صمؿ ىم٤مل

واسمتٝمؾ :  ىم٤مل.  ((، إذ سمٕمض ىمقُمٜم٤م ٓ يًٚمٛمقن طمتك خيزوا ويقشمروا  ()وٓ ُمقشمقريـ

 إن )):   صمؿ ىم٤مل– يدقمق ًمٕمٌد اًم٘مٞمس –، طمتك اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م  وضمٝمف ه٤مهٜم٤م ُمـ اًم٘مٌٚم٦م

.  ()((ظمػم أهؾ اعمنمق قمٌد اًم٘مٞمس 

 ُمع … أٟمف عم٤م وومد إمم رؾمقل اهلل – ريض اهلل قمٜمف – قمـ ه٤مٟمئ سمـ يزيد – 54

 إن اهلل هق احلََٙمؿ )) وم٘م٤مل …، ومدقم٤مه رؾمقل اهلل  ىمقُمف ؾمٛمٕمٝمؿ يٙمٜمقٟمف سم٠ميب احلٙمؿ

إن ىمقُمل إذا اظمتٚمٗمقا ذم رء أشمقين :   ؟ وم٘م٤مل((، ومٚمؿ شُمْٙمٜمَك أسم٤م احلٙمؿ  وإًمٞمف احلُْٙمؿ

، ومام ًمؽ   ُم٤م أطمًـ هذا)) …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ومحٙمٛم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومريَض يمال اًمٗمري٘ملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أٟمٜمل أقمرومٝم٤م ُمٕمروم٦م ضمٞمدة:  ، واعمٕمٜمك هذا اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريري ()

وم٠مضم٤مسمقه سم٠من .   أهي٤م أومْمؾ– وهل إطم٤ًمء – ؾم٠مل قمـ طمّمقن هجر …أن اًمٜمٌل :  اعمراد ()

.  (( اعمِمَ٘مر ))أومْمٚمٝم٤م طمّمـ 

.  اإلىمٚمٞمد يٓمٚمؼ قمغم اعمٗمت٤مح ()

.  ىمري٦م سم٤مًمٌحريـ:  اًمزارة ()

.  اًمذيـ أص٤مهبؿ ىمتؾ وضمراح وٟمحقمه٤م:  اعمقشمقرون ()

.  وهمػمه خمتٍماً  (3695)، ورواه أسمق داود  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (17829)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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:   ؟ ىمٚم٧م(( ومٛمـ أيمؼمهؿ ))، ىم٤مل  زم ذيح وُمًٚمؿ وقمٌداهلل:   ؟ ىم٤مل((ُمـ اًمقًمد 

.  ()(( وم٠مٟم٧م أسمق ذيح )):  ، ىم٤مل ذيح

:  افػوائد وافعز

.  ، واؾمتح٤ٌمب ىمٌقهل٤م اؾمتح٤ٌمب هدي٦م اعمًٚمؿ ٕظمٞمف اعمًٚمؿ – 1

.  وريؿ يمؾ ُمًٙمر – 2

 ؾمد اًمذريٕم٦م ))، وهق ُم٤م يٕمرف ذم اًمنمع سمـ  وريؿ يمؾ ُم٤م ي١مدي إمم ُمٗمًدة – 3

 ُمـ …، وهلذا ُمٜمع اًمٜمٌل  ، ومٙمؾ وؾمٞمٚم٦م شم١مدي إمم حمرم ومٝمل حمرُم٦م وريؿ اًمقؾم٤مئؾ ((

، ًمئال ينمسمقا  ذب اًمٜمٌٞمذ اًمذي يقوع ذم إواين اًمتل ينع ومٞمٝم٤م اًمٜمٌٞمذ إمم اًمتخُٛمر

.  ُم٤م هق ُمًٙمر ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن

أن ىمٌقل اإلؾمالم وىمٌقل احلؼ ممـ دقم٤م إًمٞمف ُمـ أول وهٚم٦م دًمٞمؾ قمغم ومْمؾ  – 4

.  ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وأٟمف ظمػم ممـ يمثػم ممـ شمردد ذم ىمٌقهل٤م أول إُمر

، وسم٤مٕظمص  أٟمف ٓ يٜمٌٖمل شمًٛمٞم٦م أطمد أو شمٙمٜمٞمتف سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم – 5

.  إذا روقمل ُمٕمٜمك هذا اإلؾمؿ قمٜمد اًمتًٛمٞم٦م

.  اؾمتح٤ٌمب شمٙمٜمٞم٦م اًمرضمؾ أو اعمرأة سم٠ميمؼم أوٓد يمؾ ُمٜمٝمام – 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (5402)، واًمٜم٤ًمئل  (4955)رواه أسمق داود  ()
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افدرس افثاين وافثالثون 

، وظمؼم إؾمالم طمرُمٚم٦م  ىمّم٦م إؾمالم ومرات سمـ طمٞم٤من اًمٕمجكم

إٟمّم٤مري سمٕمد ٟمٗم٤مىمف 

،   أُمر سم٘متٚمف… أن اًمٜمٌل – ريض اهلل قمٜمف – قمـ ومرات سمـ طمٞم٤من اًمٕمجكم – 55

وم٘م٤مل .  إين ُمًٚمؿ:  ، وم٘م٤مل ، ومٛمَر سمحٚم٘م٦م ُمـ إٟمّم٤مر  وطمٚمٞمٗم٤مً ()ويم٤من قمٞمٜم٤ًم ٕيب ؾمٗمٞم٤من

 إن ُمٜمٙمؿ رضم٤مًٓ ))، وم٘م٤مل  إٟمف ُمًٚمؿ:  ، إٟمف ي٘مقل ي٤م رؾمقل اهلل:  رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر

.  ()((، ُمٜمٝمؿ ومرات سمـ طمٞم٤من  ()ٟمٙمٚمٝمؿ إمم إيامهنؿ

 إذ …يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر – 56

ي٤م رؾمقل اهلل اإليامن :  ، وم٘م٤مل …، ومجٚمس سملم يدي رؾمقل اهلل  ضم٤مءه طمرُمٚم٦م اسمـ زيد

، وٓ يذيمر اهلل إٓ  ، واًمٜمٗم٤مق ه٤مهٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم صدره ه٤مهٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم ًم٤ًمٟمف

 …، وم٠مظمذ اًمٜمٌل  ، وؾمٙم٧م طمرُمٚم٦م ، ومردد ذًمؽ قمٚمٞمف …، ومًٙم٧م قمٜمف اًمٜمٌل  ىمٚمٞمال

، وارزىمف   اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ًمف ًم٤ًمٟم٤ًم ص٤مدىم٤ًم وىمٚم٤ًٌم ؿم٤ميمراً )):  ، وم٘م٤مل سمٓمرف ًم٤ًمن طمرُمٚم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  3/196شمٜمٔمر شمرمجتف ذم اإلص٤مسم٦م .  أي ضم٤مؾمقؾم٤ًم ٕيب ؾمٗمٞم٤من ذم طمروسمف ()

.  (( ٟمحـ ُم١مُمٜمقن ))أي ٟمّمدىمٝمؿ ذم ىمقهلؿ  ()

.  وؾمٜمده صحٞمح.  وهمػممه٤م (2652)، وأسمق داود  (18965)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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ي٤م رؾمقل اهلل إن زم :   وم٘م٤مل طمرُمٚم٦م((، وصػِم أُمره إمم ظمػم  طمٌل وطم٥م ُمـ حيٌٜمل

، ُمـ   ٓ)):  …، أومال أدًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل  إظمقاٟم٤ًم ُمٜم٤موم٘ملم يمٜم٧م ومٞمٝمؿ رأؾم٤مً 

، وٓ  ، وُمـ أس قمغم ذٟمٌف وم٤مهلل أومم سمف ضم٤مءٟم٤م يمام ضمئتٜم٤م اؾمتٖمٗمرٟم٤م ًمف يمام اؾمتٖمٗمرٟم٤م ًمؽ

.  ()((خترق قمغم أطمد هًا 

:  افػوائد وافعز

، وشمقيمؾ هيرشمف إمم ُمـ يٕمٚمؿ  أن ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم وضم٥م ىمٌقل قمالٟمٞمتف – 1

.  اًمنائر ضمؾ وقمال

وإذا ؿقل هلم  }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم أن اعمٜم٤مومؼ ُمـ أؾمٗمف اًمٜم٤مس وأىمٚمٝمؿ قم٘مال – 2

آمـوا ـام آمن افـاس ؿافوا أكممن ـام آمن افسػفاء إال إهنم هم افسػفاء وفؽن ال 

، وًمذًمؽ أفمٝمر اإليامن وأسمٓمـ  ، يمام أٟمف يتّمػ سم٤مجلٌـ واهلٚمع [13 :اًمٌ٘مرة] { يعؾؿون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ورضم٤مًمف طمديثٝمؿ  (2248)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  (3475)رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ()

:  9/410، وىم٤مل اهلٞمثٛمل   ومٚمؿ أىمػ قمغم شمرمجتف(( أسمق ذسمح٦م ))، قمدا  ٓ يٜمزل قمـ درضم٦م احلًـ

وًمف .  (( إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف )):  1/319، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م  (( رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ))

، وؿم٤مهد آظمر ُمـ  (934)ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أم اًمدرداء قمٜمد اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب 

، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف   ومٞمف راو مل يًؿ)):  9/902، ىم٤مل ذم اعمجٛمع  طمدي٨م أيب اًمدرداء قمٜمد اًمٓمؼماين

.  ((صم٘م٤مت 
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، وًمٞمس قمٜمده  ، ومٝمق خي٤مف ُمـ اًم٘متؾ وأن شمًٚم٥م أُمقاًمف ًمٙمٗمره ومٞمٔمٝمر اإلؾمالم اًمٙمٗمر

وفؽـفم ؿوم  }:  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ، ومٞمٚمج٠م إمم اًمٜمٗم٤مق ؿمج٤مقم٦م ومٞم٘م٤مشمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر

 { فو جيدون مؾجئًا أو مغارات أو مدخاًل فوفوا إفقه وهم جيؿحون* يػرؿون 

.  اخلقف:  ، واًمٗمرق [57، 56 :سمراءة]

،  ، ومل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ٓ ينمع اًمتجًس قمٚمٞمف أن ُمـ أه سمٛمٕمّمٞمتف – 3

، وطم٤ًمسمف قمغم اهلل  ، ًمٙمـ يٜمٌٖمل ُمٜم٤مصحتف ُمٜم٤مصح٦م قم٤مُم٦م وًمق يم٤مٟم٧م يمٗمرًا أو سمدقم٦م

.  شمٕم٤ممم

 *     *     *
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افدرس افثافث وافثالثون 

ظمؼم إؾمالم رضمٚملم اؾمتِمٝمدا ومل يّمٚمٞم٤م هللَ ىمط 

طمدصمقين قمـ رضمؾ :   أٟمف يم٤من ي٘مقل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أيب هريرة – 57

أصػمم :  ، وم٢مذا مل يٕمرومف اًمٜم٤مس ؾم٠مًمقه ُمـ هق ؟ ومٞم٘مقل دظمؾ اجلٜم٦م ومل يّمؾ هلل ىمط

 وم٘مٚم٧م – أطمد اًمرواة –ىم٤مل احلّملم .  ، قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م سمـ وىمش سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ

.  يم٤من ي٠مسمك اإلؾمالم قمغم ىمقُمف:  يمٞمػ يم٤من ؿم٠من إصػمم ؟ ىم٤مل:  عمحٛمقد سمـ ًمٌٞمد

، صمؿ أظمذ  ، سمدا ًمف ذم اإلؾمالم وم٠مؾمٚمؿ  إمم أطمد…ومٚمام يم٤من يقم ظمرج رؾمقل اهلل 

ومٌٞمٜم٤م :  ، ىم٤مل ، وم٘م٤مشمؾ طمتك أصمٌتتف اجلراطم٦م ، ومٕمدا طمتك دظمؾ ذم قمرض اًمٜم٤مس ؾمٞمٗمف

واهلل إن :  ، وم٘م٤مًمقا رضم٤مل ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ يٚمتٛمًقن ىمتالهؿ ذم اعمٕمريم٦م إذا هؿ سمف

، وم٠ًمًمقه ُم٤م ضم٤مء سمف :  ()، ُم٤م ضم٤مء سمف ؟ ًم٘مد شمريمٜم٤مه وإٟمف عمٜمٙمر هلذا إُمر هذا ًمألصػمم

سمؾ :  ُم٤م ضم٤مء سمؽ ي٤م قمٛمرو ؟ أطمدب قمغم ىمقُمؽ أم رهم٦ٌم ذم اإلؾمالم ؟ ىم٤مل:  وم٘م٤مًمقا

، ومٖمدوت ُمع  ، صمؿ أظمذت ؾمٞمٗمل رهم٦ٌم ذم اإلؾمالم آُمٜم٧م سم٤مهلل ورؾمقًمف وأؾمٚمٛم٧م

، صمؿ مل يٚم٨ٌم أن ُم٤مت ذم  ، صمؿ ىم٤مشمٚم٧م ُمٕمف طمتك أص٤مسمٜمل ُم٤م أص٤مسمٜمل …رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي أٟمف ُمٜمٙمر ًمإلؾمالم ومل يًٚمؿ ()
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.  ()(( إٟمف عمـ أهؾ اجلٜم٦م )):  ، وم٘م٤مل …ومذيمروه ًمرؾمقل اهلل .  أيدهيؿ

 رضمؾ …أشمك اًمٜمٌل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمٝمام – وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب – 58

 أؾمٚمؿ صمؿ )):  …ي٤م رؾمقل اهلل أىم٤مشمؾ أو أؾمٚمؿ ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل :  ، وم٘م٤مل ()ُم٘مٜمع سم٤محلديد

صمؿ شم٘مدم وم٘م٤مشمؾ طمتك .  ، وأٟمؽ قمٌده ورؾمقًمف أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل:  ، وم٘م٤مل ((ىم٤مشمؾ 

.  () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((قمٛمؾ هذا يًػمًا وأضمر يمثػما  )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  ىمتؾ

:  افػوائد وافعز

، ومٝمق ضمؾ وقمال يثٞم٥م اًمثقاب اجلزيؾ قمغم اًمٕمٛمؾ   ؾمٕم٦م ومْمؾ اهلل قمغم قم٤ٌمده– 1

.  اًمٞمًػم شمٗمْماًل ُمٜمف ويمرُم٤م

، وُمٖمٗمرة اهلل شمٕم٤ممم  ، وأهن٤م ؾم٥ٌم ًمٜمٞمؾ اًمثقاب  ومْمؾ اإلظمالص ذم إقمامل– 2

.  ًمٕمٌده

 أن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ …، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل   أن إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ– 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وىمد طمًٜمف احل٤مومظ ذم .   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ– 3/90 يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم –رواه اسمـ إؾمح٤مق  ()

.   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ3/28، واحل٤ميمؿ  (2537)ورواه سمٜمحقه أسمق داود .  2/519اإلص٤مسم٦م 

.  وطمًٜمف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م

.  أي ىمد همٓمك ضمًده سم٤مًمًالح ُمـ درع وهمػمه ()

.  (1900)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (2808)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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، وأن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر  أهؾ اجلٜم٦م ومٞمام يٌدوا ًمٚمٜم٤مس وهق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر

، رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ  ومٞمام يٌدوا ًمٚمٜم٤مس وهق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

طمدصمٜم٤م رؾمقل :   قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل()، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أيْم٤مً  ()ؾمٕمد

 إن أطمديمؿ جيٛمع ظمٚم٘مف ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم يقُم٤ًم )):  () وهق اًمّم٤مدق اعمّمدوق…اهلل 

، صمؿ يرؾمؾ اعمٚمؽ ومٞمٜمٗمخ  ، صمؿ يٙمقن ُمْمٖم٦م ُمثؾ ذًمؽ ، صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ُمثؾ ذًمؽ ٟمٓمٗم٦م

، وؿم٘مل أم  ، وقمٛمٚمف ، وأضمٚمف سمٙمت٥م رزىمف:  ، وي١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت ومٞمف اًمروح

، ومقاهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه إن أطمديمؿ ًمٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف  ؾمٕمٞمد

.  ((، ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م ومٞمدظمٚمٝم٤م  وسمٞمٜمٝم٤م إٓ ذراع

 ُمـ ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم وؾمٕم٦م رمحتف أٟم٘مالب )):  ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح هذا احلدي٨م

، وأُم٤م اٟم٘مالهبؿ ُمـ اخلػم إمم اًمنم ومٗمل هم٤مي٦م اًمٜمدرة  اًمٜم٤مس ُمـ اًمنم إمم اخلػم ذم يمثرة

.  ()((إن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل وهمٚم٧ٌم همْمٌل :  ، وهق ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم وهن٤مي٦م اًم٘مٚم٦م

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (112)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (2898)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  (2643)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (3208)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

يٜمٔمر .  ، واًمذي يّمُدىمف اهلل شمٕم٤ممم ذم وقمده ، واًمذي يّمدق ًمف ذم اًم٘مقل أي اًمّم٤مدق ذم ىمقًمف ()

.  11/478اًمٗمتح 

.  16/192ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  ()
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افدرس افرابع وافثالثون 

ظمؼم إؾمالم سمٕمض اجلـ سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

دظمٚم٧م قمغم أيب ؾمٕمٞمد :   قمـ أيب اًم٤ًمئ٥م ُمقمم هِم٤مم سمـ زهرة أٟمف ىم٤مل– 59

، ومجٚم٧ًم اٟمتٔمره طمتك  ومقضمدشمف يّمكم:  ، ىم٤مل  ذم سمٞمتف– ريض اهلل قمٜمف –اخلدري 

،  ، وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا طمٞم٦م ()، ومًٛمٕم٧م وريٙم٤م ذم قمراضملم ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٧م ىم٣م صالشمف

،  ، أؿم٤مر إمم سمٞم٧م ذم اًمدار ، ومٚمام اٟمٍمف ، وم٠مؿم٤مر إزم أن اضمٚمس وم٘مٛم٧م ٕىمتٚمٝم٤م

إٟمف يم٤من ومٞمف ومتك ُمٜم٤م طمدي٨م :  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:  وم٘مٚم٧م:  أشمرى هذا اًمٌٞم٧م ؟ ىم٤مل:  وىم٤مل

، ومٙم٤من ذًمؽ اًمٗمتك يًت٠مذٟمف   إمم اخلٜمدق…، ومخرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمٝمد سمٕمرس

ظمذ  ):   يقُم٤م وم٘م٤مل ًمف…وم٤مؾمت٠مذن اًمٜمٌل :  ، ىم٤مل ، ويرضمع إمم أهٚمف سم٠مٟمّم٤مف اًمٜمٝم٤مر

، وم٢مذا هق سم٤مُمرأشمف سملم   وم٠مظمذ ؾمالطمف صمؿ ذه٥م()(، وم٢مين أظمِمك قمٚمٞمؽ ىمرئم٦م  ؾمالطمؽ

أيمٗمػ قمٜمؽ رحمؽ :  ، وم٘م٤مًم٧م ، وأص٤مسمتف اًمٖمػمة ()، ومٝمٞم٠م هل٤م اًمرُمح ًمٞمٓمٕمٜمٝم٤م سمف اًم٤ٌمسملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إظمِم٤مب :  ، واعمراد سمف هٜم٤م ، وهق ؾم٤مقمد اًمٕمذق مجع قمرضمقن:  اًمٕمراضملم ):  ىم٤مل اسمـ إصمػم ()

.  (اًمتل شمً٘مػ هب٤م اًمً٘مقف 

.   أن يٖمدروا سمف…، ومخ٤مف اًمٜمٌل  وذًمؽ أن هيقد سمٜمل ىمرئم٦م ىمد ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ()

، وُم٤م يم٤من  ، ومحٚم٦م قمٚمٞمف ومرط اًمٖمػمة أي ُم٤مًمف إًمٞمٝم٤م إره٤مسم٤م وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمزضمر ):  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ()

.  (سم٤مًمذي يٓمٕمٜمٝم٤م 
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، وم٠مهقى  ، وم٢مذا طمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٓمقي٦م قمغم ومراؿمف ، ومدظمؾ طمتك شمرى ُم٤م ذم سمٞمتؽ

،  ، وم٤مـمرسم٧م احلٞم٦م ذم رأس اًمرُمح ، ومريمزه ذم اًمدار ، صمؿ ظمرج سمف ، وم٤مٟمتٔمٛمٝم٤م ومٞمف إًمٞمٝم٤م

ومجئٜم٤م :  ، ىم٤مل  سيٕم٤ًم ومام يدرى أهيام يم٤من أهع ُمقشم٤م اًمٗمتك أم احلٞم٦م()وظمر اًمٗمتك

اؾمتٖمٗمروا  ):  ، وم٘م٤مل أدع اهلل أن حيٞمٞمف:  ، ومذيمرٟم٤م ذًمؽ ًمف وىمٚمٜم٤م …رؾمقل اهلل 

، وم٢من رأيتؿ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ومآذٟمقه صمالصم٦م  إن سم٤معمديٜم٦م ضمٜم٤م ىمد أؾمٚمٛمقا ):  صمؿ ىم٤مل (ًمّم٤مطمٌٙمؿ 

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  ()(، وم٢مٟمام هق اًمِمٞمٓم٤من  ، وم٤مىمتٚمقه ، وم٢من سمدا ًمٙمؿ سمٕمد ذًمؽ ()أي٤مم

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  أي أن هذا اًمٗمتك إٟمّم٤مري ـمٕمـ احلٞم٦م سم٤مًمرُمح طمتك ظمرج اًمرُمح ُمـ ضم٤مٟم٥م احلٞم٦م أظمر ()

، ومتحريم٧م  ، ومريمزه ذم داظمؾ سمٞمتف ، صمؿ أظمذ اًمرُمح وذم رأؾمف احلٞم٦م ومٜمِم٧ٌم احلٞم٦م ذم اًمرُمح

.  ، وُم٤مت اًمٗمتك أيْم٤م قمٜمد ُمقت هذه احلٞم٦م ، ومامشم٧م احلٞم٦م وهل ذم رأس اًمرُمح

أٟم٧م ذم طمرج إن قمدت إًمٞمٜم٤م ومال شمٚمقُمٞمٜم٤م أن ٟمْمٞمؼ :  ، ومٞم٘مقل ُمثال أي حيذره وحيرج قمٚمٞمف ()

.  قمٚمٞمؽ سم٤مًمٓمرد واًم٘متؾ

وإذا مل يذه٥م سم٤مإلٟمذار قمٚمٛمتٝمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ قمقاُمر :  ُمٕمٜم٤مه:  ىم٤مل اًمٕمٚمامء ):  ىم٤مل اًمٜمقوي ()

، وًمـ جيٕمؾ  ، وم٠مىمتٚمقه ، ومال طمرُم٦م قمٚمٞمٙمؿ ، سمؾ هق ؿمٌٓم٤من ، وٓ ممـ أؾمٚمؿ ُمـ اجلـ اًمٌٞمقت

 (.  واهلل أقمٚمؿ.  اهلل ًمف ؾمٌٞمال ًمالٟمتّم٤مر قمٚمٞمٙمؿ سمث٠مره سمخالب اًمٕمقاُمر وُمـ أؾمٚمؿ

.  (2236):  صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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 قمغم هذا اًمٗمتك ُمـ هيقد سمٜمل ىمرئم٦م ُم٤م يدل قمغم ُم٤م سمٚمغ أذى … ذم ظمقومف – 1

،  …، وذًمؽ أهنؿ ىمد ٟم٘مْمقا قمٝمدهؿ ُمع اًمٜمٌل  اًمٞمٝمقد ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم داظمؾ اعمديٜم٦م

،  وهتددوا اعمًٚمٛملم طم٤مل اٟمِمٖم٤مهلؿ سمحٗمر اخلٜمدق وُم٤م سمٕمد ذًمؽ عم٤م وصٚم٧م إطمزاب

وهذا يمٚمف يدل قمغم ظم٨ٌم اًمٞمٝمقد وٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمقد وقمداوهتؿ اًمِمديدة ًمٚمٛمًٚمٛملم 

،  ، وأهنؿ ٓ يؽميمقن ومرص٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وأهٚمف إٓ اؾمتٖمٚمقه٤م وسمٖمْمٝمؿ هلؿ

 ذم يمؾ – وُمثٚمٝمؿ مجٞمع اًمٙمٗم٤مر –ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن حيذروا ُمـ يمٞمد اًمٞمٝمقد 

.  ، ؾمقاء يمٞمدهؿ احلريب أو اًمث٘م٤مذم أو همػممه٤م وىم٧م

، ومٝمذا اًمٗمتك عم٤م   ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم همػمة اعمًٚمؿ قمغم قمروف وأهٚمف– 2

،  ، ومتٝمدده٤م وزضمره٤م سمتّمقي٥م اًمرُمح إًمٞمٝم٤م رأى زوضمتف قمٜمد اًم٤ٌمب أظمذشمف اًمٖمػمة

:  وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام قمـ اعمٖمػم سمـ ؿمٕم٦ٌم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ًمق رأي٧م رضمال ُمع اُمرأيت ًميسمتف سم٤مًمًٞمػ : –  ريض اهلل قمٜمف –ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة 

أشمٕمجٌقن ُمـ همػمة ؾمٕمد ؟ ومقاهلل  ):  وم٘م٤مل:  …، سمف ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل  ومػم ُمّمٗمح

، وُمـ أضمؾ همػمة اهلل طمرم اًمٗمقاطمش ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م  ، واهلل أهمػم ُمٜمل ٕٟم٤م أهمػم ُمٜمف

،  ، وُمـ أضمؾ ذًمؽ سمٕم٨م اعمٜمذريـ واعمٌنميـ ، وٓ أطمد أطم٥م إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهلل سمٓمـ

 وًمذًمؽ وم٢مٟمف ()(، وُمـ أضمؾ ذًمؽ وقمد اهلل اجلٜم٦م  وٓ أطمد أطم٥م إًمٞمف اعمدطم٦م ُمـ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  (1499)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (7416)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

 =
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، ومال يرى أن  جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٙمقن همٞمقرًا قمغم أهٚمف ُمـ زوضم٦م وسمٜم٤مت وهمػمهـ

، وٓ يرى أن و٤مدث اًمرضمؾ إضمٜمٌل ُمـ همػم  ختتٚمط ٟم٤ًمؤه سم٤مًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م

، وٓ أن خترج  ، وٓ أن شمّم٤مومح اًمرضمؾ إضمٜمٌل ، وٓ ذم طم٤مل ظمٚمقة سمٞمٜمٝمام طم٤مضم٦م

، أو شمٚمٌس ُم٤م يًٛمك  ، ؾمقاء اًمٞمد أو همػمه٤م أُم٤مم اًمرضم٤مل وىمد فمٝمر رء ُمـ سمدهن٤م

، وُمثٚمف اًمٕم٤ٌمءة اًمتل شمٚمٌس قمغم اًمٙمتٗملم ومٝمذا  اًمذي يؼمز رأس وضمًؿ اعمرأة (اًمٙم٤مب)

.  ، واهلل اعمًتٕم٤من ٓ يٜمٌٖمل أن يرو٤مه همٞمقر ًمٜم٤ًمئف

، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إذى   اؾمتح٤ٌمب ىمتؾ احلٞم٤مت اًمتل ًمٞم٧ًم ذم اًمٌٞمقت ُمٓمٚم٘م٤م– 3

 وم٢مهن٤م ٓ شم٘متؾ طمتك …، أُم٤م اًمتل ذم اًمٌٞمقت وم٢من يم٤مٟم٧م ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌل  واًمًؿ اًم٘م٤مشمؾ

، وذًمؽ ٕٟمف خيِمك أن شمٙمقن ُمـ اجلـ  ، وم٢من ًمـ ختتػ وٟمذه٥م ومت٘متؾ شمٜمذر صمالصم٦م أي٤مم

 –، وم٢مذا مل شمذه٥م سمٕمد اإلٟمذار صمالصم٦م أي٤مم قمٚمؿ أهن٤م ُمـ اًمِمٞم٤مـملم  اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سم٤معمديٜم٦م

.   أو ُمـ احلٞم٤مت اًماليت مل يتِمٙمؾ اجلـ ذم صقرهـ–وهؿ اجلـ اًمذيـ مل يًٚمٛمقا 

،  إهن٤م شم٘متؾ سمدون إٟمذار:  ، وم٘مٞمؾ أُم٤م احلٞم٤مت اًماليت ذم سمٞمقت همػم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

.  ٓسمد ُمـ إٟمذاره٤م صمالصم٤م:  وىمٞمؾ

اىمتٚمقا :   ي٘مقل…ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل :  وىمد روي ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وُمًٚمؿ  (4637)، وُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمٌخ٤مري  (1498)قمٜمد ُمًٚمؿ 

(2760)  .
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، ويًتً٘مٓم٤من  ، وم٢مهن٤م يٚمتٛم٤ًمن اًمٌٍم ، واىمتٚمقا ذا اًمٓمٗمٞمتلم وإسمؽم احلٞم٤مت

، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ـم٤مرد طمٞم٦م يقُم٤م ُمـ ذوات  ومٚمٌث٧م ٓ أشمرك طمٞم٦م أراه٤م إٓ ىمتٚمٝم٤م.  ()احل٤ٌممم

.  ُمٝماًل ي٤م قمٌداهلل:  ، وم٘م٤مل اًمٌٞمقت ُمر يب زيد سمـ اخلٓم٤مب أو أسمق ًم٤ٌمسم٦م وأٟم٤م أـم٤مرده٤م

 هنك قمـ ىمتؾ ذوات …إن رؾمقل اهلل :  ىم٤مل.   أُمر سم٘متٚمٝمـ…إن رؾمقل اهلل :  وم٘مٚم٧م

.  ()اًمٌٞمقت

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، أو اًمذي ًمٞمس ًمف ذٟم٥م ىمّمػم اًمذٟم٥م:  ، وإسمؽم ظمٓم٤من أسمٞمْم٤من قمغم فمٝمر احلٞم٦م:  اًمٓمٗمٞمت٤من ()

أن اعمرأة احل٤مُمؾ إذا ٟمٔمرت إًمٞمٝمام وظم٤موم٧م أؾم٘مٓم٧م احلٛمؾ :  (يًتً٘مٓم٤من احلٛمؾ)وُمٕمٜمك 

.  إهنام إذا ًمدهم٤م اعمرأة أؾم٘مٓم٧م احلٛمؾ ُمـ أصمر ؾمٛمٝمام:  ، وىمٞمؾ هم٤مًم٤ٌمً 

.  (2233)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

، اعمٗمٝمؿ  110،  3/109اعمٕمٚمؿ :  ، وسمٞم٤من اًمٗمقائد اعمًتٜمٌٓم٦م  ويٜمٔمر ذم ذح اًمٕم٤ٌمرات اًم٤ًمسم٘م٦م

،  236 – 14/229، ذح اًمٜمقوي  172 – 7/170، إيمامل اعمٕمٚمؿ  538 – 5/536

.  53 – 6/49، ذح إيب وذح اًمًٜمقد  233 – 10/230ضم٤مُمع إصقل 
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افدرس اخلامس وافثالثون 

صٚمح احلديٌٞم٦م وظمؼم إؾمالم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم 

، يّمدق يمؾ واطمد  ، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان  قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم– 60

 زُمـ احلديٌٞم٦م طمتك إذا يم٤مٟمقا سمٌٕمض …ظمرج رؾمقل اهلل :  ُمٜمٝمام طمدي٨م ص٤مطمٌف ىم٤مٓ

 إن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سم٤مًمٖمٛمٞمؿ ذم ظمٞمؾ ًم٘مريش ـمٚمٞمٕم٦م ومخذوا )):  …اًمٓمريؼ ىم٤مل اًمٜمٌل 

 وم٤مٟمٓمٚمؼ يريمض ()، ومقاهلل ُم٤م ؿمٕمر هبؿ ظم٤مًمد طمتك إذا هؿ سم٘مؽمة اجلٞمش ()((ذات اًمٞمٛملم 

 طمتك إذا يم٤من سم٤مًمثٜمٞم٦م اًمتل هيٌط قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمريم٧م سمف …، وؾم٤مر اًمٜمٌل  ٟمذيرًا ًم٘مريش

، ظمألت  ()ظمألت اًم٘مّمقاء:  ، وم٠محل٧م وم٘م٤مًمقا طمؾ طمؾ:  وم٘م٤مل اًمٜم٤مس.  راطمٚمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وذًمؽ أن ىمريِم٤ًم عم٤م قمٚمٛم٧م  ، واًمٓمٚمٞمٕم٦م ُم٘مدُم٦م اجلٞمش ُمٙم٤من سملم راسمغ واجلحٗم٦م:  اًمٖمٛمٞمؿ ()

 وُمـ ُمٕمف يريدون اًمٕمٛمرة ظمرضم٧م ذم ضمٞمش يمٌػم عمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٕمٛمرة …سمخروج رؾمقل اهلل 

، وم٠مُمر اًمّمح٤مسم٦م  ، وسمٓمٚمٞمٕمتف سم٘مٞم٤مدة ظم٤مًمد  سمجٞمش ىمريش…، وم٠مظمؼم اًمٜمٌل  وُمـ دظمقل ُمٙم٦م

.   وهل اجلٝم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ظم٤مًمد وُمـ ُمٕمف–أن يتجٝمقا ذات اًمٞمٛملم 

.  اًمٖم٤ٌمر إؾمقد:  اًم٘مؽمة ()

وهذه اًمثٜمٞم٦م ىمري٦ٌم ُمـ اعمقوع اًمذي ومٞمف ضمٞمش .  ، أو يم٤مًمٓمريؼ ومٞمف اًمثٜمٞم٦م هل يم٤مًمٕم٘م٦ٌم ذم اجلٌؾ ()

.   ٤مدت ذم قمدم اًم٘مٞم٤مم:  وأحل٧م.  يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م إذا شمريم٧م اًمًػم ًمتًػم:  وطمؾ.  ىمريش

.  اخلالء ًمإلسمؾ يم٤محلران ًمٚمخٞمؾ:  وظمألت
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، وُم٤م ذاك هل٤م سمخٚمؼ وًمٙمـ طمًٌٝم٤م   ُم٤م ظمألت اًم٘مّمقاء)):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  اًم٘مّمقاء

 واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٠ًمًمقٟمٜمل ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م )):  ، صمؿ ىم٤مل ((طم٤مسمس اًمٗمٞمؾ 

ومٕمدل قمٜمٝمؿ طمتك ٟمزل :  ، ىم٤مل صمؿ زضمره٤م ومقصم٧ٌم.  ((طمرُم٤مت اهلل إٓ أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م 

، ومٚمؿ يٚمٌثف اًمٜم٤مس طمتك  ()سم٠مىمَم احلديٌٞم٦م قمغم صمٛمد ىمٚمٞمؾ اعم٤مء يتؼموف اًمٜم٤مس شمؼمو٤مً 

وم٤مٟمتزع ؾمٝماًم ُمـ يمٜم٤مٟمتف صمؿ أُمرهؿ أن .   اًمٕمٓمش…ٟمزطمقه وؿمٙمل إمم رؾمقل اهلل 

، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ  ()، ومقاهلل ُم٤م زال جيٞمش هلؿ سم٤مًمري طمتك صدروا قمٜمف جيٕمٚمقه ومٞمف

ضم٤مء سمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل ذم ٟمٗمر ُمـ ىمقُمف ُمـ ظمزاقم٦م ويم٤مٟمقا قمٞم٦ٌم ٟمّمح رؾمقل اهلل 

 ٟمزًمقا أقمداد ()إين شمريم٧م يمٕم٥م سمـ ًم١مي وقم٤مُمر سمـ ًم١مي:   ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م وم٘م٤مل()…

وم٘م٤مل .   وهؿ ُم٘م٤مشمٚمقك وص٤مدوك قمـ اًمٌٞم٧م()ُمٞم٤مه احلديٌٞم٦م وُمٕمٝمؿ اًمٕمقذ اعمٓم٤مومٞمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أظمذ اعم٤مء ىمٚمٞماًل :  واًمتؼمض.  اًمٌئر اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤مء ىمٚمٞمؾ:  ، واعمراد هٜم٤م اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ:  اًمثٛمد ()

.  ىمٚمٞمالً 

:  وجيٞمش.  اجلٕم٦ٌم اًمتل شمقوع ومٞمٝم٤م اًمًٝم٤مم:  واًمٙمٜم٤مٟم٦م.  أظمذوا مجٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعم٤مء:  ٟمزطمقه ()

.  رضمٕمقا رواء سمٕمد وردهؿ:  وصدروا قمٜمف.  يٗمقر

.  أي ُمقوع اًمٜمّمح ًمف وإُم٤مٟم٦م قمغم ِهه ()

.  ، ويم٤من أهؾ ُمـ ُمٙم٦م ُمٜمٝمام ، ومه٤م ومخذان ُمـ ىمريش يريد سمٜمل يمٕم٥م وسمٜمل قم٤مُمر ()

، وهل اًمٜم٤مىم٦م ذات  مجع قم٤مئذ:  ، واًمٕمقذ ، وهق اعم٤مء اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف مجع قمد:  أقمداد ()

وُمراده أهنؿ ظمرضمقا سمذوات اًمٚمٌـ ُمـ .  إُمٝم٤مت اًماليت ُمٕمٝمـ أـمٗم٤مهلـ:  واعمٓم٤مومٞمؾ.  اًمٚمٌـ

 =
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، وإن ىمريِم٤ًم ىمد  ، وًمٙمٜم٤م ضمئٜم٤م ُمٕمتٛمريـ  إٟم٤م مل ٟمجئ ًم٘مت٤مل أطمد)):  …رؾمقل اهلل 

، وم٢من  ، وم٢من ؿم٤مؤا ُم٤مددهتؿ ُمدة وخيٚمقا سمٞمٜمل وسملم اًمٜم٤مس هنٙمتٝمؿ احلرب وأرضت هبؿ

 وإن هؿ أسمقا ()، وم٢من ؿم٤مؤا أن يدظمٚمقا ومٞمام دظمؾ ومٞمف اًمٜم٤مس ومٕمٚمقا وإٓ وم٘مد مجقا أفمٝمر

، وًمٞمٜمٗمذن اهلل أُمره  ()ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٕىم٤مشمٚمٜمٝمؿ قمغم أُمري هذا طمتك شمٜمٗمرد ؾم٤مًمٗمتل

إٟم٤م ىمد :  ، ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمك ىمريِم٤مً :  ىم٤مل.  ؾم٠مسمٚمٖمٝمؿ ُم٤م شم٘مقل:  وم٘م٤مل سمديؾ.  ()((

.  ، وم٢من ؿمئتؿ أن ٟمٕمروف قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمٜم٤م ضمئٜم٤ميمؿ ُمـ هذا اًمرضمؾ وؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل ىمقًٓ 

ه٤مت ُم٤م :  وىم٤مل ذوو اًمرأي ُمٜمٝمؿ.  ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م أن ختؼمٟم٤م قمٜمف سمٌمء:  وم٘م٤مل ؾمٗمٝم٤مؤهؿ

 وم٘م٤مم قمروة …، ومحدصمٝمؿ سمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ؾمٛمٕمتف ي٘مقل يمذا ويمذا:  ، ىم٤مل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل

:  ، ىم٤مل سمغم:  ، أًمًتؿ سم٤مًمقًمد ؟ وأًم٧ًم سم٤مًمقاًمد ؟ ىم٤مًمقا أي ىمقم:  سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أو أهنؿ ظمرضمقا سم٤مًمٜم٤ًمء ُمٕمٝمـ أـمٗم٤مهلـ  …اإلسمؾ ًمٚمتزود سمٚمٌٜمٝم٤م ًمٕمزُمٝمؿ ـمقل اًمٌ٘م٤مء ًمّمده 

.  ُمـ أضمؾ ـمقل اعم٘م٤مم

، وم٢من  ، وخيٚمقن سمٞمٜمل وسملم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس أي إن ؿم٤مءت ىمريش ص٤محلتٝمؿ ُمدة ُمـ اًمزُمـ ()

، وإٓ يم٤مٟمقا ىمد  ، إن ؿم٤مؤوا شمٌٕمقين يمٖمػمهؿ اٟمتٍمت قمغم همػمهؿ وشمٌٕمقين يم٤مٟمقا هؿ سم٤مخلٞم٤مر

.  اؾمؽماطمقا وشم٘مقوا ذم ومؽمة اًمّمٚمح

، ٕن   إٟمام قمٜمك اهلالك)):  ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ.  صٗمح٦م اًمٕمٜمؼ:  اًم٤ًمًمٗم٦م ()

.  ((اًم٤ًمًمٗم٦م ٓ شمٜمٗمرد قمام يٚمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًم٘متؾ 

.  أي ًمٞمٜمٍمن ديٜمف ()
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أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أين اؾمتٜمٗمرت أهؾ قمٙم٤مظ ومٚمام :  ، ىم٤مل ٓ:  ومٝمؾ شمتٝمٛمقين ؟ ىم٤مًمقا

وم٢من هذا ىمد :  ، ىم٤مل سمغم:   ضمئتٙمؿ سم٠مهكم ووًمدي وُمـ أـم٤مقمٜمل ؟ ىم٤مًمقا()سمٚمحقا قمكم

، وم٠مشم٤مه ومجٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل  ائتف:  ، ىم٤مًمقا ، اىمٌٚمقه٤م ودقمقين آشمف قمرض ًمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد

،  أي حمٛمد:  وم٘م٤مل قمروة قمٜمد ذًمؽ.   ٟمحقا ُمـ ىمقًمف ًمٌديؾ…، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  …

 ()، هؾ ؾمٛمٕم٧م سم٠مطمد ُمـ اًمٕمرب اضمت٤مح أهٚمف ىمٌٚمؽ أرأي٧م إن اؾمت٠مصٚم٧م أُمر ىمقُمؽ

، وإين ٕرى أؿمقاسم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس  ()، وم٢مين واهلل ٕرى وضمقه٤مً  ()؟ وإن شمٙمـ إظمرى

،  ()اُمّمص سمٔمر اًمالت:  وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف.  ()ظمٚمٞم٘م٤ًم أن يٗمروا ويدقمقك

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي اُمتٜمٕمقا ُمـ اعمجلء ُمٕمل ًمٜمٍمشمٙمؿ ()

 …، ٕن اًمٜمٌل   ىمريِم٤مً …وأراد سم٘مقم اًمٜمٌل .  آضمتٞم٤مح:  وُمثٚمف.  اإلهالك:  آؾمتئّم٤مل ()

.  ىمرر ُمٜمٝمؿ

.  ، وىمتؾ اعمًٚمٛملم أراد اهنزام اعمًٚمٛملم وهمٚم٦ٌم ىمريش ()

وذم سمٕمض ٟمًخ اًمٌخ٤مري .  أراد أن ىمريِم٤ًم ظمرضم٧م سم٠مذاومٝم٤م وؿمجٕم٤مهن٤م.  إقمٞم٤من:  اًمقضمقه ()

.   وهق شمّمحٞمػ(( ٓ أرى )):  اعمٓمٌققم٦م

إظمالط ُمـ اًمٜم٤مس :   إؿمقاب وإوؿم٤مب وإوسم٤مش وإؿم٤مي٥م)):  ىم٤مل ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ ()

.  أي ٓ يٌٕمد ُمٜمٝمؿ أن يٗمروا:  واعمٕمٜمك.  أي طم٘مٞم٘م٤مً :  ، وظمٚمٞم٘م٤مً  ((ُمـ ىم٤ٌمئؾ ؿمتك 

اًمّمٜمؿ اًمذي يم٤من يٕمٌده :  واًمالت.  ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ شمٌ٘مك ذم ومرج اعمرأة سمٕمد ظمت٤مهن٤م:  اًمٌي ()

.  وهذه يمٚمٛم٦م شم٘مقهل٤م اًمٕمرب قمٜمد اًمِمتؿ.  قمروة وىمقُمف صم٘مٞمػ
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أُم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده :  ، ىم٤مل أسمق سمٙمر:  ُمـ ذا ؟ ىم٤مًمقا:  أٟمحـ ٟمٗمر قمٜمف وٟمدقمف ؟ وم٘م٤مل

 ومٙمٚمام …وضمٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل :  ىم٤مل.   مل أضمزك هب٤م ٕضمٌتؽ()ًمقٓ يد يم٤مٟم٧م ًمؽ قمٜمدي

 وُمٕمف اًمًٞمػ …، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مئؿ قمغم رأس اًمٜمٌل  ()شمٙمٚمؿ يمٚمٛم٦م أظمذ سمٚمحٞمتف

،   رضب يده سمٜمٕمؾ اًمًٞمػ…، ومٙمٚمام أهقى قمروة سمٞمده إمم حلٞم٦م اًمٜمٌل  وقمٚمٞمف اعمٖمٗمر

ُمـ هذا ؟ :  ، ومرومع قمروة رأؾمف وم٘م٤مل …أظمر يدك قمـ حلٞم٦م رؾمقل اهلل :  وىم٤مل ًمف

، أًم٧ًم أؾمٕمك ذم همدرشمؽ ؟ ويم٤من اعمٖمػمة  أي همدر:  ، وم٘م٤مل اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم:  ىم٤مل

 )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  صح٥م ىمقُم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘متٚمٝمؿ وأظمذ أُمقاهلؿ صمؿ ضم٤مء وم٠مؾمٚمؿ

 صمؿ إن قمروة ضمٕمؾ يرُمؼ ()((، وأُم٤م اعم٤مل ومٚم٧ًم ُمٜمف ذم رء  أُم٤م اإلؾمالم وم٠مىمٌؾ

 ٟمخ٤مُم٦م إٓ وىمٕم٧م ذم …ومقاهلل ُم٤م شمٜمخؿ رؾمقل اهلل :  ، ىم٤مل  سمٕمٞمٜمٞمف…أصح٤مب اًمٜمٌل 

وإذا شمقو٠م .  وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره.  يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده

، وُم٤م حيدون إًمٞمف   وإذا شمٙمٚمٛمقا ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده()يم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم ووقئف

، واهلل ًم٘مد وومدت قمغم  أي ىمقم:  ومرضمع قمروة إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل.  اًمٜمٔمر شمٕمٔمٞماًم ًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  إن أسم٤م سمٙمر أقم٤مٟمف سمٕمنم ُمـ اإلسمؾ ذم دي٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف:  ىمٞمؾ.  أي ًمقٓ ُمٕمروف ؾم٤مسمؼ ُمٜمؽ زم ()

، ٓؾمٞمام قمٜمد اعمالـمٗم٦م  يم٤من ُمـ قم٤مدة اًمٕمرب قمٜمد اعمح٤مدصم٦م أن يٚمٛمس أطمدهؿ حلٞم٦م ُمـ حي٤مدصمف ()

.  …، وإٟمام ُمٜمٕمف اعمٖمػمة ٕٟمف ًمٞمس ٟمٔمػمًا ًمٚمٜمٌل  ويم٤من ُمـ حي٤مدصمف ٟمٔمػمًا ًمف

.   أن ي٘مًٛمف…، ويم٤من اعمٖمػمه ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل  ، ٕٟمف أظمذ همدراً  أي ٓ أشمٕمرض عم٤مل اًمٙمٗم٤مر ()

.  …أي يت٤ًمسم٘مقن إمم سم٘مٞم٦م ووقء اًمٜمٌل  ()
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واهلل إن رأي٧م ُمٚمٙم٤ًم ىمط يٕمٔمٛمف .  اعمٚمقك ووومدت قمغم ىمٞمٍم ويمنى واًمٜمج٤مر

واهلل إن يتٜمخؿ ٟمخ٤مُم٦م إٓ وىمٕم٧م ذم .   حمٛمداً …أصح٤مسمف ُم٤م يٕمٔمؿ أصح٤مب حمٛمد 

، وإذا شمقو٠م  وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره.  يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده

، وُم٤م حيدون اًمٜمٔمر  ، وإذا شمٙمٚمٛمقا ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده يم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم ووقئف

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ سمٜمل  وإٟمف ىمد قمرض قمٚمٞمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد وم٤مىمٌٚمقه٤م.  إًمٞمف شمٕمٔمٞماًم ًمف

 وأصح٤مسمف ىم٤مل رؾمقل …ومٚمام أذف قمغم اًمٜمٌل .  ائتف:  ، وم٘م٤مًمقا دقمقين آشمف:  يمٜم٤مٟم٦م

،  ، ومٌٕمث٧م ًمف (( هذا ومالن وهق ُمـ ىمقم يٕمٔمٛمقن اًمٌدن وم٤مسمٕمثقه٤م ًمف )):  …اهلل 

، ُم٤م يٜمٌٖمل هل١مٓء أن  ؾمٌح٤من اهلل:  ومٚمام رأى ذًمؽ ىم٤مل.  ()واؾمت٘مٌٚمف اًمٜم٤مس يٚمٌقن

 ()رأي٧م اًمٌدن ىمد ىمٚمدت وأؿمٕمرت:  ومٚمام رضمع إمم أصح٤مسمف ىم٤مل.  يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م

،  ُمٙمرز سمـ طمٗمص:   ي٘م٤مل ًمف()وم٘م٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ.  ومام أرى أن يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م

،   هذا ُمٙمرز)):  …ومٚمام أذف قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل .  ائتف:  ، وم٘م٤مًمقا دقمقين آشمف:  وم٘م٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي :  ، اسمٕمثقه٤م  وأصح٤مسمف هدي٤ًم ًمٞمذسمحقه ذم احلرم…هل اإلسمؾ اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمٜمٌل :  اًمٌدن ()

، وزاد اًمّمح٤مسم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ًمٞمِمٕمروه أهنؿ أشمقا طمج٤مضم٤ًم ٓ  أصمػموه٤م ًمتٛمٌم أُم٤مم هذا اًمرضمؾ اًمٙمٜم٤مين

.  حم٤مرسملم

وإؿمٕم٤مر هق أن يٓمٕمـ ذم ضم٤مٟم٥م .  هق أن يٕمٚمؼ ذم قمٜمؼ اهلدي رء ًمٞمٕمٚمؿ أهن٤م هدي:  اًمت٘مٚمٞمد ()

.  ، ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف هدي ؾمٜم٤مم اًمٌٕمػم اعمٝمدى إيٛمـ طمتك يًٞمؾ ُمٜمف اًمدم

.  ، وهق ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي أي ُمـ ىمريش ()
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 ومٌٞمٜمام هق يٙمٚمٛمف إذ ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ …، ومجٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل  ()((وهق رضمؾ وم٤مضمر 

أٟمف عم٤م ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ىم٤مل :  ، قمـ قمٙمرُم٦م وم٠مظمؼمين أيقب:  ، ىم٤مل ُمٕمٛمر قمٛمرو

ومج٤مء :  ىم٤مل اًمزهري ذم طمديثف:  ىم٤مل ُمٕمٛمر.  (( ىمد ؾمٝمؾ ًمٙمؿ ُمـ أُمريمؿ )):  …اًمٜمٌل 

 اًمٙم٤مشم٥م وم٘م٤مل …، ومدقم٤م اًمٜمٌل  ه٤مت ايمت٥م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مسم٤مً :  ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل

أُم٤م اًمرمحـ ومقاهلل ُم٤م :  وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ:  (( سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ )):   ايمت٥م…اًمٜمٌل 

:  وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن.  ، يمام يمٜم٧م شمٙمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ:  ، وًمٙمـ ايمت٥م أدري ُم٤م هل

 ايمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  واهلل ٓ ٟمٙمتٌٝم٤م إٓ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

واهلل ًمق يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ :  ، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ (( هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل )):  صمؿ ىم٤مل.  ((

حمٛمد سمـ :  وًمٙمـ ايمت٥م.  أٟمؽ رؾمقل اهلل ُم٤م صددٟم٤مك قمـ اًمٌٞم٧م وٓ ىم٤مشمٚمٜم٤مك

حمٛمد سمـ :  ، ايمت٥م  واهلل إين ًمرؾمقل اهلل وإن يمذسمتٛمقين)):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  قمٌداهلل

 ٓ ي٠ًمًمقٟمٜمل ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت )):  وذًمؽ ًم٘مقًمف:  ىم٤مل اًمزهري.  ((قمٌداهلل 

 قمغم أن ختٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف )):  …وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل .  ((اهلل إٓ أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م 

، وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ  ()واهلل ٓ شمتحدث اًمٕمرب أٟم٤م أظمذٟم٤م وٖمٓم٦م:  وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ.  ((سمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أُم٤م اًمٗمجقر .  ، وم٘مد طمدث ُمٜمف قمدة همدرات ومٞمام ؾمٌؼ  ويم٠من هذا أىمرب(( هم٤مدر ))ذم رواي٦م  ()

.  ومٛم٘مقًمتف قمٜمد جملء أيب ضمٜمدل يدل قمغم ظمالف ذًمؽ

.  أي ىمٝمراً  ()
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وقمغم أٟمف ٓ ي٠مشمٞمؽ ُمٜم٤م رضمؾ وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ :  وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ.  ، ومٙمت٥م اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ

، يمٞمػ يرد إمم اعمنميملم وىمد ضم٤مء ُمًٚماًم ؟  ؾمٌح٤من اهلل:  إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م ىم٤مل اعمًٚمٛمقن

وىمد .  ()ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ دظمؾ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو يرؾمػ ذم ىمٞمقده

هذا ي٤م :  ، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م طمتك رُمك سمٜمٗمًف سملم أفمٝمر اعمًٚمٛملم

 إٟم٤م مل ٟم٘مض اًمٙمت٤مب )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .   أن شمرده إزم()حمٛمد أول ُمـ أىم٤موٞمؽ قمٚمٞمف

،  ()(( وم٠مضمزه زم )):  …ىم٤مل اًمٜمٌل .  ومقاهلل إذًا مل أص٤محلؽ قمغم رء أسمداً :  ىم٤مل.  ((سمٕمد 

ىم٤مل .  ُم٤م أٟم٤م سمٗم٤مقمؾ:  ىم٤مل.  (( سمغم وم٤مومٕمؾ )):  ىم٤مل.  ُم٤م أٟم٤م سمٛمجٞمز ذًمؽ ًمؽ:  ىم٤مل

، أرد إمم اعمنميملم  أي ُمٕمنم اعمًٚمٛملم:  ىم٤مل أسمق ضمٜمدل.  سمؾ ىمد أضمزٟم٤مه ًمؽ:  ُمٙمرز

...  وىمد ضمئ٧م ُمًٚماًم ؟ أٓ شمرون ُم٤م ىمد ًم٘مٞم٧م ؟ ويم٤من ىمد قمذب قمذاسم٤ًم ؿمديدًا ذم اهلل

.  ()رواه اًمٌخ٤مري

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  يٛمٌم ُمِمٞم٤ًم سمٓمٞمئ٤ًم سم٥ًٌم اًم٘مٞمد:  اعمٕمٜمك ()

.  أي أول ُم٤م أـمٚم٥م شمٜمٗمٞمذه مم٤م ص٤محلتؽ قمٚمٞمف ()

.  أُمض زم ومٕمكم ومٞمف ومال أرده إًمٞمؽ:  اعمٕمٜمك ()

:  ، ويٜمٔمر ذم ذح أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م ومجٚمف (2732، 2731)اًمنموط :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

 – 8/67، ذح اًمٓمٞمٌل  63 – 4/51، يمِمػ اعمِمٙمؾ  58 – 4/39اًمروض إٟمػ 

، طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم  13 – 14/6، قمٛمدة اًم٘م٤مري  345 – 5/333، ومتح اًم٤ٌمري  71

.  257 – 254،  226 – 31/221اعمًٜمد 
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:  افػوائد وافعز

 عم٤م وم٤مر اعم٤مء سم٥ًٌم …ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  – 1

.   ؾمٝمٛمف ذم اًمثٛمد…ووٕمف 

 قمغم ىمريش ُم٤م …اًمٜمدب إمم صٚم٦م اًمرطمؿ واًمٜمّمٞمح٦م ًمألىم٤مرب وهلذا قمرض  – 2

.  قمرض ُمـ أُمر اًمّمٚمح أول إُمر

.  () وىمقشمف ذم شمٜمٗمٞمذ طمٙمؿ اهلل وشمٌٚمٞمغ أُمره…صم٤ٌمت اًمٜمٌل  – 3

، ومال جيقز إحل٤مق  ، وهذا ُمـ ظمّم٤مئّمف …ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل  – 4

.  همػمه ُمـ اًمّم٤محللم

 وشمقىمػمهؿ … قمغم شمٜمٗمٞمذ أواُمر اًمٜمٌل – ريض اهلل قمٜمف –طمرص اًمّمح٤مسم٦م  – 5

.  ًمف

.  اؾمتح٤ٌمب اًمٗم٠مل احلًـ سم٤مٕؾمامء احلًٜم٦م وٟمحقه٤م – 6

.  ضمقاز ُمّم٤محل٦م اعمنميملم إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم – 7

 أٟمف ٓ حيؾ أظمذ – يمام ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ –يًتٗم٤مد ُمـ ىمّم٦م اعمٖمػمة  – 8

.  ()، يمام ذم طم٤مل اعمراوم٘م٦م ذم اًمًٗمر وٟمحق ذًمؽ أُمقال اًمٙمٗم٤مر قمٜمد إُمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  5/339اًمٗمتح  ()

.  14/11، قمٛمدة اًم٘م٤مري  5/341، اًمٗمتح  4/55يمِمػ اعمِمٙمؾ  ()
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 *     *     *
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افدرس افسادس وافثالثون 

شمٙمٛمٚم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م وظمؼم إؾمالم أيب سمّمػم وروم٘متف 

، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان سمـ احلٙمؿ ذم ىمّم٦م   قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم– 61

أًم٧ًم ٟمٌل :   وم٘مٚم٧م…وم٠مشمٞم٧م ٟمٌل اهلل :  ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:  صٚمح احلديٌٞم٦م ىم٤مٓ

،  (( سمغم )):  أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ ؟ ىم٤مل:  ، ىمٚم٧م (( سمغم )):  اهلل طمً٘م٤م ؟ ىم٤مل

،  ، وًم٧ًم أقمّمٞمف  إين رؾمقل اهلل)):   ؟ ىم٤مل()ومٚمؿ ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م إذن:  ىمٚم٧م

 )):  أو ًمٞمس يمٜم٧م ودصمتٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م.  ((وهق ٟم٤مسي 

 وم٢مٟمؽ آشمٞمف وُمٓمقف سمف )):  ، ىم٤مل ٓ:  ىمٚم٧م:   ىم٤مل((، وم٠مظمؼمشمؽ أٟم٤م ٟم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم ؟  سمغم

،  سمغم:  ، ىم٤مل ، أًمٞمس هذا ٟمٌل اهلل طمً٘م٤م ي٤م أسم٤م سمٙمر:  ، وم٘مٚم٧م وم٠مشمٞم٧م أسم٤م سمٙمر:  ىم٤مل.  ()((

ومٚمؿ ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم :  ، ىمٚم٧م سمغم:  أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م

،   وًمٞمس يٕميص رسمف وهق ٟم٤مسه…، إٟمف ًمرؾمقل اهلل  أهي٤م اًمرضمؾ:  ديٜمٜم٤م إذن ؟ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، يِمػم إمم ُم٤م ذم هذا اًمّمٚمح ُمـ ذوط ومٞمٝم٤م  ، واًمتل ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمْمٕمػ أي احل٤مًم٦م اًمدون ()

.  إضمح٤مف قمغم اعمًٚمٛملم ذم ٟمٔمره

،  ، وم٠مظمؼمهؿ سمذًمؽ  ىمد أري ذم اعمٜم٤مم أٟمف يٕمتٛمر سم٤مًمٌٞم٧م هق وأصح٤مسمف…وذًمؽ أن اًمٜمٌل  ()

:   ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف رسمٜم٤م ضمؾ وقمال سم٘مقًمف– يمام ذيمر أهؾ اًمتٗمًػم –، وهذا  ورؤي٤م إٟمٌٞم٤مء طمؼ

.  [27 :اًمٗمتح] { وفؼد صدق اهلل رشوفه افرؤيا باحلق }
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أًمٞمس يم٤من حيدصمٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م :  ، ىمٚم٧م  ومقاهلل إٟمف قمغم احلؼ()وم٤مؾمتٛمًؽ سمٖمرزه

وم٢مٟمؽ آشمٞمف :  ىم٤مل.  ٓ:  ، أوم٠مظمؼمك أٟمؽ شم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم ؟ ىمٚم٧م سمغم:  ومٜمٓمقف سمف ؟ ىم٤مل

ومٚمام ومرغ ُمـ :  ىم٤مل.  ()ومٕمٛمٚم٧م ًمذًمؽ أقمامًٓ :  ىم٤مل قمٛمر:  ىم٤مل اًمزهري.  وُمٓمقف سمف

:  ، ىم٤مل (( ىمقُمقا وم٤مٟمحروا صمؿ اطمٚم٘مقا )):   ٕصح٤مسمف…ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ومٚمام مل ي٘مؿ ُمٜمٝمؿ أطمد دظمؾ  ()ومقاهلل ُم٤م ىم٤مم ُمٜمٝمؿ رضمؾ طمتك ىم٤مل ذًمؽ صمالث ُمرات

، أو٥م ذًمؽ ؟  ي٤م ٟمٌل اهلل:  قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ومذيمر هل٤م ُم٤م ًم٘مل ُمـ اًمٜم٤مس وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م

.  ، وشمدقمق طم٤مًم٘مؽ ومٞمحٚم٘مؽ ، طمتك شمٜمحر سمدٟمؽ اظمرج صمؿ ٓ شمٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م

ومٚمام .  ، ودقم٤م طم٤مًم٘مف ومحٚم٘مف ٟمحر سمدٟمف.  ومخرج ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ طمتك ومٕمؾ ذًمؽ

رأوا ذًمؽ ىم٤مُمقا ومٜمحروا وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ سمٕمْم٤ًم طمتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ سمٕمْم٤ًم 

يا أهيا افذين آمـوا إذا جاءـم  }:  ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ضم٤مءه ٟمًقة ُم١مُمٜم٤مت.  همامً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قمدم خم٤مًمٗمتف :  ، واعمراد هٜم٤م ، ويًتٛمًؽ سمف اًمرايم٥م ومقىمف هق ُم٤م يقوع ومقق اًمٌٕمػم:  اًمٖمرز ()

…  .

أي قمٛمؾ قمٛمر أقمامًٓ ص٤محل٦م ُمـ صالة وصٞم٤مم وصدىم٦م وإقمت٤مق ًمت٘م٤مسمؾ هذا اعمقىمػ وهذه  ()

.   ًمٕمؾ اهلل أن يٙمٗمره قمٜمف…اعمٕم٤مرو٦م حلٙمؿ اًمٜمٌل 

، ومٚمام شمؿ اًمّمٚمح قمغم شم٠مضمٞمٚمٝم٤م سمٕمد  وذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يريدون اًمٕمٛمرة ذم ؾمٗمرهتؿ شمٚمؽ ()

يم٤من ذًمؽ رضم٤مء أن ي٠ميت أُمر يٌٓمؾ :  ، ىمٞمؾ ، ومل ي٤ٌمدروا إمم احلٚمؼ ، أص٤مهبؿ همؿ وطمزن قم٤مم

.  هذا اًمّمٚمح ومٞمتٛمقن قمٛمرهتؿ
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 { بعصم افؽواؾر }:   طمتك سمٚمغ[10 :اعمٛمتحٜم٦م] { ادممـات مفاجرات ؾامتحـوهن

،  ومتزوج إطمدامه٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.  ومٓمٚمؼ قمٛمر يقُمئذ اُمرأشملم يم٤مٟمت٤م ًمف ذم اًمنمك

 إمم اعمديٜم٦م ومج٤مءه أسمق سمّمػم رضمؾ ُمـ …صمؿ رضمع اًمٜمٌل .  وإظمرى صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

.  اًمٕمٝمد اًمذي ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م:  ، وم٘م٤مًمقا ، وم٠مرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌف رضمٚملم ىمريش وهق ُمًٚمؿ

،  ، ومٜمزًمقا ي٠ميمٚمقن ُمـ  ر هلؿ ، ومخرضم٤م سمف طمتك سمٚمٖم٤م ذا احلٚمٞمٗم٦م ومدومٕمف إمم اًمرضمٚملم

، وم٤مؾمتٚمف  واهلل إين ٕرى ؾمٞمٗمؽ هذا ي٤م ومالن ضمٞمداً :  وم٘م٤مل أسمق سمّمػم ٕطمد اًمرضمٚملم

:  وم٘م٤مل أسمق سمّمػم.  ، ًم٘مد ضمرسم٧م سمف صمؿ ضمرسم٧م ، إٟمف جلٞمد أضمؾ واهلل:  أظمر وم٘م٤مل

، ومدظمؾ  ، وومر أظمر طمتك أشمك اعمديٜم٦م ، وميسمف طمتك سمرد ، وم٠مُمٙمٜمف ُمٜمف أرين أٟمٔمر إًمٞمف

، ومٚمام اٟمتٝمك إمم  (( ًم٘مد رأى هذا ذقمرًا )):   طملم رآه…، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اعمًجد يٕمدو

ي٤م ٟمٌل اهلل ىمد واهلل :  ومج٤مء أسمق سمّمػم وم٘م٤مل.  ىمتؾ ص٤مطمٌل وإين عم٘متقل:   ىم٤مل…اًمٜمٌل 

 ويؾ أُمف )):  …ىم٤مل اًمٜمٌل .  ، ىمد رددشمٜمل إًمٞمٝمؿ صمؿ أٟمج٤مين اهلل ُمٜمٝمؿ أورم اهلل ذُمتؽ

، ومخرج  ()ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ قمرف أٟمف ؾمػمده إًمٞمٝمؿ.  ((ُمًٕمر طمرب ًمق يم٤من ًمف أطمد 

،  ويٜمٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم:  ، ىم٤مل طمتك أشمك ؾمٞمػ اًمٌحر

ومجٕمؾ ٓ خيرج ُمـ ىمريش رضمؾ ىمد أؾمٚمؿ إٓ حلؼ سم٠ميب سمّمػم طمتك اضمتٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِٕمر.  يمٚمٛم٦م شمٕمج٥م:  ويؾ أُمف () ًْ  ًمـ … يِمػم إمم أٟمف (( ًمق يم٤من أقمقان )):  وىمقًمف.  اعمقىمد:  واعُم

.   قمغم ُمقىمٗمف إول سمتًٚمٞمٛمف إمم اًمٙمٗم٤مر إن ـمٚمٌقا ذًمؽ…، وإؿم٤مرة إمم أٟمف  يٕملم أسم٤م سمّمػم
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، ومقاهلل ُم٤م يًٛمٕمقن سمٕمػم ظمرضم٧م ًم٘مريش إمم اًمِم٤مم إٓ اقمؽموقا هل٤م وم٘متٚمقهؿ  قمّم٤مسم٦م

ومٛمـ :   شمٜم٤مؿمده اهلل واًمرطمؿ عم٤م أرؾمؾ…وم٠مرؾمٚم٧م ىمريش إمم اًمٜمٌل .  وأظمذوا أُمقاهلؿ

وهو افذي ـف أيدهيم  }:   إًمٞمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم…، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل  أشم٤مه ومٝمق آُمـ

احلؿقة  }طمتك سمٚمغ  { ظـؽم وأيديؽم ظـفم ببطن مؽة من بعد أن أطػرـم ظؾقفم

 يم٤مٟم٧م محٞمتٝمؿ أهنؿ مل ي٘مروا أٟمف ٟمٌل اهلل ومل ي٘مروا ()[26 – 24 :اًمٗمتح] { محقة اجلاهؾقة

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  وطم٤مًمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٌٞم٧م.  سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

:  افػوائد وافعز

.   سمققمد اهلل شمٕم٤ممم…قمٔمٛم٦م شمّمديؼ اًمٜمٌل  – 1

ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أومْمٚمٞم٦م أيب سمٙمر قمغم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م إيامٟم٤ًم ورأي٤ًم  – 2

.  وقمٚمامً 

، وأن  ، وأن يٕمت٘مد أٟمف طمؼ يمٚمف أٟمف يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يًتًٚمؿ ًمنمع اهلل – 3

، وأن ومٞمف و٘مٞم٘م٤ًم   قمـ رسمف ضمؾ وقمال طمؼ ٓ ُمري٦م وٓؿمؽ ومٞمف…يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

، وأن مجٞمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م يمٚمف طمؼ  عمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد اًمٕم٤مضمٚم٦م وأضمٚم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهل ىمري٦ٌم ُمـ ُمٙم٦م سمٓمـ ُمٙم٦م هق احلديٌٞم٦م ()

.  (2732، 2731)اًمنموط :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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، ؾمقاء ُم٤م يم٤من ذم أُمر آقمت٘م٤مد أو إطمٙم٤مم أو أداب أو إظم٤ٌمر أو  جي٥م ىمٌقًمف

، وُم٤م رأشمف سمٕمض اًمٕم٘مقل اًمٌنمي٦م خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمحؼ ومٝمق ًم٘مّمقر ومٝمٛمٝم٤م وحمدودي٦م  همػمه٤م

، وٓ جيقز أن يٕمرض قمغم قم٘مقل اًمٌنم إلىمراره٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م ومٝمذا ُمـ  إدرايمٝم٤م

.  ، واهلل اعمًتٕم٤من آؾمتٝم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

أن ُمـ وىمع ذم خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م اؾمتح٥م ًمف أن ي٘م٤مسمٚمٝم٤م سم٠مقمامل ص٤محل٦م ًمٕمٚمٝم٤م أن  – 4

.  شمٙمقن يمٗم٤مرة عم٤م وىمع ومٞمف ُمـ اًمت٘مّمػم

أن ُمـ طمٍمه قمدو أو همػمه قمـ إ ٤مم قمٛمرشمف أو طمجتف ذع ًمف طمٚمؼ ؿمٕمره  – 5

.  وذسمح هديف إن يم٤من ُمٕمف هدي ذم اعمٙم٤من اًمذي أطمٍم ومٞمف

أن اًمزوضم٦م اًمّم٤محل٦م ذات اًمرأي احلًـ ظمػم ُمٕملم ًمزوضمٝم٤م قمٜمد طم٤مضمتف إمم  – 6

.  ُمـ يٕمٞمٜمف سمرأي أو همػمه

.  ()أن اًمٗمٕمؾ إذا اٟمْمؿ إمم اًم٘مقل يم٤من أسمٚمغ ُمـ اًم٘مقل اعمجرد – 7

، ومدظمؾ  ، وم٘مد ضمٕمؾ شمٕم٤ممم هذا اًمّمٚمح ومتح٤ًم ُمٌٞمٜم٤مً  ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مومذة – 8

إكا ؾتحـا فك ؾتحا  }، وأٟمزل ومٞمف  سمًٌٌف ذم اإلؾمالم أوٕم٤مف أوٕم٤مف اعمًٚمٛملم ىمٌٚمف

، وأيْم٤ًم ضمٕمؾ اًمنمط اًمذي اقمتؼمه اًمٙمٗم٤مر ُمٙم٤ًًٌم واقمتؼمه ضمؾ اًمّمح٤مسم٦م همٌٜم٤ًم  { مبقـا

 …ضمٕمٚمف ُمّمدر أذى ًمٚمٙمٗم٤مر طمتك ذه٥م اًمٙمٗم٤مر ذم آظمر إُمر يٓمٚمٌقن ُمـ اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  351،  5/347اًمٗمتح  ()
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ويتقؾمٚمقن إًمٞمف أن ي٘مٌؾ شمرك هذا اًمنمط وأن يٓمٚم٥م ممـ أؾمٚمؿ ُمـ ُمنميمل ُمٙم٦م أن 

.  يٌ٘مك قمٜمده ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

أن ُمٕم٤مهدة إُم٤مم اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم ٓ شمِمٛمؾ ُمـ ًمٞمس و٧م يده ُمـ  – 9

.  ()اعمًٚمٛملم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  351،  5/347اًمٗمتح  ()
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افدرس افسابع وافثالثون 

ظمؼم إؾمالم مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م 

أٟمف ؾمٛمع ُمروان واعمٞمًقر سمـ خمرُم٦م ريض اهلل :   قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم– 62

عم٤م يم٤مشم٥م ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو يقُمئذ يم٤من :   ىم٤مل…قمٜمٝمام خيؼمان قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

أٟمف ٓ ي٠مشمٞمؽ ُمٜم٤م أطمد وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ :  …ومٞمام اؿمؽمط ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو قمغم اًمٜمٌل 

، وأسمك  ()ومٙمره اعم١مُمٜمقن ذًمؽ واُمتٕمْمقا ُمٜمف.  إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م وظمٚمٞم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف

 قمغم ذًمؽ ومرد يقُمئذ أسم٤م ضمٜمدل إمم أسمٞمف ؾمٝمٞمؾ سمـ …ؾمٝمٞمؾ إٓ ذًمؽ ومٙم٤مشمٌف اًمٜمٌل 

وضم٤مءت .  ، ومل ي٠مشمف أطمد ُمـ اًمرضم٤مل إٓ رده ذم شمٚمؽ اعمدة وإن يم٤من ُمًٚمامً  قمٛمرو

اعم١مُمٜم٤مت ُمٝم٤مضمرات ويم٤مٟم٧م أم يمٚمثقم سمٜم٧م قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ممـ ظمرج إمم رؾمقل اهلل 

 أن يرضمٕمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ومٚمؿ …، ومج٤مء أهٚمٝم٤م ي٠ًمًمقن اًمٜمٌل  () يقُمئذ وهل قم٤مشمؼ…

إذا جاءـم ادممـات مفاجرات ؾامتحـوهن اهلل  }يرضمٕمٝم٤م إًمٞمٝمؿ عم٤م أٟمزل اهلل ومٞمٝمـ 

.  [10 :اعمٛمتحٜم٦م] { وال هم حيؾون هلن }:  إمم ىمقًمف { أظؾم بنيامهنن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وشمقضمٕمقا ُمٜمف ، وؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ أي أٟمٗمقا ()

هل اًمتل مل شمٌـ ُمـ :  ، وىمٞمؾ اًمِم٤مسم٦م أول ُم٤م شمدرك:   اًمٕم٤مشمؼ)):  (قمتؼ :  ُم٤مدة) ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  ()

٧ٌَم  واًمدهي٤م ومل شمزوج .  ((، وىمد أدريم٧م وؿم
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يا  }:   يم٤من يٛمتحٜمٝمـ هبذه أي٦م…وم٠مظمؼمشمٜمل قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل :  ىم٤مل قمروة

 { ؽػور رحقم } إمم { أهيا افذين آمـوا إذا جاءـم ادممـات مفاجرات ؾامتحـوهن

 ىمد )):  … ُمٜمٝمـ ىم٤مل هل٤م رؾمقل اهلل ()ومٛمـ أىمر هبذا اًمنمط:  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:  ىم٤مل قمروة

، وُم٤م سم٤ميٕمٝمـ  ، واهلل ُم٤م ُم٧ًم يده يد اُمرأة ىمط ذم اعم٤ٌميٕم٦م ، يمالُم٤ًم يٙمٚمٛمٝم٤م سمف ((سم٤ميٕمتؽ 

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ()إٓ سم٘مقًمف

:  افػوائد وافعز

،   أو مم٤م ضم٤مء سمف قمـ اضمتٝم٤مد ٓ يٙمٗمر…أن ُمـ يمره ؿمٞمئ٤ًم مم٤م طمٙمؿ سمف اًمٜمٌل  – 1

ومٝم١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أصح٤مب سمٞمٕم٦م اًمروقان يمرهقا هذا احلٙمؿ 

 إين رؾمقل اهلل وًم٧ًم )):   يمام ذم اًمرواي٦م إظمرى عم٤م يمٚمٛمف قمٛمر…ُمع أن اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وٓ  ، وٓ رهم٦ٌم قمـ أرض إمم أرض وهق أهن٤م مل شم٠مت ومل خترج ُمـ سمٚمده٤م سمٖمْم٤ًم ًمزوج ()

يٜمٔمر شمٗمًػم اسمـ ضمرير وشمٗمًػم اسمـ .  …، وأهن٤م مل خترج إٓ طم٤ًٌم هلل وًمرؾمقًمف  ًٓمتامس دٟمٞم٤م

.  يمثػم ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

.  (( ىمد سم٤ميٕمتؽ )):  ، ومٞم٘مقل هل٤م أي ي٤ٌميٕمٝمـ سم٤مًم٘مقل ٓ سم٤معمّم٤مومح٦م ()

أظمٍم ُمٜمف ُمـ طمدي٨م  (1866)ورواه ُمًٚمؿ .  (2713 – 2711)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  قم٤مئِم٦م
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، يمام هل طم٤مل  ، وإٟمام يٙمٗمر ُمـ يمره ديـ اهلل () رواه اًمٌخ٤مري((، وهق ٟم٤مسي  أقمّمٞمف

 { ذفك بلهنم ـرهوا ما أكزل اهلل ؾلحبط أظامهلم }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم

.  ()[9 :حمٛمد]

أٟمف حيرم قمغم اًمرضمؾ أن  س يده أو أي رء ُمـ ضمًده يد أو أي رء ُمـ  – 2

 ٕن )):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ضمًد اُمرأة أضمٜمٌٞم٦م قمٜمف ًمٞم٧ًم ُمـ حم٤مرُمف

.  ()((يٓمٕمـ أطمديمؿ سمٛمخٞمط ُمـ طمديد ظمػم ًمف ُمـ أن يٛمس اُمرأة ٓ وؾ ًمف 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (2732،  2731)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  ًمٙم٤مشم٥م هذه إؾمٓمر (يمٗمر اًمٌٖمض  ) اًم٤ٌمب اًمث٤مين (( شمًٝمٞمؾ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ))يٜمٔمر رؾم٤مًم٦م  ()

 (226)، واًمروي٤مين ذم ُمًٜمده يمام ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  212، 20/211رواه اًمٓمؼماين  ()

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ
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افدرس افثامن وافثالثون 

أظم٤ٌمر إؾمالم ظمزاقم٦م 

يمٜم٧م ُمع أيب إؾمح٤مق ومٞمام سملم ُمٙم٦م :  ، ىم٤مل  قمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة– 63

يمٞمػ ىم٤مل رؾمقل اهلل :  ، وم٘م٤مل ًمف أسمق إؾمح٤مق ، وم٤ًميرٟم٤م رضمؾ ُمـ ظمزاقم٦م واعمديٜم٦م

 ًم٘مد )):   وم٘م٤مل ًمف اخلزاقمل(( ًم٘مد رقمدت هذه اًمًح٤مسم٦م سمٜمٍم سمٜمل يمٕم٥م ؟ )):  …

، ويمتٌتٝم٤م   إمم ظمزاقم٦م… صمؿ أظمرج إًمٞمٜم٤م رؾم٤مًم٦م رؾمقل اهلل ((وصٚم٧م سمٜمٍم سمٜمل يمٕم٥م 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم سمديؾ وين )):  ، ويم٤من ومٞمٝم٤م يقُمئذ

،  اُم٤م سمٕمد ذًمٙمؿ.  وم٠مين أمحد اًمٞمٙمؿ اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق.  ()وهوات سمٜمل قمٛمرو

، واىمرسمف  وإٟمٙمؿ ُمـ ايمرم أهؾ هت٤مُم٦م قمكمّ .  ، ومل أَوِع ٟمّمحتٙمؿ ()وم٤مين مل آصمر سم٢مًِمٙمؿ

، وإين ىمد أظمذت عمـ ه٤مضمر ُمٜمٙمؿ ُمثؾ ُم٤م أظمذت  ، اٟمتؿ وُمـ شمٌٕمٙمؿ ُمـ اعمٓمٞمٌلم رمح٤م

 وإين إن ؾم٠مًم٧م وم٢مٟمٙمؿ ()ًمٜمٗمز وعمـ يم٤من سم٠مروف همػم ؾم٤ميمـ ُمٙم٦م إٓ طم٤مضم٤م أو ُمٕمتٛمرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  إذاف:  اًمنوات ()

ُمـ اًمتقسم٦م ذم شمٗمًػمي اسمـ  (8)يٜمٔمر شمٗمًػم أي٦م .  همػم ذًمؽ:  ، وىمٞمؾ ىمٞمؾ هق اًم٘مراسم٦م:  اإلُل  ()

.  4/146يٜمٔمر اًمروض إٟمػ .  ويم٤مٟم٧م أم سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ُمـ ظمزاقم٦م.  ضمرير واسمـ يمثػم

، إٓ ُمـ  أي ُمـ أؾمٚمؿ ذم ُمٙم٤مٟمف ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م ٓ هجرة قمٚمٞمف وًمف ُم٤مًمٚمٛمٝم٤م ضمريـ ُمـ احل٘مقق ()

، ومٛمـ  ، ٕهن٤م ذم هذا اًمقىم٧م سمٚمد يمٗمر حي٤مرب أهٚمٝم٤م اإلؾمالم أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ومتج٥م قمٚمٞمف اهلجرة

 =
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،  ، واسمٜم٤م هقذة أُم٤م سمٕمد وم٘مد أؾمٚمؿ قمٚم٘مٛم٦م اسمـ قمالصمف.  همػم ظم٤مئٗملم ُمـ ىمٌكم وٓ خمَقوملم

وان سمٕمْمٜم٤م .  وه٤مضمرا وسم٤ميٕم٤م قمغم ُمـ اشمٌٕمٝمام وأظمذا عمـ اشمٌٕمٝمام ُمثؾ ُم٤م أظمذا ٕٟمٗمًٝمام

.  ()((، وًمُٞمَحِٞمُٙمؿ رسمٙمؿ  وأين ُم٤م يمذسمتٙمؿ.  ُمـ سمٕمض ذم احلؾ واحلرم

 )):   ىم٤مٓ– ريض اهلل قمٜمٝمؿ – وقمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان سمـ احلٙمؿ – 64

يم٤من ذم صٚمح رؾمقل اهلل يقم احلديٌٞم٦م سمٞمٜمف وسملم ىمريش أٟمف ُمـ ؿم٤مء يدظمؾ ذم قم٘مد  

 ومتقاصم٧ٌم ((، وُمـ ؿم٤مء أن يدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ دظمؾ  حمٛمد وقمٝمده دظمؾ

،  ، وشمقاصم٧ٌم سمٜمق سمٙمر  وقمٝمده…ٟمحـ ٟمدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد :  ، وم٘م٤مًمقا ظمزاقم٦م

، ومٛمٙمثقا ذم شمٚمؽ اهلدٟم٦م ٟمحق اًمًٌٕم٦م  ٟمحـ ٟمدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ:  وم٘م٤مًمقا

صمؿ إن سمٜمل سمٙمر اًمذيـ يم٤مٟمقا دظمٚمقا ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ .  واًمثامٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمراً 

:  وصمٌقا قمغم ظمزاقم٦م اًمذيـ دظمٚمقا ذم قم٘مد رؾمقل اهلل وقمٝمده ًمٞماًل سمامء هلؿ ي٘م٤مل ًمف

، وهذا اًمٚمٞمؾ وُم٤م يراٟم٤م  ُم٤م يٕمٚمؿ سمٜم٤م حمٛمد:  ، وم٘م٤مًم٧م ىمريش ()اًمقشمػم ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أؾمٚمؿ هب٤م ومل هي٤مضمر ومٚمٞمس ًمف ُم٤مًمٚمٛمٝم٤م ضمريـ ُمـ احل٘مقق

، واسمـ أيب قم٤مصؿ يمام ذم اإلص٤مسم٦م  1/272، واسمـ ؾمٕمد  (371)رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمٖم٤مزي  ()

،  747)، وُمـ ـمريؼ اسمـ زٟمجقيف  (516،  515)، وأسمق قمٌٞمد ذم إُمقال  ذم شمرمج٦م سمديؾ

،  ُمـ ـمرق يمثػمة ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م وٕمػ (1188،  1187)، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (748

.  وم٤محلدي٨م طمًـ ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق

...  اؾمؿ ُم٤مء سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م خلزاقم٦م:   اًمقشمػم)):  (زشمر:  ُم٤مدة)ىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اًمٌٚمدان  ()

 =
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، وم٘م٤مشمٚمقهؿ ُمٕمف ًمٚمَْمٖمـ قمغم رؾمقل اهلل   واًمًالح()، وم٠مقم٤مٟمقهؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمراع أطمد

 قمٜمدُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ظمزاقم٦م وسمٜمل سمٙمر …، ومريم٥م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل إمم رؾمقل اهلل  ()…

، ومٚمام  ، وىمد ىم٤مل أسمٞم٤مت اًمِمٕمر  خيؼمه اخلؼم…سم٤مًمقشمػم طمتك ىمدم اعمديٜم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

:   أٟمِمده إي٤مه٤م…ىمدم قمغم رؾمقل اهلل 

اًمٚمٝمؿ إين ٟم٤مؿمدا حمٛمدًا 

 

  ()طمٚمػ أسمٞمٜم٤م وأسمٞمف إشمٚمدا 

يمٜم٧م ًمٜم٤م أسم٤ًم ويمٜم٤م وًمدًا  

 

  ()صمؿ أؾمٚمٛمٜم٤م ومٚمؿ ٟمٜمزع يداً  

  ()وم٤مٟمٍم رؾمقل اهلل ٟمٍمًا أقمتدا 

 

  ()وادع قم٤ٌمد اهلل ي٠مشمقا ُمدداً  

ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ىمد دمردًا  

 

  ()أن ؾمٞمؿ ظمًٗم٤ًم وضمٝمف شمرسمدا 

 يم٤مًمٌحر جيري ُمزسمدًا ()ذم ومٞمٚمؼ 

 

إَن ىمريِم٤ًم أظمٚمٗمقك اعمققمدا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

.  ((ُم٤م سملم قمروم٦م إمم إدام :  اًمقشمػم:  وىم٤مًمقا ذم شمٗمًػمه

.  اخلٞمؾ:  اًمٙمراع ()

.  …، ٕن ظمزاقم٦م ظمٚمٗم٤مء ًمٚمٜمٌل   أقم٤مٟمقا سمٜمل سمٙمر قمغم ظمزاقم٦م…أي حل٘مد ىمريش قمغم اًمٜمٌل  ()

.  اًم٘مديؿ:  إصمٚمد ()

.  أي مل ٟمٜم٘مض قمٝمدٟم٤م ومٜمرضمع قمـ اإلؾمالم ()

.  أي طم٤مرضاً  ()

.  اًمٕمقن:  اعمدد ()

.  شمٖمػم سم٥ًٌم اًمٖمْم٥م:  وشمرسَمد.  اًمذل:  ، واخلًػ ـمٚم٥م ُمٜمف ويمٚمٗمف:  ؾمٞمؿ ظمًٗم٤مً  ()

.  اجلٞمش:  اًمٗمٞمٚمؼ ()
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وٟم٘مْمقا ُمٞمث٤مىمؽ اعم١ميمدا 

 

  ()وزقمٛمقا أن ًم٧ًم أرضمق أطمدا 

ومٝمؿ أذل وأىمؾ قمددًا  

 

  ()ىمد ضمٕمٚمق زم سمٙمداء ُمرصدا 

 

 

  ()هؿ سمٞمتقٟم٤م سم٤مًمقشمػم هجداً 

 

وىمتٚمقٟم٤م ريمٕم٤ًم ؾمجدًا  

 طمتك …، ومام سمرح رؾمقل اهلل  (( ٟمٍمت ي٤مقمٛمرو سمـ ؾم٤ممل )):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  

 سمٜمٍم سمٜمل () إن هذه اًمًح٤مسم٦م ًمتًتٝمؾ)):  …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ُمرت قمٜم٤مٟم٦م ذم اًمًامء

، وؾم٠مل اهلل أن ُيَٕمٛمِل  ، ويمتٛمٝمؿ خمرضمف  اًمٜم٤مس سم٤مجلٝم٤مز…، وأُمر رؾمقل اهلل  ((يمٕم٥م 

.  ()قمغم ىمريش ظمؼمه طمتك يٌٖمتٝمؿ ذم سمالدهؿ

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ومخزاقم٦م ٓ شم١مُمؾ ُمـ أطمد أن  ان ىمريِم٤ًم زقمٛم٧م أن ٓ أطمد يٜمٍم ظمزاقم٦م:  اًمٔم٤مهر أن ُمراده ()

.  يٜمٍمه٤م

.  ، واًمٙمٛملم اًمذي يؽمصد ًمألُمر ويٓمٚمٌف:  واًمرصد.  ُمقوع سمٛمٙم٦م:  يمداء ()

.  مجع ه٤مضمد ويٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٤مئؿ:  هجد ()

أن ٟمٔمرهؿ ُمـ إُمٓم٤مر هذه :  وًمٕمؾ اعمٕمٜمك.  ؿمدة اٟمّم٤ٌمسمف:  اؾمتٝمالل اًمًح٤مب سم٤معمٓمر ()

.  اًمًح٤مسم٦م

 5/5، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  2/529رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اعمٖم٤مزي يمام ذم اإلص٤مسم٦م  ()

، وًمف ؿمقاهد يمثػمة ُمرؾمٚم٦م وُمتّمٚم٦م شمٜمٔمر ذم اعمٖم٤مزي ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ7 –

.  162،  6/161، واعمجٛمع  13 – 5/9، واًمدٓئؾ  322 – 319ص
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، وإن يم٤مٟم٧م ًمف ىمراسم٦م ٟم٥ًم زاد طم٘مف   أن ًمٚمٛمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمؼ اًمٜمّمح ًمف– 1

.  ذم ذًمؽ

،   وضمقب اهلجرة قمغم ُمـ يم٤من ذم أرض ٓ يًتٓمٞمع ومٞمٝم٤م إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر ديٜمف– 2

.  أو خيِمك قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م ذم ديٜمف

 ضمقاز سم٘م٤مء ُمـ أؾمٚمؿ ذم سمٚمده وًمق يم٤من سمٚمد يمٗمر إذا يم٤من ٓ خيِمك قمغم ٟمٗمًف – 3

.  وٓ قمغم ديٜمف ويًتٓمٞمع إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر ديٜمف

، وإن اظمتٚمٗم٧م سمٚمداهنؿ أو شم٤ٌمقمدت   أن اعمًٚمٛملم اظمقة سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض– 4

.  ، أو اظمتٚمٗم٧م أٟم٤ًمهبؿ أزُم٤مهنؿ

.   ضمقاز قم٘مد اًمّمٚمح ُمع اًمٙمٗم٤مر قمٜمد طم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم إمم ذًمؽ– 5

، ومٞمجقز   أن ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد سمام خي٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وم٘مد اٟمت٘مض قمٝمده– 6

.  ىمتٚمف وُم٤ٌمهمتتف سم٤محلرب

، وذًمؽ سمٗمٕمؾ أؾم٤ٌمب   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٕمدوا اًمٕمدة حلرب أقمدائٝمؿ– 7

اًمٜمٍم ُمـ دمٝمٞمز اجلٞمقش وووع اخلٓمط وُم٤ٌمهمت٦م إقمداء وٟمحق ذًمؽ ُمع اًمتقيمؾ قمغم 

.  اهلل وؾم١ماًمف اًمٜمٍم

 *     *     *
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افدرس افتاشع وافثالثون 

اؾمالم اًمٖمالم اًمٞمٝمقدي وأيب راومع اًم٘مٌٓمل 

يم٤من همالم هيقدي خيدم :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ – 65

،  (( أؾمٚمؿ )):  ، وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف وم٘م٤مل ًمف  يٕمقده…، وم٠مشم٤مه اًمٜمٌل  ، ومٛمرض …اًمٜمٌل 

 …، ومخرج اًمٜمٌل  ، وم٠مؾمٚمؿ …أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ :  ، وم٘م٤مل ًمف ومٜمٔمر إمم أسمٞمف وهق قمٜمده

.  () رواه اًمٌخ٤مري(( احلٛمدهلل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر )):  وهق ي٘مقل

سَمَٕمَثْتٜمِل ىمريش إمم رؾمقل :   ىم٤مل– ريض اهلل قمٜمف – وقمـ أيب راومع اًم٘مٌٓمل – 66

،  ي٤م رؾمقل اهلل:  ، وم٘مٚم٧م  أًم٘مل ذم ىمٚمٌل اإلؾمالم…، ومٚمام رأي٧م رؾمقل اهلل  …اهلل 

، وٓ  () إين ٓ أظمٞمُس سم٤مًمٕمٝمد)) …، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  إين واهلل ٓ ارضمع إًمٞمٝمؿ أسمداً 

دَ  :   ىم٤مل((، وًمٙمـ ارضمع وم٢من يم٤من ذم ٟمٗمًؽ اًمذي ذم ٟمٗمًؽ أن وم٤مرضمع  ()أطمٌس اًمؼُمُ

.  () وم٠مؾمٚمٛم٧م…، صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل  ومذه٧ٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1356)اجلٜم٤مئز :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  2/652، يٜمٔمر ضم٤مُمع إصقل  أي ٓ أٟم٘مص اًمٕمٝمد ()

د () ٓ أطمًٌٝمؿ قمـ :  واعمراد.  وهق اًمرؾمقل أو اًمًٗمػم اًمقارد قمٚمٞمؽ ُمـ ضمٝم٦م.  مجع سمريد:  اًمؼُمُ

.  يٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  ، وٓ أُمٕمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمقدة إًمٞمٝمؿ أصح٤مهبؿ

ـُ سمف ذم اًمٕمٝمقد  () .  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (2758)رواه أسمق داود ذم اجلٝم٤مد سم٤مب ذم اإلُم٤مم ُيًَتَج
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:  افػوائد وافعز

 وضمقب دقمقة همػم اعمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا صٖم٤مرًا أو يم٤من أطمدهؿ ذم ُمرض – 1

.  ، ًمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم أن يٜم٘مذهؿ هبذه اًمدقمقة ُمـ اًمٜم٤مر اعمقت

، وأن دظمقل آؾمالم وًمق يم٤من ذم   أن اًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٙمٗمر ؾم٥ٌم ًمدظمقل اًمٜم٤مر– 2

.  ُمرض اعمقت إذا مل شمٌٚمغ اًمروح احلٚم٘مقم ؾم٥ٌم ًمٚمٜمج٤مة ُمٜمٝم٤م

 أن اًم٘مدوة احلًٜم٦م واًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم وأظمالىمف ُمـ أقمٔمؿ – 3

، وٓ ؿمؽ أٟمف  …، ومٝمذا أسمق راومع أؾمٚمؿ سمٛمجرد رؤيتف ًمٚمٜمٌل  اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

، ورهمٌتف  وضمد ُمٜمف طمًـ اخلٚمؼ وطمًـ اًمتٕم٤مُمؾ مم٤م يم٤من ؾم٤ٌٌم ذم حمٌتف ًمإلؾمالم وأهٚمف

، وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من ؾمقء اخلٚمؼ وقمدم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اإلؾمالم وأظمالىمف  ذم اًمدظمقل ومٞمف

، وم٢من اًمٙمٗم٤مر إذا رأوا ُمـ يٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم وٓ يٓمٌؼ  ُمـ أقمٔمؿ اًمّمد قمـ اإلؾمالم

، وي٘مع ذم اًمٗمقاطمش ورذائؾ إُمقر رسمام  ، ويتّمػ سمًقء اخلٚمؼ أطمٙم٤مُمف وٓ أظمالىمف

، ومٞمٌقء هذا اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص سم٢مصمٛمف وإصمؿ ُمـ  يّمدهؿ ذًمؽ قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

.  صده قمـ اإلؾمالم

، ؾمقاء يم٤من هذا اًمٕمٝمد   أن اًمقافء سم٤مًمققمد وقمدم ٟم٘مْمف واضم٥م قمغم اعمًٚمؿ– 4

.  ُمع ُمًٚمؿ أو ُمع يم٤مومر

.   أٟمف جي٥م إطم٤ًمن ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٗمراء واًمرؾمؾ وًمق يم٤مٟمقا يمٗم٤مراً – 5

 *     *     *
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افدرس األربعون 

، وأؾمد سمـ قمٌٞمد  ، وصمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞم٦م ىمّم٦م إؾمالم أؾمٞمد سمـ ؾمٕمٞم٦م

هؾ شمدري :   قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة قمـ ؿمٞمخ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ىم٤مل– 67

، مل يٙمقٟمقا  ، ٟمٗمر ُمـ هدل ، وأؾمد سمـ قمٌٞمد قمام يم٤من إؾمالم أؾمٞمد وصمٕمٚم٦ٌم اسمٜمل ؾمٕمٞم٦م

وم٢مٟمف ىمدم قمٚمٞمٜم٤م :  ، ىم٤مل ٓ:   وم٘مٚم٧م()، يم٤مٟمقا ومقق ذًمؽ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م وٓ اًمٜمْمػم

، واهلل ُم٤م رأيٜم٤م رضماًل ىمط ٓ  ، وم٠مىم٤مم قمٜمدٟم٤م رضمؾ ُمـ اًمِم٤مم ُمـ هيقد ي٘م٤مل ًمف اسمـ اهلِٞم٤ٌمن

، ومٙمٜم٤م إذا   سمًٜملم…، وم٘مدم قمٚمٞمٜم٤م ىمٌؾ ُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل  ()يّمكم اخلٛمس ظمػمًا ُمٜمف

ٓ واهلل :  ، ومٞم٘مقل ي٤م اسمـ اهلٞم٤ٌمن اظمرج وم٤مؾمتًؼ ًمٜم٤م:  ىمحٓمٜم٤م وىمؾ قمٚمٞمٜم٤م اعمٓمر ٟم٘مقل

، أو ُمديـ  ص٤مقم٤ًم ُمـ  ر:  يمؿ ؟ ومٞم٘مقل:  ، ومٜم٘مقل طمتك شم٘مدُمقا أُم٤مم خمرضمٙمؿ صدىم٦م

، ومقاهلل ُم٤م  ، ومٞمًتً٘مل ، وٟمحـ ُمٕمف ، صمؿ ٟمخرج إمم فم٤مهر طمرشمٜم٤م ، ومٜمخرضمف ُمـ ؿمٕمػم

،  ، وٓ صمالصم٦م ، ىمد ومٕمؾ ذًمؽ همػم ُمرة وٓ ُمرشملم ()ي٘مقم ُمـ جمٚمًف طمتك  ر اًمِمٕم٤مب

، ُم٤م شمروٟمف أظمرضمٜمل ُمـ أرض  ي٤م ُمٕمنم هيقد:  ومحيشمف اًمقوم٤مة وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م إًمٞمف وم٘م٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   وهؿ ُمـ أسمٜم٤مء قمٛمقُم٦م سمٜمل ىمرئم٦م– يمام ذم هذه اًمرواي٦م –ه١مٓء اًمثالصم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ سمٜمل هدل  ()

.  5/629، إٟم٤ًمب  3/238يٜمٔمر اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم 

.  مل ٟمر ؿمخّم٤ًم همػم ُمًٚمؿ ظمػمًا ُمٜمف:  ، ي٘مقل أي ًمٞمس ُمـ اعمًٚمٛملم ()

.  ، وشمًٞمؾ اًمِمٕم٤مب أي أهنؿ يٛمٓمرون ()
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وم٢مٟمام أظمرضمٜمل :  ، ىم٤مل أٟم٧م أقمٚمؿ:   ؟ ىم٤مًمقا()اخلٛمر واخلٛمػم إمم أرض اًم١ٌمس واجلقع

، ومال شمًٌ٘مـ إًمٞمف إذا  ، وم٠مشمٌٕمف ، هذه اًمٌالد ُمٝم٤مضمره أشمقىمع ظمروج ٟمٌل ىمد أفمؾ زُم٤مٟمف

، وؾمٌل اًمذراري واًمٜم٤ًمء ممـ  ، وم٢مٟمف يٌٕم٨م سمًٗمؽ اًمدُم٤مء ظمرج ي٤م ُمٕمنم هيقد

،  ، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ومتح٧م ومٞمٝم٤م ىمرئم٦م ، صمؿ ُم٤مت ، ومال يٛمٜمٕمٙمؿ ذًمؽ ُمٜمف ظم٤مًمٗمف

، واهلل إٟمف اًمذي يم٤من  ي٤م ُمٕمنم هيقد:  ، ويم٤مٟمقا ؿم٤ٌمسم٤ًم أطمداصم٤مً  ىم٤مل أوًمئؽ اًمٗمتٞم٦م اًمثالصم٦م

، صمؿ ٟمزًمقا وم٠مؾمٚمٛمقا  سمغم واهلل إٟمف ًمّمٗمتف:  ، ىم٤مًمقا ُم٤م هق سمف:  ، وم٘م٤مًمقا ذيمر اسمـ اهلٞم٤ٌمن

.  () وأه٤مًمٞمٝمؿ()وظمٚمقا أُمقاهلؿ وأوٓدهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إمم اًمّمحراء – وهق اًمِمجر اعمٚمتػ –أي ُم٤م اًمذي أظمرضمٜمل ُمـ اًمِم٤مم اًمتل هل أرض اخلٛمر  ()

.  4/257ويٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب .  ، وُمٜمٝم٤م اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، وهل ضمزيرة اًمٕمرب اًم٘م٤مطمٚم٦م

، وذًمؽ أن ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م شمرك ًمف اًمٜمٌل  أي أظمٚمّمقا أُمقاهلؿ وأوٓدهؿ وزوضم٤مهتؿ ()

.   ُم٤مًمف وأوٓده وأهٚمف…

وقم٤مصؿ شم٤مسمٕمل .   قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمف85، ص ىمّم٦م إطم٤ٌمر:  رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ()

 ):  ، وىمقًمف (ىمدم قمٚمٞمٜم٤م  ):  ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف ، واًمِمٞمخ اًم٘مرفمل اًمٔم٤مهر أٟمف أدرك اسمـ اهلٞمامن صم٘م٦م

، ومل يٜم٩م  ومجٞمع سمٜمل ىمرئم٦م ىمتٚمقا عم٤م طمٙمؿ ومٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ.  ، وٟمحق ذًمؽ (وم٠مىم٤مم قمٜمدٟم٤م 

، وًمف صمالصم٦م  ، ومٞمٙمقن اإلؾمٜم٤مد طمًٜم٤مً  ، وقمٚمٞمف ومٝمق صح٤ميب ُمـ رضم٤مهلؿ إٓ ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ

واًمٌٞمٝم٘مل ذم  (1388)، وهل قمٜمد اًمٓمؼماين  ، يت٘مقى هب٤م ، ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م وٕمٞمػ ؿمقاهد

.  6/327، ويٜمٔمر اعمجٛمع  410،  3/307اًمدٓئؾ 
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:  افػوائد وافعز

،  اؿمتٛمٚم٧م ىمّم٦م إؾمالم ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم ومقائد وقمؼم يمثػمة

:  أمهٝم٤م

، وم٘مد ذيمر ذم هذه اًم٘مّم٦م ُم٤م يدل   أن ـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾم٥ٌم ًمرمحتف– 1

، ومٓم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم٘مقاه ؾم٥ٌم ًمٙمؾ  قمغم أن اًمّمدىم٦م ؾم٥ٌم ًمٜمزول اًمٖمٞم٨م

 ومن يتق اهلل جيعل فه خمرجا ويرزؿه }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ظمػم وومالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 وفو أن أهل افؼرى آمـوا واتؼوا }:   وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف[2 :اًمٓمالق] {من حقث ال حيتسب 

، وىم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  [96 :إقمراف] {فػتحـا ظؾقفم برـات من افسامء واألرض 

 ؾؼؾت اشتغػروا ربؽم إكه ـان ؽػارًا يرشل افسامء ظؾقؽم مدرارا }:  ًم٘مقُمف

.  [11 :ٟمقح] {ويؿددـم بلمواٍل وبـغ وجيعل فؽم جـات وجيعل فؽم أهنارًا 

 }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من ُمٕمّمٞم٦م اهلل ؾم٥ٌم ًمٙمؾ ؿم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، ومٙمؾ  [30 :اًمِمقرى] {وما أصابؽم من مصقبة ؾبام ـسبت أيديؽم ويعػو ظن ـثر 

 وما }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُم٤م يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمّم٤مئ٥م ومٝمق سم٥ًٌم ذٟم٥م ومٕمٚمف

وًمذًمؽ وم٢مٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص .  [79 :اًمٜم٤ًمء] {أصابك من شقئة ؾؿن كػسك 

، ًمٞمٗمقز سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م  قمغم اعمقافم٦ٌم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وقمغم اًمٕمٌٕمد قمـ ُمٕمّمٞمتف

.  وأظمرة

، وهذا ُمـ دٓئؾ  … ذم هذه اًم٘مّم٦م ذيمر ًمِمٝم٤مدة سمٕمض اًمٞمٝمقد سمٜمٌقة اًمٜمٌل – 2
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وأظمؼموا  (اًمٞمٝمقد  )ٟمٌقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمٞم٨م سمنم سمف أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ 

، ويم٤مٟمقا ىمٌؾ   وٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ قمٚمامء اًمٞمٝمقد…سمّمٗم٤مشمف وسمزُمـ سمٕمثتف وسمٛمٙم٤من هجرشمف 

، ويم٤مٟمقا يًتٗمتحقن   سمٞمًػم خيؼمون سم٘مرب ُمٌٕمثف يمام ذم هذه اًم٘مّم٦م وهمػمه٤م…سمٕمثتف 

إٟمف ىمد ىمرب ُمٌٕم٨م ٟمٌل وؾمٜمتٌٕمف وؾمٜمٜمتٍم :  قمغم اعمنميملم ُمـ قم٤ٌمد إصٜم٤مم ومٞم٘مقًمقن

.  قمٚمٞمٙمؿ

 ويم٤من ُمـ اًمٕمرب محٚمٝمؿ …، ومٚمام سمٕم٨م  ويم٤مٟمقا ئمٜمقن أن هذا اًمٜمٌل ُمٜمٝمؿ

احلًد واطمت٘م٤مر اًمٕمرب قمغم أن يمذسمقه وضمحدوا ٟمٌقشمف وقم٤مدوه وطم٤مرسمقه ُمع قمٚمٛمٝمؿ 

 ودا }:  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ، وهذا ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ سمف ذم يمت٤مسمف سم٠مٟمف ٟمٌل طم٘م٤مً 

جاءهم ـتاب من ظـد اهلل مصدق دا معفم وـاكوا من ؿبل يستػتحون ظذ افذين 

.  [89 :اًمٌ٘مرة] {ـػروا ؾؾام جاءهم ما ظرؾوا ـػروا به ؾؾعـة اهلل ظذ افؽاؾرين 

، ومل  ، ومٝمؿ ُمٕمٝمؿ قمٚمؿ وًمٙمـ مل يٕمٛمٚمقا سمف وهذا يمٚمف يدل قمغم ظم٨ٌم اًمٞمٝمقد

، أُم٤م اًمٜمّم٤مرى ومٝمؿ  ، وهلذا ومٝمؿ ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  سمٖمٞم٤م وطمًداً …ي١مُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل 

، وًمذًمؽ وم٢من اعمًٚمؿ يدقمق اهلل ذم صالشمف ذم يمؾ يقم  ، ٕٟمف ًمٞمس قمٜمدهؿ قمٚمؿ و٤مًمقن

ؾمٌع قمنمة ُمرة قمغم إىمؾ قمٜمد ىمراءشمف ًمٚمٗم٤مو٦م أن جيٜمٌف ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ 

.  وـمريؼ اًمْم٤مًملم

 *     *     *
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افدرس احلادي واألربعون 

أظم٤ٌمر إؾمالم مج٤مقم٦م ُمـ دوس 

ضم٤مء اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ أيب هريرة – 68

.  هلل قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مدع ا ، وأسم٧م ، قمّم٧م  ىمد هٚمٙم٧مإن دوؾم٤مً :  ، وم٘م٤مل …إمم اًمٜمٌل 

.  () رواه اًمٌخ٤مري(( اًمٚمٝمؿ اهد دوؾم٤ًم وأِت هبؿ )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 وقمـ قمراك سمـ ُم٤مًمؽ اًمٖمٗم٤مري أن أسم٤م هريرة ىمدم اعمديٜم٦م ذم رهط ُمـ – 69

:  ، ىم٤مل ، وىمد اؾمتخٚمػ ؾِم٤ٌمع سمـ قمرومٓم٦م قمغم اعمديٜم٦م  سمخٞمؼم…، واًمٜمٌل  ىمقُمف

، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م  { ـفقعص }و ي٘مرأ ذم صالة اًمّمٌح ذم اًمريمٕم٦م إومم وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف وه

ويؾ ًمٗمالن إذا ايمت٤مل ايمت٤مل سم٤مًمقاذم وإذا :  وم٘مٚم٧م ًمٜمٗمز:  ، ىم٤مل { ويل فؾؿطػػغ }

 …ومٚمام صغم زودٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم طمتك أشمٞمٜم٤م ظمٞمؼم وىمد اومتتح اًمٜمٌل :  ، ىم٤مل يم٤مل يم٤مل سم٤مًمٜم٤مىمص

.  ()ؾمٝم٤مُمٝمؿومٙمٚمؿ اعمًٚمٛملم وم٠مذيمقٟم٤م ذم :  ، ىم٤مل ظمٞمؼم

 ىمٚم٧م …عم٤م ىمدُم٧م قمغم اًمٜمٌل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ أيب هريرة – 70

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (4392)اعمٖم٤مزي سم٤مب ىمّم٦م دوس واًمٓمٗمٞمؾ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

، واحل٤ميمؿ  (7156)، واسمـ طم٤ٌمن  (1039)، واسمـ ظمزيٛم٦م  (8552)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.   وؾمٜمده طمًـ2/33
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:  ذم اًمٓمريؼ

ي٤م ًمٞمٚم٦م ُمـ ـمقهل٤م وقمٜم٤مئٝم٤م 

 

قمغم أهن٤م ُمـ دارة اًمٙمٗمر ٟمَج٧م  

، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م قمٜمده إذ   وم٤ٌميٕمتف…، ومٚمام ىمدُم٧م قمغم اًمٜمٌل   ذم اًمٓمريؼ()وأسمؼ همالم زم 

هق ًمقضمف :  ، وم٘مٚم٧م (( ي٤م أسم٤م هريرة هذا همالُمؽ )):  …، وم٘م٤مل زم اًمٜمٌل  ـمٚمع اًمٖمالم

.  () رواه اًمٌخ٤مري((، وم٠مقمت٘متف  هللا

:  افػوائد وافعز

يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م اًمّمؼم قمغم اعمدقمقيـ وًمق رومْمقا ىمٌقل اًمدقمقة ذم أول  – 1

.  ، سمؾ يدقمق هلؿ ، وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يدقمق قمٚمٞمٝمؿ إُمر

.  اؾمتح٤ٌمب اإلـم٤مًم٦م ذم صالة اًمٗمجر – 2

، ووريؿ اًمٖمش  وضمقب اًمٕمدل ذم طم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس ذم يمؾ إُمقر – 3

.  واًمٔمٚمؿ ذم ذًمؽ

، وأن يتٕمظ  أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتدسَمر اًم٘مرآن قمٜمد ىمراءشمف أو ؾمامقمف – 4

، ويٗمقز سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م  ، ًمتّمٚمح طم٤مًمف ، وجيتٜم٥م ُمٜم٤مهٞمف ، وي٠م ر سم٠مواُمره سمٛمقاقمٔمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   هرب ُمٜمف– وهق قمٌد ممٚمقك ًمف –أي أن همالم أيب هريرة  ()

.  (4393)اعمقوع اًم٤ًمسمؼ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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.  وأظمرة

،  أن ُمـ إظمالق احلًٜم٦م واعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م ذقم٤ًم اًمٕمٗمق قمـ أظمريـ – 5

، ومٝمذا  وسم٤مٕظمص قمـ أظمٓم٤مء ُمـ هؿ و٧م يد اإلٟم٤ًمن ُمـ ممٚمقيملم وظمدم وٟمحقهؿ

.  ، وزاد قمغم ذًمؽ سم٢مقمت٤مىمف ، سمؾ قمٗم٤م قمٜمف أسمق هريرة مل يٕم٤مىم٥م قمٌده عم٤م أسمؼ قمٜمف

 *     *     *
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افدرس افثاين واألربعون 

. –  ريض اهللَ قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم صمامُم٦م سمـ أصم٤مل 

 ظمٞماًل ىمٌؾ ٟمجد … سمٕم٨م اًمٜمٌل )) ىم٤مل –هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ أيب هريرة – 71

، ومرسمٓمقه سم٤ًمري٦م ُمـ ؾمقارى  ومج٤مئ٧م سمرضمؾ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ي٘م٤مل ًمف صمامُم٦م سمـ أصم٤مل

، ي٤م  ُم٤مذا قمٜمدك ي٤م صمامُم٦م ؟ وم٘م٤مل قمٜمدي ظمػم:   وم٘م٤مل…، ومخرج إًمٞمف اًمٜمٌل  اعمًجد

، وإن يمٜم٧م شمريد اعم٤مل ومًؾ ُمٜمف  ()، وإن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر حمٛمد إن شم٘متؾ شم٘متؾ ذادم

ُم٤م ىمٚم٧م :  ُم٤م قمٜمدك ي٤م صمامُم٦م ؟ وم٘م٤مل:  ، صمؿ ىم٤مل ًمف ومؽمك طمتك يم٤من اًمٖمد.  ُم٤م ؿمئ٧م

ُم٤م قمٜمدك ي٤م صمامُم٦م :  ، وم٘م٤مل ومؽميمف طمتك يم٤من سمٕمد اًمٖمد.  إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر:  ًمؽ

د وم٘م٤مل أـمٚم٘مقا صمامُم٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم ٟمخؾ ىمري٥م ُمـ اعم٩ًم.  قمٜمدي ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ:  ؟  وم٘م٤مل

، أؿمٝمد أن حمٛمد رؾمقل  هللأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا:  ، وم٘م٤مل ، صمؿ دظمؾ اعمًجد وم٤مهمتًؾ

، وم٘مد أصٌح وضمٝمؽ  هلل ُم٤م يم٤من قمغم إرض أسمٖمض إزم ُمـ وضمٝمؽ، وا ي٤م حمٛمد.  هللا

، وم٠مصٌح ديٜمؽ أطم٥م  هلل ُم٤م يم٤من ُمـ ديـ أسمٖمض إزم ُمـ ديٜمؽ، وا أطم٥م اًمقضمقه إزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وإن شمٜمٕمؿ قمكم  ، يدرك ىم٤مشمٚمف صم٠مره سم٘متٚمف ًمف أي إن شم٘متٚمٜمل رضماًل ًمف ُمٙم٤مٟم٦م وري٤مؾم٦م ذم ىمقُمف ()

،  585،  3/584يٜمٔمر اعمٗمٝمؿ .  سم٢مـمالىمل ُمـ إه شمٜمٕمؿ قمغم ؿمخص يِمٙمر ًمؽ ُمٕمروومؽ

.  1/340ُمِم٤مرق إٟمقار 
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، وم٠مصٌح سمٚمدك أطم٥م اًمٌالد  هلل ُم٤م يم٤من ُمـ سمالد أسمٖمض إمم ُمـ سمٚمدك، وا اًمديـ إزم

 …هلل ، ومامذا شمرى ؟ ومٌنمه رؾمقل ا ، وأٟم٤م أريد اًمٕمٛمرة وإن ظمٞمٚمؽ أظمذشمٜمل.  إزم

، وًمٙمـ  هللٓ وا:  صٌقت ؟ ىم٤مل:  ومٚمام ىمدم ُمٙم٦م ىم٤مل ًمف ىم٤مئؾ.  وأُمره أن يٕمتٛمر

 رواه … وٓ واهلل ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ طم٦ٌم طمٜمٓم٦م طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل …أؾمٚمٛم٧م ُمع حمٛمد 

.  ()اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

:  افػوائد وافعز

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕم٤مُمؾ قمٛمقم اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م احلًٜم٦م وسم٤مٕظمص إذا – 1

.  هلل شمٕم٤ممم، ومحًـ اخلٚمؼ أؾمٚمقب ُمـ أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة إمم ا رضمل إؾمالم اًمٙم٤مومر

 وًمديـ اإلؾمالم هذه اعمح٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م أصمر …هلل  دمغم ذم حم٦ٌم صمامُم٦م ًمرؾمقل ا– 2

هلل ، ومٝمذا إصمر اًمٕمٔمٞمؿ فمٝمر أصمره قمغم أومٕم٤مًمف وشمٍموم٤مشمف ريض ا ُمـ آصم٤مر ىمقة اإليامن

، ومل يتٌع ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ُمع أٟمف ُمـ  ، وًمذًمؽ صم٧ٌم ذم زُمـ اًمردة قمغم اإلؾمالم قمٜمف

، أُم٤م يمقن  ، وهٙمذا يّمٜمع اإليامن اًمّم٤مدق ، سمؾ إٟمف ىم٤مشمؾ اعمرشمديـ ىمقُمف سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م

 قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ُمًتٙمثر ُمٜمٝم٤م ومٝمذا يدل قمغم يمذسمف اًمِمخص يدقمل اإليامن وهق ُمٍم

.  ، ويدل قمغم وٕمػ إيامٟمف ومٞمام ادقم٤مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1764)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4372)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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 هذه اعمح٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُم٤م يِمػم إمم طمؼ ُمـ …هلل  يمام أن ذم حم٦ٌم صمامُم٦م ًمرؾمقل ا– 3

، ومٞمج٥م قمغم  هلل أظمرضمٝم٤م سمف ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، ٕن ا  قمغم إُم٦م…طم٘مقق اًمٜمٌل 

 أيمثر مم٤م حي٥م ٟمٗمًف ووًمده وواًمده وزوضمتف وُم٤مًمف ويمؾ …يمؾ ُمًٚمؿ أن حي٥م اًمٜمٌل 

 ؿل إن ـان آباؤـم وأبـاؤـم وإخواكؽم وأزواجؽم }:  هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل ا رء

وظشرتؽم وأموال اؿسؾتؿوها وجتارة ختشون ـسادها ومساـن ترضوها أحب 

إفقؽم من اهلل ورشوفه وجفاد يف شبقؾه ؾسبصوا حتى يليت اهلل بلمره إن اهلل ال هيدي 

 ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م )) …، وىم٤مل اًمٜمٌل  [24 :اًمتقسمف] {افؼوم افػاشؼغ 

، وروى اًمٌخ٤مري أن  () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((إًمٞمف ُمـ أهٚمف وُم٤مًمف واًمٜم٤مس أمجٕملم 

هلل أٟم٧م أطم٥م إزم ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ٟمٗمز وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل ا:  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل

 وم٘م٤مل ((، طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ   ٓ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده)) …رؾمقل اهلل 

.  ()(( أن ي٤م قمٛمر )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  هلل ٕٟم٧م أطم٥م إزم ُمـ ٟمٗمزوم٢مٟمف أن وا:  قمٛمر

، سمؾ  ، وهمػمه قمغم اًمْمالل ، ٕٟمف قمغم احلؼ  أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمتز سمديٜمف– 4

 وافذين ـػروا يتؿتعون }:   ؾمٗمف ووٞم٤مع يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم– وُمثٚمف اًمٜمٗم٤مق –إن اًمٙمٗمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ (44)وصحٞمح ُمًٚمؿ  (15)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

واعمٕمٜمك ٓ يٙمٗمل ًمٌٚمقغ اًمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ذم اإليامن .  (6632)اإليامن واًمٜمذور :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  طمتك يٙمقن يمذًمؽ
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هلل ، وهلذا أقمتز صمامُم٦م ريض ا [12 :حمٛمد] {ويلـؾون ـام تلـل األكعام وافـار مثوًا هلم 

.  قمٜمف سم٢مؾمالُمف أُم٤مم اًمٙمٗم٤مر

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يًتٖمٚمقا ويًتٕمٛمٚمقا مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م – 5

يًٛمك ذم ، وُمـ شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ُم٤م  ، وسم٤مٕظمص إقمداء احلرسمٞملم إلوٕم٤مف إقمداء

 وهق ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمف صمامُم٦م يمام ذم هذا ((اعم٘م٤مـمٕم٦م اإلىمتّم٤مدي٦م  )) سمـ اًمٕمٍم احل٤مرض

.  احلدي٨م

 *     *     *
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افدرس افثافث واألربعون 

ىمّم٦م إؾمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهللَ قمٜمٝمام 

:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل اًم٘مرر – 72

،  ، مجٕم٧م رضم٤مًٓ ُمـ ىمريش يم٤مٟمقا يرون ُمٙم٤مين  اٟمٍمومٜم٤م ُمـ إطمزاب قمـ اخلٜمدقعم٤م

هلل إين ٕرى أُمر حمٛمد يٕمٚمق إُمقر قمٚمقًا ، وا شمٕمٚمٛمقن:  ، وم٘مٚم٧م هلؿ ويًٛمٕمقن ُمٜمل

رأي٧م أن ٟمٚمحؼ :  وُم٤م رأي٧م ؟ ىم٤مل:  ، ومام شمرون ومٞمف ؟ ىم٤مًمقا ، وإين ىمد رأي٧م رأي٤مً  يمٌػماً 

، وم٢مٟم٤م أن ٟمٙمقن  ، يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمج٤مر فمٝمر حمٛمد قمغم ىمقُمٜم٤م، وم٢من  سم٤مًمٜمج٤مر ومٜمٙمقن قمٜمده

، وإن فمٝمر ىمقُمٜم٤م ومٜمحـ ُمـ ىمد  و٧م يديف أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أن ٟمٙمقن و٧م يدي حمٛمد

وم٤ممجٕمقا :  وم٘مٚم٧م هلؿ:  ىم٤مل.  إن هذا اًمرأي:  وم٘م٤مًمقا.  ، ومٚمـ ي٠مشمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ إٓ ظمػم قمرومقا

،  ، ومجٛمٕمٜم٤م ًمف أدُم٤ًم يمثػمة ()ُدمُ ويم٤من أطم٥م ُم٤م هيدى إًمٞمف ُمـ أروٜم٤م إُ .  ًمف ُم٤م هندي ًمف

، ويم٤من  هلل إٟم٤م ًمٕمٜمده إذ ضم٤مء قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري، ومقا ومخرضمٜم٤م طمتك ىمدُمٜم٤م قمٚمٞمف

ومدظمؾ قمٚمٞمف صمؿ ظمرج ُمـ :   ىم٤مل() ىمد سمٕمثف إًمٞمف ذم ؿم٠من ضمٕمٗمر وأصح٤مسمف…هلل رؾمقل ا

، ًمق ىمد دظمٚم٧م قمغم اًمٜمج٤مر  هذا قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م:  وم٘مٚم٧م ٕصح٤ميب:  ، ىم٤مل قمٜمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وهل اجلٚمقد ()

.   ًمٞم٠ميت سم٤معمٝم٤مضمريـ إمم احلٌِم٦م…أي أرؾمٚمف اًمٜمٌل  ()
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، وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ رأت ىمريش أين ىمد أضمزأت  ، وميسم٧م قمٜم٘مف ًمتف إي٤مه وم٠مقمٓم٤مٟمٞمفوم٠ًم

.   طملم ىمتٚم٧م رؾمقل حمٛمد()قمٜمٝم٤م

،  ُمرطم٤ًٌم سمّمدي٘مل:  ، وم٘م٤مل ، ومًجدت ًمف يمام يمٜم٧م أصٜمع ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف:  ىم٤مل

، ىمد أهدي٧م ًمؽ أدُم٤ًم  ٟمٕمؿ أهي٤م اعمٚمؽ:  ىمٚم٧م:  أهدي٧م زم ُمـ سمالدك ؿمٞمئ٤ًم ؟ ىم٤مل

أهي٤م اعمٚمؽ إين ىمد رأي٧م :  ، صمؿ ىمٚم٧م ًمف ، وم٠مقمجٌف واؿمتٝم٤مه دُمتف إًمٞمفصمؿ ق:  ىم٤مل.  يمثػماً 

، وم٢مٟمف ىمد أص٤مب  ، وم٠مقمٓمٜمٞمف ٕىمتٚمف ، وهق رؾمقل رضمؾ قمدو ًمٜم٤م رضماًل ظمرج ُمـ قمٜمدك

ومٖمْم٥م صمؿ ُمد يده وميب هب٤م أٟمٗمف رضسم٦م فمٜمٜم٧م أٟمف ىمد :  ىم٤مل.  ُمـ أذاومٜم٤م وظمٞم٤مرٟم٤م

هلل ، وا أهي٤م اعمٚمؽ:  ، صمؿ ىمٚم٧م ()، ومٚمق اٟمِم٘م٧م زم إرض ًمدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م ومرىم٤ًم ُمٜمف يمنه

أشم٠ًمًمٜمل أن أقمٓمٞمؽ رؾمقل رضمؾ ي٠مشمٞمف :  وم٘م٤مل.  ًمق فمٜمٜم٧م أٟمؽ شمٙمره هذا ُم٤م ؾم٠مًمتٙمف

، أيمذاك  أهي٤م اعمٚمؽ:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل!  ًمت٘متٚمف ؟()اًمٜم٤مُمقس إيمؼم اًمذي يم٤من ي٠ميت ُمقؾمك

 قمغم ، وًمٞمٔمٝمرن هلل ًمٕمغم احلؼ، وم٢مٟمف وا ، أـمٕمٜمل واشمٌٕمف وحيؽ ي٤م قمٛمرو:  هق ؟ وم٘م٤مل

وم٤ٌميٕمٜمل ًمف قمغم :  ىمٚم٧م:  ىم٤مل.  ُمـ ظم٤مًمٗمف يمام فمٝمر ُمقؾمك قمغم ومرقمقن وضمٜمقده

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أن ىمريِم٤ًم شمرى أين ومٕمٚم٧م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م أُمرًا قمٔمٞماًم فمٝمر أصمره:  اًمٔم٤مهر أن ُمراده ()

،  ، ويم٠مّن ُمـ قم٤مدة احلٌِم٦م إذا همْم٥م أطمدهؿ أن ييب أٟمػ ٟمٗمًف أي ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٜمج٤مر ()

.  إفمٝم٤مرًا ًمٚمٖمْم٥م

.  ، وهق ص٤مطم٥م ه اًمنم اجل٤مؾمقس:  وي٘م٤مسمٚمف.  ص٤مطم٥م ه اخلػم:  اًمٜم٤مُمقس ذم اًمٚمٖم٦م ()

.  ، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظمّمف سم٤مًمقطمل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم:  واعمراد هٜم٤م
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، صمؿ ظمرضم٧م إمم أصح٤ميب  ومًٌط يده وسم٤ميٕمتف قمغم اإلؾمالم.  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل.  اإلؾمالم

.  ، ويمتٛم٧م أصح٤ميب إؾمالُمل  قمام يم٤من قمٚمٞمف()وىمد طم٤مل رأيل

 وذًمؽ ، ، ومٚم٘مٞم٧م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  ٕؾمٚمؿ…صمؿ ظمرضم٧م قم٤مُمدًا ًمرؾمقل اهلل 

هلل ًم٘مد اؾمت٘م٤مم وا:  أيـ ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ؟ ىم٤مل:  ، وم٘مٚم٧م ، وهق ُُمْ٘مٌٌِؾ ُمـ ُمٙم٦م ىمٌٞمؾ اًمٗمتح

هلل ُم٤م وا:  ىمٚم٧م:  ، ومحتك ُمتك ؟ ىم٤مل هلل أؾمٚمؿ، أذه٥م وا ، وإن اًمرضمؾ ًمٜمٌل ()اعمٜمًؿ

، وم٘مدم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٠مؾمٚمؿ  …هلل وم٘مدُمٜم٤م قمغم رؾمقل ا:  ىم٤مل.  ضمئ٧م إٓ ٕؾمٚمؿ

، إين أسم٤ميٕمؽ قمغم أن شمٖمٗمر زم ُم٤م شم٘مدم ُمـ  هللي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚم٧م وت، صمؿ دن وسم٤ميع

، وم٢من  ، سم٤ميع  ي٤م قمٛمرو)):  …هلل وم٘م٤مل رؾمقل ا:  ، ىم٤مل وٓ أذيمر ُم٤م شم٠مظمر.  ذٟمٌل

وم٤ٌميٕمتف صمؿ :   ىم٤مل((، وإن اهلجرة دم٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م  اإلؾمالم جي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف

.  ()اٟمٍموم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي شمٖمػم ()

.   طمؼ…، وذًمؽ أٟمف قمرف أن دقمقة اًمٜمٌل  أي شمٌلم اًمٓمريؼ ()

، واًمٓمح٤موي ذم اعمِمٙمؾ  312، 2/311، واًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف  (17777)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، وىم٤مل اًم٤ًمقم٤مين ذم   وؾمٜمده طمًـ ذم اًمِمقاهد454، و298، 3/297، واحل٤ميمؿ  (507)

.  (( ؾمٜمده ضمٞمد )):  21/139اًمٗمتح اًمرسم٤مين 

 وروى اإلُم٤مم أمحد سمٕمد روايتف اًم٤ًمسم٘م٦م قمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل طمدصمٜمل ُمـ ٓ أهتؿ أن قمثامن سمـ 

.  ـمٚمح٦م يم٤من ُمٕمٝمام طملم أؾمٚمام

 =
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:  افػوائد وافعز

،  يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤ميض أن حيذر ُمـ يمؾ أُمر ىمد يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم قمدم وريف اًمٕمدل – 1

.  ، وٟمحق ذًمؽ يم٘مٌقل اهلدي٦م ممـ مل يٙمـ هيدي إًمٞمف ىمٌؾ شمقًمٞمف اًم٘مْم٤مء

، وًمٙمٜمف  أن ؾمجقد آطمؽمام يم٤من ضم٤مئزًا ذم سمٕمض اًمنمائع اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م – 2

 أٟمف ؾمئؾ …، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ، وُمثٚمف اًمريمقع وآٟمحٜم٤مء حمرم ذم ديـ اإلؾمالم

 . ()(( ٓ )):  قمـ اًمرضمؾ يٚم٘مك أظم٤مه أيٜمحٜمل ًمف ؟ ىم٤مل

، وهلذا جي٥م قمغم   سم٤معمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا ذم أرض سمٕمٞمدة…اهتامم اًمٜمٌل  – 3

 . اعمًٚمؿ أن هيتؿ سم٠مُمقر اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من

 –، طمٞم٨م ؿمٝمد اًمٜمج٤مر  …ذم هذا اخلؼم دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  744، 2/741 وروى هذا احلدي٨م سمٓمقًمف اًمقاىمدي ذم ُمٖم٤مزيف 

واًمقاىمدي وإن يم٤من ُمؽموك احلدي٨م ًمٙمٜمف اقمتؼم سمروايتف مجع ُمـ .  346 – 4/343اًمدٓئؾ 

، واًمذهٌل ذم اعمٞمزان ذم اعمٖم٤مزي  أهؾ اًمٕمٚمؿ يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل

.  واًمًػم

، ويِمٝمد ًمف ىمّم٦م إؾمالم   وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا احلدي٨م سمٛمجٛمقع هذه إؾم٤مٟمٞمد طمًـ أو ىمري٥م ُمٜمف

.  قمٛمرو وطمده أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

، وصححف إًم٤ٌمين ذم  ، وطمًٜمف اًمؽمُمذي (2728)، واًمؽمُمذي  3/198رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (160)اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 
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وأن اًمقطمل اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف يِمٌف اًمقطمل اًمذي ،  … سمٜمٌقة اًمٜمٌل –هلل قمٜمف ريض ا

، ويم٤من اًمٜمج٤مر ُمـ قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى –  قمٚمٞمٝمام اًمًالم –يم٤من يٜمزل قمغم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك 

 . ىمٌؾ إؾمالُمف

 . طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم – 5

 *     *     *
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افدرس افرابع واألربعون 

ىمّم٦م إؾمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وسمٞمٕمتف ُمٗمّمٚم٦م 

طميٟم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهق ذم ؾمٞم٤مىم٦م :  ، ىم٤مل  قمـ ؿمامؾم٦م اعمٝمري– 73

ي٤م أسمت٤مه أُم٤م :  ، ومجٕمؾ اسمٜمف ي٘مقل ، ومٌٙمك ـمقياًل وطمقل وضمٝمف ٟمحق اجلدار ()اعمقت

:  ، وىم٤مل  سمٙمذا ؟ وم٠مىمٌؾ سمقضمٝمف… سمٙمذا ؟ أُم٤م سمنمك رؾمقل اهلل …هلل سمنمك رؾمقل ا

 وإين ىمد يمٜم٧م قمغم ، هلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهللإن أومْمؾ ُم٤م ٟمٕمد ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ ا

، وٓ أطم٥م إزم   ُمٜمل…هلل ًم٘مد رأيتٜمل وُم٤م أطمد أؿمد سمٖمْم٤ًم ًمرؾمقل ا.  ()أـم٤ٌمق صمالث

،  ، ومٚمق ُم٧م قمغم شمٚمؽ احل٤مل ًمٙمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر أن أيمقن ىمد اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمٜمف وم٘متٚمتف

،  اسمًط يٛمٞمٜمؽ ومألسم٤ميٕمؽ:   وم٘مٚم٧م…هلل اإلؾمالم ذم ىمٚمٌل أشمٞم٧م اًمٜمٌل ومٚمام ضمٕمؾ ا

أريد :  ىمٚم٧م:   ىم٤مل((؟   ُم٤مًمؽ ي٤م قمٛمرو)):  ، وم٘م٤مل  وم٘مٌْم٧م َيِدَي : ، ىم٤مل ومًٌط يٛمٞمٜمف

 أُم٤م قمٚمٙم٧م أن )):  أن يٖمٗمر زم ىم٤مل:   ىمٚم٧م(( شمِمؽمط سمامذا ؟ )):  ، ىم٤مل أن أؿمؽمط

، وُم٤م  (( ؟ ، وأن اهلجرة هتدم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وأن احل٩م هيدم ُم٤م ىمٌٚمف ()اإلؾمالم هيدم ُم٤م ىمٌٚمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي قمٜمد ُمقشمف طم٤مل اطمتْم٤مره ()

.  أي قمغم صمالصم٦م أطمقال ()

.  أي يٖمٗمر ًمّم٤مطمٌف مجٞمع ُم٤م قمٛمؾ ُمـ ُمٕم٤ميص ذم طم٤مل يمٗمره ()
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، وُم٤م يمٜم٧م أـمٞمؼ أن أُمأل   وٓ أضمؾ ذم قمٞمٜمل ُمٜمف…هلل يم٤من أطمد أطم٥م إزم ُمـ رؾمقل ا

،  ، ٕين مل أيمـ أُمأل قمٞمٜمل ُمٜمف ، وًمق ؾمئٚم٧م أن أصٗمف ُم٤م أـم٘م٧م ()قمٞمٜمل ُمٜمف إضمالًٓ ًمف

، صمؿ وًمٞمٜم٤م أؿمٞم٤مء ُم٤م أدري ُم٤م  وًمق ُم٧م قمغم شمٚمؽ احل٤مل ًمرضمقت أن أيمقن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

ومٜمتٛمقين ومِمٜمقا اًمؽماب ، وم٢مذا د  وٓ ٟم٤مر()، ومال شمّمحٌٜمل ٟم٤مئح٦م ، وم٢مذا أٟم٤م ُم٧م طم٤مزم ومٞمٝم٤م

، طمتك أؾمت٠مٟمس  ، صمؿ أىمٞمٛمقا طمقل ىمؼمي ىمدر ُم٤م شمٜمحر ضمزور وي٘مًؿ حلٛمٝم٤م ()ؿمٜم٤م

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  ()، وأٟمٔمر ُم٤مذا أراضمع سمف رؾمؾ ريب سمٙمؿ

:  افػوائد وافعز

، وأن يمؾ  ، وسمٞم٤من ومْمؾ اهلجرة ، وسمٞم٤من ومْمؾ احل٩م  سمٞم٤من ومْمؾ اإلؾمالم– 1

.  سم٥م عمٖمٗمرة اًمذٟمقبواطمد ُمـ هذه إُمقر اًمثالصم٦م س

 أٟمف يًتح٥م عمـ قمٜمد اعمريض اًمذي طميه اعمقت أن يذيمره سم٠مقمامًمف – 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي مل أيمـ أـمٞمؾ اًمٜمٔمر إًمٞمف اطمؽماُم٤م ًمف ()

.  ، وهذا حمرم اًمتل شمرومع صقهت٤م قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم:  اًمٜم٤مئح٦م ()

يٜمٔمر ذح .  صٌقا سمًٝمقًم٦م:  ، واعمٕمٜمك  سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م(( ؾمٜمقا ))وروي .  أي صٌقا قمكم اًمؽماب ()

.  139 – 2/137ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي 

.  ومه٤م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم قمٚمٞمٝمام اًمًالم.  ومه٤م اعمٚمٙم٤من اًمٚمذان ي٠ًمٓن اًمٕمٌد قمـ رسمف وٟمٌٞمف وديٜمف ()

.  (121)اإليامن سم٤مب يمقن اإلؾمالم هيدم ُم٤م ىمٌٚمف :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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هلل شمٕم٤ممم وهق ، ًمٞمٚم٘مك ا ، يمام يًتح٥م ًمف أن يذيمره سمآي٤مت وأطم٤مدي٨م اًمرضم٤مء اًمّم٤محل٦م

.  هلل شمٕم٤ممم، وًمٞمٗمرح سمٚم٘م٤مء ا حيًـ اًمٔمـ سمف

 ومٞمٜمٌٖمل ، …هلل  ؿمدة قمداوة اعمنميملم ًمٚمٛمًٚمٛملم وسمٖمْمٝمؿ هلؿ وًمرؾمقل ا– 3

.  ًمٚمٛمًٚمؿ احلذر ُمٜمٝمؿ

.   وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف… حم٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل – 4

.   وريؿ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمؾ اعمٞم٧م– 5

، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن   ًمٚمٛمٞم٧م ذم ىمؼمه– ُمٜمٙمر وٟمٙمػم – صمٌقت ؾم١مال اعمٚمٙملم – 6

، ًمٞمًتٓمٞمع  ، وشمرك اعمٕم٤ميص ، وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت هلل، وذًمؽ سم٤مإليامن سم٤م يًتٕمد ًمذًمؽ

.  () اعمٚمٙملماإلضم٤مسم٦م قمغم أؾمئٚم٦م

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  139،  2/138يٜمٔمر ذح اًمٜمقوي ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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افدرس اخلامس واألربعون 

ىمّم٦م إؾمالم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث وقمٌداهلل سمـ أيب أُمٞمف 

 قم٤مم …هلل ُم٣م رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ اسمـ قم٤ٌمس – 74

ٌََٕم٧ْم ؾُمَٚمْٞمؿ ًَ ، وَأًَمَٗم٧ْم  اًمٗمتح طمتك َٟمَزَل ُمَر اًمٓمٝمران ذم قمنمة آٓف ُمـ اعمًٚمٛملم وَم

 اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر …هلل ، وأوقم٥م رؾمقل ا  وذم يمؾ اًم٘م٤ٌمئؾ قمدد وإؾمالم()ْيٜم٦مُُمزَ 

، ومال ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم قمـ  ، وىمد قمٛمٞم٧م إظم٤ٌمر قمغم ىمريش ومٚمؿ يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمد

.  ، وٓ يدرون ُم٤م هق ص٤مٟمع …هلل رؾمقل ا

هلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة ًم٘مد ًم٘مٞم٤م رؾمقل اهلل ، وقمٌدا ويم٤من أسمق ؾُمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث

، ومٙمٚمٛمتف أم ؾمٚمٛم٦م  ، ومٞمام سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وم٤مًمتٛم٤ًم اًمدظمقل قمٚمٞمف () سمثٞمٜم٦م اًمٕم٘م٤مب…

 ٓ طم٤مضم٦م )):  ، وم٘م٤مل ()، واسمـ قمٛمتؽ صٝمرك هلل اسمـ قمٛمؽي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مًم٧م ومٞمٝمام

، وأُم٤م اسمـ قمٛمتل وصٝمري ومٝمق اًمذي ىم٤مل زم  أُم٤م اسمـ قمٛمل ومٝمتؽ قمريض:  زم هبام

اخلؼم إًمٞمٝمام سمذًمؽ وُمع أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث اسمـ ًمف ، ومٚمام ظمرج  (( ()سمٛمٙم٦م ُم٤م ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، ورضم٤مل ُمزيٜم٦م أًمػ رضمؾ أي يم٤من رضم٤مل ؾمٚمٞمؿ ذم هذه اًمٖمزوة ؾمٌٕمامئ٦م رضمؾ ()

.  وهل ُمقوع ىمرب اجلحٗم٦م( ٟمٌؼ اًمٕم٘م٤مب ) وذم رواي٦م  ()

.   ٕسمٞمٝم٤م…، وهق أظمق أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل  …ومٕمٌد اهلل أُُمف قم٤مشمٙم٦م قمٛم٦م اًمٜمٌل  ()

واهلل ٓ آُمٜم٧م سمؽ طمتك شمتخذ :   يٕمٜمل طملم ىم٤مل ًمف)):  4/153ىم٤مل اًمًٝمٞمكم ذم اًمروض إٟمػ  ()

 =
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 أو ٔظمذن سمٞمد اسمٜمل هذا صمؿ ًمٜمذهٌـ ذم إرض …هلل ًمٞم٠مذٟمـ زم رؾمقل اهلل وا:  وم٘م٤مل

،  ، ومدظمال قمٚمٞمف  رّق هلام…هلل ، ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ رؾمقل ا طمتك ٟمٛمقت قمٓمِم٤ًم أو ضمققم٤مً 

:   ، وم٘م٤مل وم٠مٟمِمده أسمق ؾمٗمٞم٤من ىمقًمف ذم إؾمالُمف واقمتذاره مم٤م يم٤من ُم٣م ُمٜمف

ًمٕمٛمرك أين يقم أمحؾ راي٦م 

 

  ()ًمتٖمٚم٥م ظمٞمؾ اًمالت ظمٞمؾ حمٛمد 

ًمٙم٤معمدًم٩م احلػمان أفمٚمؿ ًمٞمٚمف  

 

  ()ومٝمذا أَواين طملم ُأُهَدى وأْهَتدي 

هداين ه٤مد همػم ٟمٗمز ودًمٜمل  

 

  ()إمم اهلل ُمـ ـمردت يمؾ ُمٓمرد 

أصد وأٟم٠مى ضم٤مهدا قمـ حمٛمد  

 

  ()وأدقمك وإن مل أٟمت٥ًم ُمـ حمٛمد 

هؿ ُم٤م هؿ ُمـ مل ي٘مؾ هبقاهؿ  

 

  ()وإن يم٤من ذا رأي يٚمؿ ويٗمٜمد 

أريد ٕروٞمٝمؿ وًم٧ًم سمالئط  

 

  ()ُمع اًم٘مقم ُم٤م مل أهد ذم يمؾ ُم٘مٕمد 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، صمؿ شم٠ميت سمّمؽ وأرسمٕم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م يِمٝمدون ًمؽ أن اهلل  ؾمٚمام إمم اًمًامء ومتٕمرج ومٞمف وأٟم٤م أٟمٔمر

.  ((ىمد أرؾَمٚمؽ 

ضمٞمش اًمٙمٗمر :  ، وأراد سمخٞمؾ اًمالت يمٜمل سمذًمؽ قمـ ؿمٝمقده احلرب ودقمقشمف إًمٞمٝمام:  امحؾ راي٦م ()

.  اراد هب٤م ضمٞمش اعمًٚمٛملم:  ، وظمٞمؾ حمٛمد واًمنمك

.  اًمذي يًػم ًمٞمال:  اعمدًم٩م ()

.  ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمٓمرد:  ُمٓمرد ()

.  جمتٝمدا:  ، وضم٤مهدا أسمٕمد سمٜمٗمز قمٜمف:  ، وأٟم٠مى أُمٜمع اًمٜم٤مس قمـ اًمدظمقل ذم اإليامن:  أصد ()

.  ، أو يالم ، وهق اًمٙمذب يٜم٥ًم إمم اًمٗمٜمد:  يٗمٜمد ()

.  ُمٚمّمؼ:  ٟٓمط ()



  223                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

وم٘مؾ ًمث٘مٞمػ ٓ أريد ىمت٤مًمٙمؿ 

 

  ()همػمي وأوقمدي: وىمؾ ًمث٘مٞمػ شمٚمؽ 

 ومام يمٜم٧م ذم اجلٞمش اًمذي ٟم٤مل قم٤مُمراً  

 

 ()وٓ يم٤من قمـ ضمري ًم٤ًمين وٓ يدي 

  

 

 

ىم٤ٌمئؾ ضم٤مءت ُمـ سمالد سمٕمٞمدة 

 

  ()ٟمزاع ضم٤مءت ُمـ ؾمٝم٤مم وهدد 

 … رضب رؾمقل اهلل (( ُمـ ـمردت يمؾ ُمٓمرد )):  …هلل ومٚمام أٟمِمد رؾمقل ا:  ىم٤مل 

.  ()(( أٟم٧م ـمردشمٜمل يمؾ ُمٓمرد )):  ذم صدره وىم٤مل

:  افػوائد وافعز

 أن اًمرمح٦م واًمٕمٗمق ُمـ إظمالق اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص – 1

.  [40 :اًمِمقرى] { ؾؿن ظػا وأصؾح ؾلجره ظذ اهلل }:  ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، ف قمٚمٞمٝم٤م

 اًمرامحقن يرمحٝمؿ )):   ىم٤مل…وروى اًمؽمُمذي وصححف اًمؽمُمذي وصححف قمـ اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  هددي:  أوقمدي ()

.  ، وومٕمٚمٝمام أي ضمراء ًم٤ًمين ويدي ()

.  ُمقوٕم٤من أو وادي٤من ذم اًمٞمٛمـ:  ؾمٝم٤مم وهدد ()

 وؾمٜمده 28،  5/27، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  44،  3/43، واحل٤ميمؿ  (7264)رواه اًمٓمؼماين  ()

يٜمٔمر ذم ذح رواي٤مت هذا احلدي٨م وشمّمحٞمح .  ، وواوم٘مف اًمذهٌل وصححف احل٤ميمؿ.  طمًـ

،  4/155، اًمروض إٟمػ  368ذح اًمًػمة ٕيب ذر ص:  ذح أًمٗم٤مفمف:  سمٕمض أًمٗم٤مفمف

.  ( 536اعمٖم٤مزي ص )، شم٤مريخ اإلؾمالم  302،  2/301ذح اعمقاه٥م 
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،  ، اًمرطمؿ ؿُمْجٜم٦َم ُمـ اًمرمحـ ، ارمحقا ُمـ ذم إرض يرمحٙمؿ ُمـ ذم اًمًامء اًمرمحـ

وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب .  ()((هلل ، وُمـ ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمف ا هللومٛمـ وصٚمٝم٤م وصٚمف ا

ٌِؾ احلًـ…هريرة أن إىمرع سمـ طم٤مسمس أسمٍم اًمٜمٌل  إن زم قمنمة ُمـ :  ، وم٘م٤مل  ي٘م

ٌّٚم٧م واطمدًا ُمٜمٝمؿ .  ()(( إٟمف ُمـ ٓ يرطمؿ ٓ يرطمؿ )):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا اعمقًمد ُم٤م ىم

هلل ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمدقم٤مة واًمّم٤محللم يًػم ذم والل  أن ُمـ يٕم٤مدي أوًمٞم٤مء ا– 2

، حي٤مرب ديـ  ، وذًمؽ ٕٟمف حي٤مرب ذيٕم٦م ظم٤مًم٘مف ورازىمف وطمػمة يمام اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم

، اًمٕمزيز اجل٤ٌمر   ومٞمٙمقن(( يمـ )):  ، وُمـ إذا أراد ؿمٞمئ٤ًم ىم٤مل ًمف ُمـ سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء

، وىمد يًتدرج سمٕمض  ، يٛمٝمؾ وٓ هيٛمؾ ، وًمٙمٜمف ضمؾ وقمال طمٙمٞمؿ اًم٘مقي اًم٘م٤مدر

ُمـ ُمت٤مع احلٞم٤مة وزظمرومٝم٤م ويًٚمط قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ 

واجلـ ًمٞمًتٛمروا قمغم ُمٕمّمٞمتف واًمٕمداء ًمديٜمف طمتك ي٠مظمذهؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمذ قمزيز 

،  ، صمؿ يٕمذهبؿ ذم ىمٌقرهؿ وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمديـ خمٚمديـ ومٞمٝم٤م ُم٘متدر

 وال حتسبن اهلل ؽاؾاًل ظام يعؿل افظادون إكام يمخرهم فقوم تشخص }:  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

 إذا رأي٧م اهلل يٕمٓمل )):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  [42 :إسمراهٞمؿ] {ؾقه األبصار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ، وصححف 4/159، واحل٤ميمؿ  (6496)، وأمحد  (1924) – يمام ؾمٌؼ –رواه اًمؽمُمذي  ()

 – 4/516شمٜمٔمر ؿمقاهد ذم ضم٤مُمع إصقل .  ، وهق طمدي٨م طمًـ سمِمقاهده وواوم٘مف اًمذهٌل

.  187،  153 – 8/149 واعمجٛمع 518

.  (2318)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (5997)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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 ؾؾام كسوا ما }:  …، صمؿ ىمرأ  اًمٕمٌد ُمـ اًمدٟمٞم٤م قمغم ُمٕم٤مصٞمف ُم٤م حي٥م وم٢مٟمام هق اؾمتدراج

ذـروا به ؾتحـا ظؾقفم أبواب ـل يشء حتى إذا ؾرحوا بام أوتوا أخذكاهم بغتة ؾنذا 

.  ()[44 :إٟمٕم٤مم] {هم مبؾسون 

وٓ ؿمؽ أن ُمـ يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمف واؾمتٛمر قمغم يمٗمره أو ٟمٗم٤مىمف ووالًمف وومًقىمف 

،  وقمغم قمدائف ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت قمغم ذًمؽ ٓؿمؽ أٟمف ىمٚمٞمؾ اًمتٗمٙمػم

، وم٠مُمره سمام  ، شمالقم٥م سمف قمدوه اًمِمٞمٓم٤من واؾمتقمم قمٚمٞمف ، وٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ ؾمٗمٞمف اًمرأي

، وم٠مـم٤مقمف وهق ئمـ أٟمف حيًـ صٜمٕم٤م وأٟمف أومْمؾ  يمف وؿم٘م٤مؤه ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةومٞمف هال

، وٓ ؿمؽ أن ُمـ يم٤من قمغم شمٚمؽ احل٤مل  هلل شمٕم٤ممم ووم٤مز سمروقاٟمف وضمٜمتفوأقمغم ممـ أـم٤مع ا

 أم حتسب أن أـثرهم يسؿعون أو يعؼؾون إن هم }:  يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ىمقل رسمٜم٤م ضمؾ وقمال

.  [44 :اًمٗمرىم٤من] {إال ـاألكعام بل هم أضل شبقال 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  وهمػممه٤م (13241،  13240)، واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه  (17311)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (413)، يٜمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ، وىمد صححف همػم واطمد وؾمٜمده طمًـ
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افدرس افسادس واألربعون 

 وىم٧م ومتح – ريض اهللَ قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب 

ُمٙم٦م 

 إمم ُمٙم٦م …هلل ظمرج رؾمقل ا:  ، ىم٤مل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام– 75

،  ، أومٓمر ()، طمتك إذا يم٤من سم٤مًمٙمديد ، وص٤مم اًمٜم٤مس ، ومّم٤مم ًمٕمنم ُمْملم ُمـ رُمْم٤من

، وؾمٌٕمامئ٦م  ، ومٞمٝمؿ أًمػ ُمـ ُمزيٜم٦م ، ذم قمنمة آٓف ُمـ اًمٜم٤مس () ُمر فمٝمران…ومٜمزل 

، وٓ  …، ومال ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم قمـ اًمٜمٌل  ، وىمد قمٛمٞم٧م إظم٤ٌمر قمغم ىمريش ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ

، وطمٙمٞمؿ سمـ  ، وىمد ظمرج شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب يدرون ُم٤م هق وم٤مقمٚمف

ومٚمام ٟمزل :   اًمٕم٤ٌمس، ىم٤مل ، يتحًًقن إظم٤ٌمر ، وسمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل طمزام

 …هلل ًمئـ دظمؾ رؾمقل اهلل ، وا واص٤ٌمح ىمريش:  ، ىمٚم٧م  طمٞم٨م ٟمزل…هلل رؾمقل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وُمٕمجؿ إُم٤ميمـ  4/442يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .   يمٞمالً 92ُمقوع سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م :  اًمٙمديد ()

.  375، 374اًمقاردة ذم اًمٌخ٤مري ص

 ))، ويًٛمك هذا اًمقادي أن   اؾمؿ ىمري٦م ىمري٦ٌم ُمٜمف(( ُمر ))، و  اؾمؿ واد ىمرب ُمٙم٦م:  اًمٔمٝمران ()

.  اٟمٔمر اعمرضمٕملم اًم٤ًمسم٘ملم.   يمٞمالً 24 ويٌٕمد قمـ ُمٙم٦م ((وادي وم٤مـمٛم٦م 
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 اًمٌٞمْم٤مء …هلل ، ومريم٧ٌم سمٖمٚم٦م رؾمقل ا ، ًمٞمٙمقٟمـ هاليمٝمؿ إمم آظمر اًمدهر ()ُمٙم٦م قمٜمقة

 أو ذا طم٤مضم٦م ()، أو ص٤مطم٥م ًمٌـ طمتك ضمئ٧م إراك رضم٤مء أن أًمتٛمس سمٕمض احلٓم٤مسم٦م

هلل إين ٕؾمػم أًمتٛمس ُم٤م ، ومقا  ومٞمخرضمقا إًمٞمف…ؾمقل اهلل ، ومٞمخؼمهؿ سم٠مُمر ر ي٠ميت ُمٙم٦م

، وم٘م٤مل أسمق  ()، ومه٤م يؽماضمٕم٤من ، إذ ؾمٛمٕم٧م يمالم أيب ؾمٗمٞم٤من وسمديؾ سمـ ورىم٤مء ضمئ٧م ًمف

،  هلل ظمزاقم٦مهذه وا:  ، وم٘م٤مل سمديؾ هلل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٚمٞمٚم٦م ٟمػماٟم٤ًم وٓ قمًٙمراً وا:  ؾمٗمٞم٤من

هلل أىمؾ وأذل ُمـ أن شمٙمقن هذه ظمزاقم٦م وا:  ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من ()ىمد مخِمتٝم٤م احلرب

،  ٟمٕمؿ:  أسمق اًمٗمْمؾ ؟ ىمٚم٧م:  ، وم٘م٤مل ومٕمرف صقيت ! ()ي٤م أسم٤م طمٜمٔمٚم٦م:  ، وم٘مٚم٧م ٟمػماهن٤م

، واص٤ٌمح   ذم اًمٜم٤مس…هلل رؾمقل اهلل هذا وا:  ، وم٘مٚم٧م ُم٤م ًمؽ ومداك أيب وأُمل:  ىم٤مل

هلل ًمئـ فمٗمر سمؽ ًمٞميسمـ وا:  ىمٚم٧م:  ، ومداك أيب وأُمل ؟ ىم٤مل ومام احلٞمٚم٦م:  ، ىم٤مل ىمريش

، ومٙمٚمام  ، ومخرضم٧م سمف ، ومريم٥م ورضمع ص٤مطم٤ٌمه ()، وم٤مريم٥م قمجز هذه اًمٌٖمٚم٦م قمٜم٘مؽ

،  …هلل ُم٤م هذا ؟ وم٢مذا رأوا سمٖمٚم٦م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مًمقا ُمررت سمٜم٤مر ُمـ ٟمػمان اعمًٚمٛملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وًمٞمس قمـ ـمريؼ اًمّمٚمح أو إُم٤من ٕهٚمٝم٤م أي سم٤مًم٘مقة ()

.  ، وهل ذوات اًمٚمٌـ أي راقمل همٜمؿ أو إسمؾ ()

.  أي يٙمٚمؿ أطمدمه٤م أظمر ()

.  أي أهمْمٌتٝمؿ وأوىمدهتؿ ()

.  وهل يمٜمٞم٦م أيب ؾمٗمٞم٤من ()

.  أي ُم١مظمرهت٤م ()
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،  ، طمتك ُمررت سمٜم٤مر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمٚمٞمٝم٤م قمٛمف…هلل هذه سمٖمٚم٦م رؾمقل ا:  ىم٤مًمقا

،  هلل قمدو اهللوا:  ، وم٘م٤مل ه قمغم قمجز اًمٌٖمٚم٦م قمرومف، ومٚمام رآ ُمـ هذا ؟ وىم٤مم إزمَ :  وم٘م٤مل

، ودومٕم٧م اًمٌٖمٚم٦م  …هلل ، ومخرج يِمتد ٟمحق رؾمقل ا هلل اًمذي أُمٙمـ ُمٜمؽاحلٛمد 

، ومدظمٚم٧م  ، وم٤مىمتحٛم٧ُم قمـ اًمٌٖمٚم٦م ومًٌ٘متف سم٘مدر ُم٤م شمًٌؼ اًمداسم٦م اًمٌٓمٞمئ٦م اًمرضمؾ اًمٌٓملء

،  هلل أسمق ؾمٗمٞم٤من ىمد أُمٙمـ اهلل ُمٜمفهذا قمدو ا:  ، وم٘م٤مل  ودظمؾ قمٛمر…هلل قمغم رؾمقل ا

، صمؿ  هللىمد أضمرشمف ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚم٧م ، ومدقمٜمل أرضب قمٜم٘مف ذم همػم قم٘مد وٓ قمٝمد

هلل ٓ يٜم٤مضمٞمف اًمٚمٞمٚم٦م رضمؾ وا:  ، وم٘مٚم٧م  وم٠مظمذت سمرأؾمف…هلل ضمٚم٧ًم إمم رؾمقل ا

هلل ًمق يم٤من رضماًل ُمـ سمٜمل قمدي ُم٤م ، ومقا ُمٝماًل ي٤م قمٛمر:  ، ىمٚم٧م ، ومٚمام أيمثر قمٛمر دوين

هلل ، ومقا ، ٓ شم٘مؾ هذا ُمٝماًل ي٤م قم٤ٌمس:  ، وم٘م٤مل سمد ُمٜم٤مف، وًمٙمٜمف ُمـ سمٜمل ع ىمٚم٧م هذا

، وذًمؽ أين  إلؾمالُمؽ طملم أؾمٚمٛم٧م يم٤من أطم٥م إزَم ُمـ إؾمالم أيب اخلٓم٤مب ًمق أؾمٚمؿ

هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا  ُمـ إؾمالم اخلٓم٤مب…هلل قمروم٧م أن إؾمالُمؽ أطم٥م إمم رؾمقل ا

إمم ، ومذه٧ٌم سمف  ، وم٢مذا أصٌح٧م وم٠مشمٜم٤م سمف اذه٥م سمف إمم رطمٚمؽ! ي٤م قم٤ٌمس :  …

أمل ! ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من :  ، ىم٤مل …هلل ، ومٚمام رآه رؾمقل ا ، ومٚمام أصٌح٧م همدوت سمف اًمرطمؾ

،  ، وُم٤م أيمرُمؽ سم٠ميب وأُمل ُم٤م أطمٚمٛمؽ:  هلل ؟ وم٘م٤ملي٠من ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أن ٓ إًمف إٓ ا

، ًم٘مد يم٤مد أن ي٘مع ذم ٟمٗمز أن ًمق يم٤من إًمف همػمه ًم٘مد أهمٜمك  وأوصٚمؽ وأقمٔمؿ قمٗمقك
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هلل ؟ ، أمل ي٠من ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أين رؾمقل ا  ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤منوحيؽ:  …، وم٘م٤مل  ()ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد

، أُم٤م هذه وم٢من  ، وأقمٔمؿ قمٗمقك ، وأوصٚمؽ ، وأيمرُمؽ سم٠ميب وأُمل ُم٤م أطمٚمٛمؽ:  وم٘م٤مل

، واؿمٝمد أن ٓ  ، أؾمٚمؿ ويٚمؽ:  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس ذم اًمٜمٗمس ُمٜمٝم٤م طمتك أن رء

،   أن ٓ إًمف إٓ اهلل، ومِمٝمد هلل ىمٌؾ أن ييب قمٜم٘مؽ، وأن حمٛمدًا رؾمقل ا هللإًمف إٓ ا

إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ ! هلل ي٤م رؾمقل ا:  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس هللوأن حمٛمدًا رؾمقل ا

،  ، ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ ٟمٕمؿ:  …، وم٘م٤مل  ، وم٤مضمٕمؾ ًمف ؿمٞمئ٤مً  حي٥م اًمٗمخر

:  …هلل ، ىم٤مل رؾمقل ا ومٚمام اٟمٍمف إمم ُمٙم٦م ًمٞمخؼمهؿ.  وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ

، ومحًٌف  هلل، طمتك  ر سمف ضمٜمقد ا ()ن اًمقادي قمٜمد طمٓمؿ اخلٞمؾاطمًٌف سمٛمْمٞمؼ م

،  ، ومٙمٚمام ُمرت راي٦م ، ومٛمرت اًم٘م٤ٌمئؾ قمغم راي٤مهت٤م …هلل اًمٕم٤ٌمس طمٞم٨م أُمره رؾمقل ا

،  ، صمؿ  ر أظمرى ُم٤م زم وًمٌٜمل ؾمٚمٞمؿ:  ، ومٞم٘مقل سمٜمل ؾمٚمٞمؿ:  ُمـ هذه ؟ وم٠مىمقل:  ىم٤مل

، ومٚمؿ يزل ي٘مقل ذًمؽ  عمزيٜم٦مُم٤م زم و:  ، ومٞم٘مقل ُمزيٜم٦م:  ُمـ ه١مٓء ؟ وم٠مىمقل:  ومٞم٘مقل

، ٓ يرى ُمٜمٝمؿ  ، ومٞمٝم٤م اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر  اخلياء…هلل طمتك ُمرت يمتٞم٦ٌم رؾمقل ا

،   ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر…هلل هذا رؾمقل ا:  ُمـ هذا ؟ وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل ()إٓ احلدق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ًمق أن آهلتٜم٤م اًمتل ٟمٕمٌد آهل٦م طم٘م٤ًم ًمٜمٗمٕمتٜم٤م وٟمٍمشمٜم٤م:  ي٘مقل ()

.  وهق ُمقوع شمتزاطمؿ ومٞمف اخلٞمؾ طمتك حيٓمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً  ()

 ًمٙمثرة (( اخلياء ))ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٙمتٞم٦ٌم :  ، وىمد ىمٞمؾ أي ٓ يرى ُمـ أطمدهؿ ؾمقى وؾمط قمٞمٜمف ()

.  احلديد اًمذي ُمٕمٝمؿ واًمذي يٚمًٌقٟمف
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ٌَؾ:  وم٘م٤مل :  ، وم٘مٚم٧م هلل ًم٘مد أصٌح ُمٚمؽ اسمـ أظمٞمؽ اًمٞمقم ًمٕمٔمٞمؿ، وا ُم٤م ٕطمد هب١مٓء ىِم

،   إمم ىمقُمؽ()اًمٜمج٤مء:  ، وم٘مٚم٧م ومٜمٕمؿ إذاً :  ، ىم٤مل إهن٤م اًمٜمٌقة! وحيؽ ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من 

،  هذا حمٛمد! ي٤م ُمٕمنم ىمريش :  ، ومجٕمؾ يّمٞمح سم٠مقمغم صقشمف ومخرج طمتك أشم٤مهؿ سمٛمٙم٦م

،  ، وم٠مظمذت سمِم٤مرسمف ، وم٘م٤مُم٧م اُمرأشمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم ىمد أشم٤ميمؿ سمام ٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف

ٌِح ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م ىمقم ()إمحساىمتٚمقا احلَِٛمٞم٧م اًمَدؾِمؿ :  وم٘م٤مًم٧م :  ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من ()، ىُم

ىم٤مشمٚمؽ :  ، وم٘م٤مًمقا ، ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ ()ٓ شمٖمرٟمٙمؿ هذه ُمـ أٟمٗمًٙمؿ

.  ()وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ:  ، ىم٤مل ()، وُم٤م يٖمٜمل قمٜم٤م دارك هللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اًمنقم٦م:  اًمٜمج٤مء ()

:  ، واًمدؾمؿ–  وهق اًمققم٤مء اًمذي يقوع ومٞمف اًمًٛمـ وهق ُمـ اجلٚمد –زق اًمًٛمـ :  احلَِٛمٞم٧م ()

وأرادت هبذا اًمتِمٌٞمف وهذا اًمقصػ أن شمّمٗمف .  اًمذي ٓ ظمػم قمٜمده:  ، وإمحس يمثػم اًمقدك

.  4/158اًمروض إٟمػ :  يٜمٔمر.  سم٠مٟمف يمثػم اًمٚمحؿ واًمِمحؿ وٓ ظمػم ومٞمف

، صمؿ يرضمع إمم ىمقُمف ومٞمخؼمهؿ سمح٘مٞم٘م٦م  ، ًمٞمٜمٔمر أُمر قمدوهؿ هق اًمذي يت٘مدم اًم٘مقم:  اًمٓمٚمٞمٕم٦م ()

.  ، يم٤مجل٤مؾمقس إُمر

.  ، ومٞمٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ قمٛمؾ ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمحتٙمؿ أي ٓ هتتٛمقا سمٙمالم هذه اعمرأة ()

.  أي ٓ شمٙمٗمل مجٞمع أهؾ ُمٙم٦م ()

، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (4301)رواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم ُمًٜمده يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ()

 – 5/31، شمٜمٔمر ذم اًمدٓئؾ ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ، وًمف ؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت يمثػمة سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (7264)

وىمد صححف .  175 – 6/163، وجمٛمع اًمزوائد  544 – 6/533، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  57

 =
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:  افػوائد وافعز

أن ُمـ احلٙمٛم٦م ذم احلرب وذم يمؾ أُمر ُمٝمؿ ي٘مدم قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن أن خيٓمط ًمف  – 1

.  وأن يٙمتٛمف قمـ ُمـ ٓ ُمّمٚمح٦م ذم قمٚمٛمف سمف

.  أمهٞم٦م اعمٗم٤مضم٠مة وىمقة اًمّمدُم٦م ذم احلرب – 2

.  أمهٞم٦م احلرب اًمٜمٗمًٞم٦م ذم إطمراز اًمٜمٍم وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر – 3

.  أمهٞم٦م شم٠مًمٞمػ ىم٤مدة إقمداء سم٤مُٕمقر اعمٕمٜمقي٦م واحلًٞم٦م – 4

رشول من فؼد جاءـم  }، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم   ورمحتف سم٠مُمتف…قمٔمؿ قمٗمق اًمٜمٌل  – 5

 . [128 :اًمتقسم٦م] { أكػسؽم ظزيز ظؾقه ما ظـتم حريص ظؾقؽم بادممـغ رؤوف رحقم

.  ، وقمدم آقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م أمهٞم٦م آًمتزام سمآراء وأواُمر اًم٘م٤مدة – 6

.  ، وأن اًمٜمٍم ًمإلؾمالم ـم٤مل اًمزُم٤من أم ىمٍم أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم – 7

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححف أيْم٤ًم  ، واًمّم٤محلل يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞمتف ، واحل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٌقصػمي

.  2/311إٟمّم٤مري ذم ذح اعمقاه٥م 
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افدرس افسابع واألربعون 

أظم٤ٌمر إؾمالم أهؾ ُمٙم٦م يقم اًمٗمتح وإؾمالم ُم١مذهنؿ 

 ي٤ٌميع اًمٜم٤مس … أٟمف رأى اًمٜمٌل –هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ إؾمقد سمـ ظمٚمػ – 76

اًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر :  ، ومج٤مء اًمٜم٤مس ()، ىم٤مل ومجٚمس قمٜمد ىمرن ُمًٗمٚم٦م يقم اًمٗمتح

.  ()، وم٤ٌميٕمقه قمغم اإلؾمالم واًمِمٝم٤مدة واًمٜم٤ًمء

 … أشمٞم٧م اًمٜمٌل  ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ جم٤مؿمع سمـ ُمًٕمقد اًمًٚمٛمل – 77

،  هلل ضمئتؽ سم٠مظمل ًمت٤ٌميٕمف قمغم اهلجرةي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚم٧م سم٠مظمل أيب ُمٕمٌد سمٕمد اًمٗمتح

 )):  ، ىم٤مل قمغم أي رء شم٤ٌميٕمف ؟:  ، وم٘مٚم٧م (( ذه٥م أهؾ اهلجرة سمام ومٞمٝم٤م )):  …وم٘م٤مل 

.  () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((أسم٤ميٕمف قمغم اإلؾمالم واإليامن واجلٝم٤مد 

، ومٙمٜم٤م سمٌٕمض  ظمرضم٧م ذم ٟمٗمر:   وقمـ أيب حمذورة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 78

،   سمٌٕمض اًمٓمريؼ…هلل ، ومٚم٘مٞمٜم٤م رؾمقل ا  ُمـ طمٜملم…هلل ، وم٘مٗمؾ رؾمقل ا ـمريؼ طمٜملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  (7642)يٜمٔمر أظم٤ٌمر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل .  ، ىمرب ؿمٕم٥م اسمـ قم٤مُمر هل ُمٙم٤من سم٠مقمغم ُمٙم٦م:  ىمٞمؾ ()

.  (( اعمًٗمٚم٦م حمٚم٦م سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م )):  (ؾمٗمؾ :  ُم٤مدة )وذم اًم٘م٤مُمقس 

.  وهمػممه٤م وؾمٜمده حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم (15431)، وأمحد  (9820)رواه قمٌداًمرزاق  ()

.  (1863)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (4305)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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، ومًٛمٕمٜم٤م صقت اعم١مذن  … سم٤مًمّمالة قمٜمد رؾمقل اهلل …هلل وم٠مذن ُم١مذن رؾمقل ا

،   اًمّمقت…هلل ، ومًٛمع رؾمقل ا ، وٟمًتٝمزئ سمف ، ومٍمظمٜم٤م ٟمحٙمٞمف وٟمحـ ُمتٜمٙمٌقن

 أيٙمؿ اًمذي ؾمٛمٕم٧م )):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا ا إمم أن وىمٗمٜم٤م سملم يديفوم٠مرؾمؾ إًملم

،  ، وم٠مرؾمؾ يمٚمٝمؿ وطمًٌٜمل  وم٠مؿم٤مر اًم٘مقم يمٚمٝمؿ إزَم وصدىمقا((صقشمف ىمد ارشمٗمع ؟ 

 وٓ مم٤م … وم٘مٛم٧م وٓ رء أيمره إزَم ُمـ رؾمقل اهلل (( ىمؿ وم٠مذن سم٤مًمّمالة )):  وم٘م٤مل

 اًمت٠مذيـ هق …زَم رؾمقل اهلل ، وم٠مًم٘مك إ …هلل ، وم٘مٛم٧م سملم يدي رؾمقل ا ي٠مُمرين سمف

، أؿمٝمد أن ٓ إًمف  هلل، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا هلل أيمؼم، ا هلل أيمؼما:   ىمؾ)):  ، وم٘م٤مل ٟمٗمًف

 ارضمع )):   صمؿ ىم٤مل زم((هلل ، أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل ا هلل، أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل ا هللإٓ ا

،  أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل،   أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل)):   صمؿ ىم٤مل((وم٤مُمدد ُمـ صقشمؽ 

، طمل قمغم  ، طمل قمغم اًمّمالة هلل، أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل ا هللأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل ا

 صمؿ ((هلل ، ٓ إًمف إٓ ا هلل أيمؼم، ا هلل أيمؼم، ا ، طمل قمغم اًمٗمالح ، طمل قمغم اًمٗمالح اًمّمالة

قمغم ، صمؿ ووع يده  ، وم٠مقمٓم٤مين سة ومٞمٝم٤م رء ُمـ ومْم٦م دقم٤مين طملم ىمْمٞم٧م اًمت٠مذيـ

، صمؿ  ، صمؿ قمغم يمٌده ، صمؿ ُمر سملم يديف ، صمؿ أُم٤مره٤م قمغم وضمٝمف ُمرشملم ٟم٤مصٞم٦م أيب حمذورة

 (( سم٤مرك اهلل ومٞمؽ )):  …هلل ، صمؿ ىم٤مل رؾمقل ا  هة أيب حمذورة…هلل سمٚمٖم٧م يد رؾمقل ا

 وذه٥م يمؾ (( ىمد أُمرشمؽ سمف )):  ، وم٘م٤مل ، ُمرين سم٤مًمت٠مذيـ سمٛمٙم٦م هللي٤م رؾمقل ا:  وم٘مٚم٧م

، وم٘مدُم٧م قمغم  …هلل ، وقم٤مد ذًمؽ حم٦ٌم ًمرؾمقل ا  ُمـ يمراهٞم٦م…رء يم٤من ًمرؾمقل اهلل 

، وم٠مذٟم٧م ُمٕمف سم٤مًمّمالة قمـ أُمر رؾمقل   سمٛمٙم٦م…هلل قمت٤مب سمـ أؾمٞمد : قم٤مُمؾ رؾمقل ا
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.  ()…هلل ا

:  افػوائد وافعز

، ومٛمـ أؾمٚمؿ سمٕمده   أن اهلجرة ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م– 1

، وٓ خيِمك قمغم ٟمٗمًف اًمٗمتٜم٦م ذم  ار ؿمٕم٤مئر ديٜمفوهق ذم سمٚمد يمٗمر وم٢من يم٤من يًتٓمٞمع إفمف

، وإن يم٤من ٓ يًتٓمٞمع إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر ديٜمف أو خيِمك قمغم  سمدٟمف أو ديٜمف ضم٤مز ًمف اًمٌ٘م٤مء ومٞمف

.  ٟمٗمًف اًمٗمتٜم٦م ذم ديٜمف أو سمدٟمف وضم٧ٌم قمٚمٞمف اهلجرة

،   أٟمف يٜمٌٖمل شمقًمٞم٦م أي قمٛمؾ ُمـ أقمامل اعمًٚمٛملم ُمـ ي٘مقم سمف قمغم أومْمؾ وضمف– 2

.   ًمألذان ُمـ سملم ُمـ ؾمٛمع أذاهنؿ اظمت٤مر أرومٕمٝمؿ صقشم٤مً …ٟمٌل وهلذا اظمت٤مر ال

.   ُمنموقمٞم٦م شم٠مًمٞمػ طمديثل اإلؾمالم وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ سم٤معم٤مل وهمػمه– 3

، طمٞم٨م اٟم٘مٚم٥م  … ذم طمدي٨م أيب حمذورة دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 4

 قمغم سمٕمض ضمًده ودقم٤مئف ًمف … إمم حم٦ٌم ًمف سمٕمد اُمراره يده اًمنميٗم٦م …سمٖمْمف ًمٚمٜمٌل 

.  واقمٓم٤مئف سمٕمض اعم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واسمـ ُم٤مضمف  (15380)، واإلُم٤مم أمحد  1/84رواه هبذا اًمتامم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم إم  ()

، ورواه سمٜمحقه اإلُم٤مم أمحد  ، وإؾمٜم٤مده ىمري٥م ُمـ احلًـ (1680)، واسمـ طم٤ٌمن  (708)

.  ، وم٤محلدي٨م هبذا اًمتامم طمًـ ًمٖمػمه سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ (15376)
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 *     *     *



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     236

 
 

 

افدرس افثامن واألربعون 

ىمّم٦م إؾمالم أيب ىمح٤موم٦م 

هلل عم٤م وىمػ رؾمقل ا:   ىم٤مًم٧م–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر – 79

، أفمٝمريٜمل قمغم  أي سمٜمٞم٦م:  ، ىم٤مل أسمق ىمح٤موم٦م ٓسمٜم٦م ًمف ُمـ أصٖمر وًمده () سمذي ـُمقى…

ٌَْٞمسٍ  ، ُم٤مذا شمريـ ؟  ي٤م سمٜمٞم٦م:  ، ىم٤مل ، وم٠مذوم٧م سمف قمٚمٞمف سهوىمد يمػ ب:  ، ىم٤مًم٧م ()أيب ىُم

وأرى رضماًل يًٕمك سملم يدي :  ، ىم٤مًم٧م شمٚمؽ اخلٞمؾ:  ، ىم٤مل أرى ؾمقادًا جمتٛمٕم٤مً :  ىم٤مًم٧م

، ويت٘مدم  ذاك ي٤م سمٜمٞم٦م اًمقازع اًمذي ي٠مُمر اخلٞمؾ:  ، ىم٤مل ذًمؽ اًمًقاد ُم٘مٌاًل وُمدسمراً 

، وم٠مهقمل يب  د واهلل دومٕم٧م اخلٞمؾق:  ، وم٘م٤مل هلل اٟمتنم اًمًقادىمد وا:  ، صمؿ ىم٤مًم٧م إًمٞمٝم٤م

، ومتٚم٘م٤مه اخلٞمؾ ىمٌؾ أن يّمؾ إمم سمٞمتف وذم قمٜمؼ اجل٤مري٦م ـمقق هل٤م  ، وم٤مٟمحٓم٧م سمف إمم سمٞمتل

 …هلل ومٚمام دظمؾ رؾمقل ا:  ، ىم٤مًم٧م ، ومتٚم٘م٤مه٤م رضمؾ وم٤مىمتٚمٕمف ُمـ قُمٜمُ٘مٝم٤م ()ُمـ ورق

 )):   ىم٤مل…هلل ، ومٚمام رآه رؾمقل ا ودظمؾ اعمًجد أشم٤مه أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف سم٠مسمٞمف ي٘مقده

ي٤م رؾمقل :   ىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف((هال شمريم٧م اًمِمٞمخ ذم سمٞمتف طمتك أيمقن أٟم٤م آشمٞمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ))إٟمف احلل اعمًٛمك :  ، ىمٞمؾ ، وىمد وصٚمف قمٛمران ُمٙم٦م أن ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م:  ذي ـمقى ()

.   سمقؾمط ُمديٜم٦م ُمٙم٦م ذومٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم((ضمرول 

.  وهق ضمٌؾ سمٛمٙم٦م ()

.  ُمـ ومْم٦م:  أي ()
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وم٠مضمٚمًف سملم يديف صمؿ ُمًح :  ، ىم٤مل ، هق أطمؼ أن يٛمٌم إًمٞمؽ ُمـ أن  ٌم إًمٞمف هللا

هلل قمٜمف قمغم ودظمؾ سمف أسمق سمٙمر ريض ا:  ، ىم٤مًم٧م  وم٠مؾمٚمؿ(( أؾمٚمؿ )):  ، صمؿ ىم٤مل ًمف صدره

 صمؿ (( همػموا هذا ُمـ ؿمٕمره )):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا  ويم٠من رأؾمف صمٖم٤مُم٦م…رؾمقل اهلل 

، ومٚمؿ جيٌف  هلل واإلؾمالم ـمقق أظمتلأٟمِمد ا:  ، وم٘م٤مل ىم٤مم أسمق سمٙمر وأظمذ سمٞمد أظمتف

.  ()، اطمتًٌل ـمقىمؽ ي٤م أظمٞم٦م:  ، وم٘م٤مل أطمد

:  افػوائد وافعز

،  هلل وإمم اًمتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمٛمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن هيتؿ سمدقمقة أىم٤مرسمف إمم ديـ ا– 1

.  ، ًمت٠ميمد طم٘مٝمام قمٚمٞمف وسم٤مٕظمص إسمقيـ

، وووع اًم٘م٤مدة ُمـ أهؾ اخلؼمة ًمٙمؾ ومرع أو ىمًؿ   أمهٞم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ ذم اجلٞمقش– 2

.  ُمـ أىم٤ًمم اجلٞمش

 وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر وًمقٓشمف وىم٤مدشمف ذم اجلٞمقش وهمػمه٤م ذم – 3

.  هلل شمٕم٤ممميمؾ أُمر ًمٞمس ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م 

.   سمٙمر ذم اإلؾمالم قمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م أيب– 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، 6/349، وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم أمحد  2/405رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم  ()

.   وؾمٜمده طمًـ3/46، واحل٤ميمؿ  (7208)، واسمـ طم٤ٌمن  350
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، ومال يٕمرض ٟمٗمًف ًمٚمخٓمر أو عم٤مٓ ىمدرة   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ أن يٙمقن طمذراً – 5

.  ًمف قمغم مح٤مي٦م ٟمٗمًف ُمٜمف

، يمام أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ئمٝمر   ُمنموقمٞم٦م شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م سمٖمػم اًمًقاد– 6

.  سمٛمٔمٝمر طمًـ

ره ، ًمٞمٕمٔمؿ أج  أٟمف يًتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيت٥ًم ُم٤م يّمٞمٌف ُمـ ُمٔم٤ممل وهمػمه٤م– 7

.  ومٞمٝم٤م

 *     *     *
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افدرس افتاشع واألربعون 

ىمّم٦م إؾمالم قمٙمرُم٦م وقمٌداهللَ سمـ أيب اًمنح 

عم٤م يم٤من يقم ومتح ُمٙم٦م :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص – 80

اىمتٚمقهؿ وإن :   وىم٤مل()، إٓ أرسمٕم٦م ٟمٗمر واُمرأشملم  اًمٜم٤مس…هلل أُمـ رؾمقل ا

 قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وقمٌداهلل سمـ ظمٓمؾ وُم٘مٞمس : وضمد قهؿ ُمتٕمٚم٘ملم سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم

هلل سمـ ظمٓمؾ وم٠مدرك وهق ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر ، وم٠مُم٤م قمٌدا سمـ ص٤ٌمسم٦م وقمٌداهلل سمـ أيب اًمنح

، ومًٌؼ ؾمٕمٞمد قمامرًا ويم٤من  ، وم٤مؾمتٌؼ إًمٞمف ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م وقمامر سمـ ي٤مه اًمٙمٕم٦ٌم

، وأُم٤م  ًمقه، وأُم٤م ُِمْ٘مَٞمُس سمـ ص٤ٌمسم٦م وم٠مدريمف اًمٜم٤مس ذم اًمًقق وم٘م٧م أؿم٥م اًمرضمٚملم وم٘متٚمف

أظمٚمّمقا وم٢من :  ، وم٘م٤مل أصح٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م قمٙمرُم٦م ومريم٥م اًمٌحر وم٠مص٤مسمتٝمؿ قم٤مصػ

هلل ًمئـ مل يٜمجٜمل ُمـ اًمٌحر إٓ وا:  ، وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م آهلتٙمؿ ٓ شمٖمٜمل قمٜمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ه٤مهٜم٤م

، اًمٚمٝمؿ إن ًمؽ قمكم قمٝمدًا إن أٟم٧م قم٤مومٞمتٜمل مم٤م أٟم٤م  اإلظمالص ٓ يٜمجٞمٜمل ذم اًمؼم همػمه

،  ، ومج٤مء وم٠مؾمٚمؿ ، ومألضمدٟمف قمٗمقًا يمريامً   طمتك أوع يدي ذم يده…ومٞمف أن آيت حمٛمدًا 

، ومٚمام دقم٤م رؾمقل  هلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب اًمنح وم٢مٟمف اظمت٠ٌم قمٜمد قمثامن سمـ قمٗم٤منوأُم٤م قمٌدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ويم٤مٟمت٤م ضم٤مريتلم  …واعمرأشم٤من يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من هبج٤مء اًمٜمٌل .  ويم٤من صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ أؾمٚمٛمقا صمؿ ارشمدوا ()

.  410، 3/409يٜمٔمر اًمًػمة ٓسمـ ه٤مؿمؿ .  ٓسمـ ظمٓمؾ
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هلل سم٤ميع ي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل … اًمٜم٤مس إمم اًمٌٞمٕم٦م ضم٤مء سمف طمتك أوىمٗمف قمغم اًمٜمٌل …هلل ا

، صمؿ  ، وم٤ٌميٕمف سمٕمد صمالث  ذًمؽ ي٠مسمكومرومع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمف صمالصم٤ًم يمؾ:  ، ىم٤مل قمٌداهلل

 أُم٤م يم٤من ومٞمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد ي٘مقم إمم هذا طمٞم٨م رآين يمٗمٗم٧م )):  أىمٌؾ قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤مل

هلل ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ؟ هال أوُم٠مت وُم٤م يدريٜم٤م ي٤م رؾمقل ا:   وم٘م٤مًمقا((يدي قمـ سمٞمٕمتف ومٞم٘متٚمف 

.  ()(( إٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌل أن يٙمقن ًمف ظم٤مئٜم٦م أقملم )):  ، ىم٤مل إًمٞمٜم٤م سمٕمٞمٜمِؽ

:  افػوائد وافعز

 اؾمتح٤ٌمب اًمٕمٗمق واًمّمٗمح قمـ ُمـ وىمع ُمٜمف ذٟم٥م إذا فمٝمر ُم٤م يدل قمغم – 1

.  ٟمدُمف

 أن ُمـ شمٙمرر ُمٜمف ومٕمؾ اجلرائؿ أو صدر ُمٜمف ضمرم يمٌػم يدل قمغم ظم٨ٌم ـمقيتف – 2

.  وؾمقء هيرشمف يٜمٌٖمل ُمٕم٤مىمٌتف قمغم ذٟمٌف وٓ حيًـ اًمٕمٗمق قمٜمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أن – أي ظم٤مئٜم٦م إقملم –هق :   ىم٤مل اخلٓم٤ميب)):  7/123ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٜم٤ًمئل  ()

، وىمد  ، وم٢مذا يمػ ًم٤ًمٟمف وأوُم٠م سمٕمٞمٜمف إمم ذًمؽ وم٘مد ظم٤من يْمٛمر ذم ىمٚمٌف همػم ُم٤م ئمٝمره ًمٚمٜم٤مس

واحلدي٨م رواه . هـ.  ا((ظم٤مئٜم٦م إقملم :  ، ومًٛمٞم٧م يم٤من فمٝمقر شمٚمؽ اخلٞم٤مٟم٦م ُمـ ىمٌؾ قمٞمٜمف

 سم٢مؾمٜم٤مد 3/45، واحل٤ميمؿ  (757)، وأسمق يٕمغم  (4359)، وأسمق داود  (4078)اًمٜم٤ًمئل 

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  17/372، واًمٓمؼماين  (2684)وًمف ؿمقاهد قمـ أيب داود .  ىمري٥م ُمـ احلًـ

.  ، ومٝمق طمدي٨م طمًـ  ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م وٕمػ3/418، واسمـ هِم٤مم  61، 5/60اًمدٓئؾ 
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 ؾم٥ٌم ًمٜمج٤مة – واًمٌٕمد قمـ اًمنمك  وقمغم رأؾمٝم٤م شمقطمٞمده شمٕم٤ممم–هلل  أن ـم٤مقم٦م ا– 3

 ومن يتق اهلل جيعل فه }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٕمٌد وؾمالُمتف ُمـ اًمٙمقارث واعمّم٤مئ٥م

.  [3، 2 :اًمٓمالق] {ويرزؿه من حقث ال حيتسب * خمرجًا 

، ويٜمٌٖمل أن يٌتٕمد   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتحغم سم٠مومْمؾ إظمالق وأداب– 4

.   أو إظمالل سمٛمروءشمف وًمق يم٤من ُم٤ٌمطم٤مً قمـ يمؾ ظمٚمؼ أو قمٛمؾ ومٞمف طمط ُمـ ىمدره

 *     *     *
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افدرس اخلؿسون 

 – ريض اهللَ قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ 

 …هلل أن رؾمقل ا:  ، قمـ ٟم٤مس ُمـ آل صٗمقان  قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح– 81

 سمؾ ،  ٓ)):  ، ىم٤مل قم٤مري٦م أم همّم٤ًٌم ؟:   ىم٤مل(( ي٤م صٗمقان هؾ قمٜمدك ُمـ ؾمالح ؟ )):  ىم٤مل

، ومٚمام   طمٜمٞمٜم٤م…هلل ، وهمزا رؾمقل ا ، وم٠مقم٤مره ُم٤م سملم اًمثالصملم إمم إرسمٕملم درقم٤مً  ((قم٤مري٦م 

 …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا ، ومٗم٘مد ُمٜمٝم٤م أدراقم٤مً  ُهِزَم اعمنميمقن مجٕم٧م دروع صٗمقان

ٓ ي٤م رؾمقل :  ، ىم٤مل ((، ومٝمؾ ٟمٖمرم ًمؽ ؟   إٟم٤م ىمد وم٘مدٟم٤م ُمـ أدراقمؽ أدراقم٤مً )):  ًمّمٗمقان

ويم٤من أقم٤مره ىمٌؾ :  ، وىم٤مل ()رواه أسمق داود.  ًمٌل اًمٞمقم ُم٤ممل يٙمـ يقُمئذ، ٕن ذم ق هللا

.  ، صمؿ أؾمٚمؿ أن يًٚمؿ

 ومتح – همزوة اًمٗمتح …هلل همزا رؾمقل ا:  ، ىم٤مل  وقمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري– 82

هلل ، ومٜمٍم ا ، وم٤مىمتتٚمقا سمحٜملم  سمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم…هلل  صمؿ ظمرج رؾمقل ا–ُمٙم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واسمـ  3/40، واًمدارىمٓمٜمل  6/89، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف  (3564، 3563)أظمرضمف أسمق داود  ()

، وهؿ  وآل صٗمقان اعمذيمقرون اًمٔم٤مهر أهنؿ ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم.  12/41قمٌداًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 

، وهذه اًمرواي٦م هل أصح رواي٤مت طمدي٨م  ، وم٤مًمًٜمد حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم ، ومحديثٝمؿ ًمف ىمقة مجع

.  ، وهل ُمذيمقرة ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود آل صٗمقان
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، صمؿ  () يقُمئذ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اًمٜمَٕمؿ…اهلل ، وأقمٓمك رؾمقل  ديٜمف واعمًٚمٛملم

هلل وا:  طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن صٗمقان ىم٤مل:  ، ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ، صمؿ ُم٤مئ٦م ُم٤مئ٦م

، ومام سمرح يٕمٓمٞمٜمل طمتك   ُم٤م أقمٓم٤مين وإٟمف ٕسمٖمض اًمٜم٤مس إزمّ …ًم٘مد أقمٓم٤مين رؾمقل اهلل 

.  ()رواه ُمًٚمؿ.  إٟمف ٕطم٥م اًمٜم٤مس إزم

:  افػوائد وافعز

، ومٞمحرم أن ئمٚمٛمٝمؿ أو أن   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕم٤مُمؾ اعمنميملم سم٤مًمٕمدل– 1

 ُمـ ىمتؾ )):   أٟمف ىم٤مل…، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ اًمٜمٌل  يٕمتدى قمٚمٞمٝمؿ ذم ٟمٗمس أو ُم٤مل

، وصم٧ٌم  ()((، وإن رحيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم  ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م

، أو يمٚمٗمف ومقق  ، أو اٟمت٘مّمف  أٓ ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهداً )):   أٟمف ىم٤مل…أيْم٤ًم قمـ اًمٜمٌل 

.  ()((، وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ، أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم ـمٞم٥م ٟمٗمس ـم٤مىمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ُمـ اإلسمؾ ()

.  (2313)ٓ :   ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل…، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل اهلل  اًمٗمْم٤مئؾ:  صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.  (3166)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

، ومٝمق   سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمه ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 9/205، واًمٌٞمٝم٘مل  (3052)رواه أسمق داود  ()

وًمف ؿمقاهد يمثػمة شمٜمٔمر ذم .  ، وىمد ىمقى إؾمٜم٤مده اًمٕمراىمل واًمًخ٤موي صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف

.  (445)، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (1044)اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م 



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     244

 
 

 

، وم٢من هذا اًمتآًمػ   أٟمف يًتح٥م شم٠مًمٞمػ اًمٙمٗم٤مر ووٕمٗم٤مء اإليامن سم٤معم٤مل وهمػمه– 2

 ريض –، يمام طمّمؾ ًمّمٗمقان  ًمف أصمر يمٌػم قمغم ىمٚمقب اعمدقمِقيـ ذم وٌٞم٥م احلؼ إًمٞمٝمؿ

 ال يـفاـم اهلل ظن افذين مل يؼاتؾوـم يف افدين ومل }:  هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل ا– هلل قمٜمف ا

 {خيرجوـم من ديارـم أن تزوهم وتؼسطوا إفقفم إن اهلل حيب ادؼسطغ 

.  [8 :اعمٛمتحٜم٦م]

 *     *     *
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افدرس احلادي واخلؿسون 

ىمّم٦م إؾمالم هقازن 

يمٜم٤م ُمع :   ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمٝمام  – قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص – 83

 () ذم طمٜملم ومٚمام أص٤مب ُمـ هقازن ُم٤م أص٤مب ُمـ أُمقاهلؿ وؾم٤ٌمي٤مهؿ…هلل رؾمقل ا

هلل ًمٜم٤م أصؾ ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مًمقا ()أدريمف وومد هقازن سم٤مجلٕمراٟم٦م وىمد أؾمٚمٛمقا

، وىم٤مم  هلل قمٚمٞمؽ، وىمد أص٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٌالء ُم٤م مل خيػ قمٚمٞمؽ : وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ا وقمِمػمة

هلل إٟمام ذم احلٔم٤مئر ُمـ اًم٤ًٌمي٤م ظم٤مٓشمؽ ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مل م زهػم سمـ سدظمٓمٞمٌف

، أو اًمٜمٕمامن   اسمـ أيب ؿمٛمر()، ومٚمق أٟم٤م ُمٚمحٜم٤م  اًماليت يمـ يٙمٗمٚمٜمؽ()وقمامشمؽ وطمقاوٜمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، ومٞمٙمقٟمقن قمٌٞمدًا هلؿ اًمًٌل هؿ ٟم٤ًمء اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مهلؿ اًمذيـ اؾمتقمم قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ()

 وذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ (( ضم٤مء وومد هقازن ُمًٚمٛملم )):  ذم رواي٦م ُمروان واعمًقر ذم اًمٌخ٤مري ()

، وومٞمٝمؿ شمًٕم٦م   وىمدُم٧م قمٚمٞمٝمؿ وومد هقازن ُمًٚمٛملم)):  8/33قم٘م٦ٌم ذم ُمٖم٤مزيف يمام ذم اًمٗمتح 

.  ((...  ، صمؿ يمٚمٛمقه ، وسم٤ميٕمقا ، وم٠مؾمٚمٛمقا ُمـ أذاومٝمؿ

 ُمـ اًمرو٤مقم٦م وقمامشمف ُمـ …أي اًمٜمًقة آيت ذم إه قمٜمد اعمًٚمٛملم ومٞمٝمـ ظم٤مٓت اًمٜمٌل  ()

، ٕٟمف يم٤من ُمًؽموٕم٤ًم ذم سمٜمل ؾمٕمد قمٜمد طمٚمٞمٛم٦م  اًمرو٤مقم٦م وُمـ ىمٛمـ سمحْم٤مٟمتف ذم صٖمره

، وًمٙمـ ومٞمٝم٤م  وىمد ضم٤مئ٧م آصم٤مر شمدل قمغم أن طمٚمٞمٛم٦م واسمٜمتٝم٤م اًمِمٞمامء يم٤مٟمت٤م ُمٕمٝمـ.  اًمًٕمدي٦م

.  277 – 1/265ُمروي٤مت همزوة طمٜملم :  وٕمػ يٜمٔمر
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، وأٟم٧م   صمؿ أص٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمام ُمثؾ اًمذي أص٤مسمٜم٤م ُمٜمؽ رضمقٟم٤م قم٤مئدهتام وقمٓمٗمٝمام()سمـ اعمٜمذر

:   ىم٤مهل٤مظمػم اعمٙمٗمقًملم صمؿ أٟمِمد أسمٞم٤مشم٤مً 

اُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ذم يمرم 

 

وم٢مٟمؽ اعمرء ٟمرضمقه وٟمدظمر  

 ىمد قم٤مىمٝم٤م ىمدر ()اُمٜمـ قمغم سمٞمْم٦م 

 

 ()ممزق ؿمٛمٚمٝم٤م ذم دهره٤م همػم 

 ()أسم٘م٧م هل٤م احلرب هت٤موم٤ًم قمغم طمزن 

 

 ()قمغم ىمٚمقهبؿ اًمٖمامء واًمٖمٛمر 

إن مل شمداريمٝمؿ ٟمٕمامء شمٜمنمه٤م  

 

ي٤م أرضمح اًمٜم٤مس طمٚماًم طملم خيتؼم  

اُمٜمـ قمغم ٟمًقة ىمد يمٜم٧م شمروٕمٝم٤م  

 

 ()إذ ومقك يٛمٚم١مه٤م ُمـ خمْمٝم٤م اًمدرر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( ُم٤محلٜم٤م ))، وذم رواي٦م  أي أروٕمٜم٤م ()

،  احل٤مرث اسمـ أيب ؿمٛمر اًمٖم٤ًمين يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم عمٚمقك اًمروم قمغم أدٟمك اًمِم٤مم:  اسمـ أيب ؿمٛمر هق ()

.  ، ويم٤مٟم٤م ُمـ اًمٕمرب واًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم ًمٚمٗمرس قمغم احلػمة سم٤مًمٕمراق

.  إهؾ واًمٕمِمػمة:  اًمٌٞمْم٦م ()

.  ، ومتحقًم٧م ُمـ صالح إمم وم٤ًمد أي ىمد شمٖمػمت طم٤مهل٤م ()

أي أٟمف سم٥ًٌم ُم٤م ىمتؾ ُمـ هقازن وُم٤م ؾمٌل ُمـ أوٓدهؿ وٟم٤ًمئٝمؿ وُم٤م أظمذ ُمـ أُمقاهلؿ أصٌح  ()

.  ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ طمزيٜم٤ًم طمتك أصٌح صقت أطمدهؿ طملم يٜم٤مدي أو يتٙمٚمؿ ُمِمتٛماًل قمغم احلزن

.  اًمٖمؾ واحل٘مد:  واًمٖمٛمر.  احلزن:  اًمٖمامء ()

 ُمـ ٟم٤ًمء سمٜمل …وُمراده رو٤مقمتف .  يمثرة اًمٚمٌـ وؾمٞمالٟمف:  واًمدرر.  اًمٚمٌـ اخل٤مًمص:  اعمخض ()

.  ؾمٕمد ذم ـمٗمقًمتف
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ٓ دمٕمٚمٜم٤م يمٛمـ ؿم٤مًم٧م ٟمٕم٤مُمتف 

 

 ()واؾمتٌؼ ُمٜم٤م وم٢مٟم٤م ُمٕمنم زهر 

إٟم٤م ًمٜمِمٙمر آٓء وإن يمٗمرت  

 

وقمٜمدٟم٤م سمٕمد هذا اًمٞمقم ُمدظمر  

:   وم٘م٤مًمقا((، أم أُمقاًمٙمؿ ؟   ٟم٤ًمؤيمؿ وأسمٜم٤مؤيمؿ أطم٥م إًمٞمٙمؿ)):  …ىم٤مل رؾمقل اهلل  

وم٘م٤مل رؾمقل .  ، أسمٜم٤مؤٟم٤م وٟم٤ًمؤٟم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ظمػمشمٜم٤م سملم أطم٤ًمسمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م! هللي٤م رؾمقل ا

، وإذا أٟم٤م صٚمٞم٧م سم٤مًمٜم٤مس وم٘مقُمقا   أُم٤م ُم٤م يم٤من زم وًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ)):  …هلل ا

 ذم … إمم اعمًٚمٛملم وسم٤معمًٚمٛملم إمم رؾمقل اهلل …هلل إٟم٤م ٟمًتِمٗمع سمرؾمقل ا:  وىمقًمقا

 ومٚمام صغم رؾمقل اهلل سم٤مًمٜم٤مس ((قمٜمد ذًمؽ وأؾم٠مل ًمٙمؿ وم٠ًمقمٞمٜمٙمؿ .  أسمٜم٤مئٜم٤م وٟم٤ًمئٜم٤م

 أُم٤م ُم٤م )):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا …هلل ، وم٘م٤مًمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف رؾمقل ا ، ىم٤مُمقا اًمٔمٝمر

.  ((يم٤من زم وًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ 

.  …هلل وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل ا:  وم٘م٤مل اعمٝم٤مضمرون

.  …هلل وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل ا:  وم٘م٤مل إٟمّم٤مر

.  أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق  ٞمؿ ومال:  وم٘م٤مل إىمرع سمـ طم٤مسمس

.  أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق ؾمٚمٞمؿ ومال:  وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس اًمًٚمٛمل

.  …هلل سمؾ ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل ا:  وم٘م٤مل سمٜمق ؾمٚمٞمؿ

.  أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق ومزارة ومال:  وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق إسمٞمض ُمـ  مجع أزهر:  واًمزهر.  هٚمؽ:  ، واعمراد أي ارشمٗمٕم٧م رضمٚمف:  ؿم٤مًم٧م ٟمٕم٤مُمتف ()

.  اًمرضم٤مل
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 ومٚمف سمٙمؾ إٟم٤ًمن ؾم٧م ومرائض () ُمـ أُمًؽ ُمٜمٙمؿ سمح٘مف)):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

.  (( ومردوا إمم اًمٜم٤مس ٟم٤ًمئٝمؿ وأُمقاهلؿ ()ُمـ أول ومٞمئ ٟمّمٞمٌف

،  هلل اىمًؿ قمٚمٞمٜم٤م ومٞم٠مٟم٤مي٤م رؾمقل ا:   واشمٌٕمف اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن…صمؿ ريم٥م رؾمقل اهلل 

 ي٤م أهي٤م )):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا ، وم٤مٟمتزقم٧م قمٜمف ردائف طمتك اوٓمروه إمم ؿمجرة

 ًم٘مًٛمتف ()اًمٜم٤مس ردوا قمكم ردائل ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق يم٤من ًمٙمؿ قمدد ؿمجر هت٤مُم٦م ٟمٕمام

.  ((، صمؿ ُم٤م ًم٘مٞمتٛمقين سمخٞمال وٓ ضم٤ٌمٟم٤م وٓ يمذاسم٤م  سمٞمٜمٙمؿ

 إمم ضمٜم٥م سمٕمػم وأظمذ ُمـ ؾمٜم٤مُمف وسمرة وضمٕمٚمٝم٤م سملم أصٌٕمٞمف …صمؿ ىم٤مم رؾمقل اهلل 

، واخلٛمس   أهي٤م اًمٜم٤مس واهلل ُم٤م زم ُمـ ومٞمئٙمؿ وٓ هذه اًمقسمرة إٓ اخلٛمس)):  وىم٤مل

، وؿمٜم٤مر قمغم أهٚمف  ، وٟم٤مر  قم٤مر()، وم٢من اًمٖمٚمقل ()ظمٞمطُمردود قمٚمٞمٙمؿ وم٠مدوا اخلٞم٤مط وامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ُمـ يم٤من أقمٓمك ُمـ اًمًٌل ؿمٞمئ٤ًم وم٠مُمًٙمف صمؿ رده إمم هقازن ()

،  أي ٟمٕمٓمٞمف سمدل يمؾ قمٌد أو أُم٦م ًمديف ُمـ اًمًٌل ؾمت٤ًم ُمـ اإلسمؾ ُمـ أول ذمء حيّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم ()

واًمٗملء ذم إصؾ ُم٤م يٙمًٌف اعمًٚمٛمقن ُمـ أُمقال .  …ومٞمٕمٓمٞمف ُمـ اخلٛمس اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ًمف 

.  اًمٙمٗم٤مر ُمـ همػم ىمت٤مل

.  أي ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم وهل اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ()

.  اإلسمرة:  واعمخٞمط.  اخلٞمط:  اخلٞم٤مط ()

، يم٠من ي٠مظمذ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ  وهق أن ي٠مظمذ اعمًٚمؿ ُمـ ُم٤مل اعمًٚمٛملم ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم طم٘مف:  اًمٖمٚمقل ()

.  ، ويم٠من ي٠مظمذ ُم٤مًٓ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم سمٖمػم طمؼ أن شم٘مًؿ
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هلل ي٤م رؾمقل ا:   ومج٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سمٙم٦ٌم ُمـ ظمٞمقط ؿمٕمر وم٘م٤مل((يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 أُم٤م طم٘مل ُمٜمٝم٤م ومٝمق )):  …، وم٘م٤مل اًمرؾمقل  أظمذت هذه ٕظمٞمط هب٤م سمردقم٦م سمٕمػم زم دسمر

.  ()رُمك هب٤م ُمـ يدهأُم٤م إذا سمٚمغ إُمر هذا ومال طم٤مضم٦م زم هب٤م ف:   وم٘م٤مل اًمرضمؾ((ًمؽ 

:  افػوائد وافعز

.   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ ُمٙم٤مومئ٦م ُمـ أؾمدى إًمٞمف ُمٕمرووم٤مً – 1

.   أٟمف حيرم أظمذ أُمقال اًمٜم٤مس سمٖمػم ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝمؿ– 2

 أن اًمٌخؾ واجلٌـ واًمٙمذب ُمـ إظمالق اًمذُمٞمٛم٦م اًمتل جي٥م قمغم اعم١مُمـ – 3

.  اًمٌٕمد قمٜمٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم  (535، 2/534شمرمج٦م زهػم سمـ سد )رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم اإلص٤مسم٦م  ()

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  (3690)، واًمٜم٤ًمئل  1/31، واًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمّمٖمػم  2/184أمحد 

وًمف ؿم٤مهد سمٜمحقه أظمٍم .  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (1080)، واسمـ اجل٤مرود  196 – 5/194اًمدٓئؾ 

، وؿم٤مهد آظمر ُمـ  (4319، 4318)ُمٜمف ُمـ طمدي٨م ُمروان واعمًقر سمـ خمرُم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري 

، وىمد طمًٜمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح  ذيمر ومٞمف ىمّمٞمدشمف (5304)طمدي٨م زهػم سمـ سد قمٜمد اًمٓمؼماين 

.  وًمف ؿمقاهد أظمرى يمثػمة.   سم٤معمت٤مسمٕم٦م8/34

، ذح اعمقاه٥م ًمٚمزرىم٤مين  8/409ضم٤مُمع إصقل :   ويٜمٔمر ذم ذح قم٤ٌمرات هذا احلدي٨م

.  458، 457، ُمروي٤مت همزوة طمٜملم ص 5، 4/4



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     250

 
 

 

، واًمٖمٚمقل هق أن ي٠مظمذ اعمًٚمؿ  ٟمقب، وأٟمف ُمـ يم٤ٌمئر اًمذ  قمٔمؿ وريؿ اًمٖمٚمقل– 4

، ومٞمحرم قمغم اعمًٚمؿ أن ي٠مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل  ُم٤مًٓ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم سمٖمػم وضمف طمؼ

، أو أن   ؿمٞمئ٤ًم مل ي٠مذن ومٞمف وزم إُمر– (ُم٤مل احلٙمقُم٦م  ) اًمذي شمًٛمٞمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم –

ذ قمـ هذا ي٠مظمذ ُمٜمف ُم٤مًٓ وهق يٕمٚمؿ أٟمف ٓ حيؼ ًمف أظمذه وًمق أذن ًمف اعم١ًمول اعم٤ٌم

، أو ي٠مظمذ راشم٥م وفمٞمٗم٦م ٓ  ، وُمـ ذًمؽ أن ي٠مظمذ ظم٤مرج دوام أو اٟمتداب مل يٕمٛمٚمف اعم٤مل

.  ي٘مقم هب٤م وٟمحق ذًمؽ

 *     *     *
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افدرس افثاين واخلؿسون 

إؾمالم صم٘مٞمػ 

 قمـ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف أن وومد صم٘مٞمػ عم٤م ىمدُمقا قمغم – 84

 ()، وم٤مؿمؽمـمقا قمٚمٞمف أن ٓ حُينَموا  أٟمزهلؿ اعمًجد ًمٞمٙمقن أرق ًم٘مٚمقهبؿ…رؾمقل اهلل 

ٌُقا()وٓ ُيَٕمنَموا ،   ًمٙمؿ أن ٓ ونموا وٓ شمٕمنموا)):  …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا () وٓ جُيَ

.  ()(( ()وٓ ظمػم ذم ديـ ًمٞمس ومٞمف ريمقع

 –هلل قمٜمٝمام  ريض ا–هلل ؾم٠مًم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌدا:   وقمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤مل– 85

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ يٜمدسمقن إمم :  اعمراد:  وىمٞمؾ.  ، سمؾ هق ي٠ميت إًمٞمٝمؿ ٓ حينمون إمم قم٤مُمؾ اًمزيم٤مة:  ىمٞمؾ اعمراد ()

.  (طمنم :  ُم٤مدة )يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  اعمٖم٤مزي

قمنم :  ُم٤مدة )اًمٜمٝم٤مي٦م :  يٜمٔمر.  اعمراد اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم:  ، وىمٞمؾ أي ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ قمنم أُمقاهلؿ ()

)  .

 )يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  اؾم٘م٤مط اًمّمالة قمٜمٝمؿ:  واعمراد.  هل اًمًجقد:  ، وىمٞمؾ اًمريمقع:  اًمتجٌٞم٦م ()

.  (ضم٤ٌم :  ُم٤مدة

.  أي ًمٞمس ومٞمف صالة ()

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (3026)، وأسمق داود  4/218رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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 وٓ () أن ٓ صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م…اؿمؽمـم٧م قمغم اًمٜمٌل :  ، وم٘م٤مل قم٧مقمـ ؿم٠من صم٘مٞمػ إذ سم٤مي

 ؾمٞمتّمدىمقن وجي٤مهدون إذا أؾمٚمٛمقا )):   سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل…، وأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  ضمٝم٤مد

))()  .

 وقمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل رمحف اهلل قمـ رضمؾ ُمـ صم٘مٞمػ ىم٤مل ؾم٠مًمٜم٤م رؾمقل اهلل – 86

ًمٜم٤مه أن يرظمص ًمٜم٤م ذم ، وم٠ًم إن أروٜم٤م أرض سم٤مرده:  ، وم٘مٚمٜم٤م  صمالصم٤ًم ومٚمؿ يرظمص ًمٜم٤م…

، ومٚمؿ يرظمص ًمٜم٤م ومٞمف  ، وؾم٠مًمٜم٤مه أن يرظمص ًمٜم٤م ذم اًمدسم٤مء ، ومٚمؿ يرظمص ًمٜم٤م ()اًمٓمٝمقر

 هق ـمٚمٞمؼ اهلل وـمٚمٞمؼ رؾمقًمف )):  ، وىم٤مل ، وم٠مسمك ، وؾم٠مًمٜم٤مه أن يرد إًمٞمٜم٤م أسم٤م سمٙمرة ()ؾم٤مقم٦م

.  ()، وم٠مؾمٚمؿ () طملم طم٤مس اًمٓم٤مئػ…هلل ، ويم٤من أسمق سمٙمرة ظمرج إمم رؾمقل ا (( …

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 قمغم هذا اًمنمط ٕهن٤م مل شمٙمـ ذم ذًمؽ …إٟمام واوم٘مٝمؿ اًمٜمٌل :  ىمٞمؾ.  أي ٓ يدومٕمقن اًمزيم٤مة ()

 أهنؿ ؾمٞمدومٕمقهن٤م ذم وىمتٝم٤م إذا …، وىمد قمٚمؿ  ، وإٟمام دم٥م سمتامم احلقل اًمقىم٧م واضم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ

.  (قمنم :  ، وُم٤مدة ضم٤ٌم:  ُم٤مدة )ويٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م .  أؾمٚمٛمقا

 سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ذم 3/341ورواه اإلُم٤مم أمحد .  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (3025)رواه أسمق داود  ()

.  اًمِمقاهد

.   سم٤مردة– وهل اًمٓم٤مئػ –، ٕن سمالدهؿ  أي أن يٕمٗمٞمٝمؿ ُمـ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م ()

، ومٚمؿ   أن ٓ يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ آٟمت٤ٌمذ ذم أواين اًمدسم٤مء…واعمراد أهنؿ ـمٚمٌقا ُمٜمف .  اًم٘مرع:  اًمدسم٤مء ()

.  ، ٕن آٟمت٤ٌمذ ومٞمٝم٤م ي١مدي إمم أن شمٙمقن مخرًا ذم ُمدة ىمّمػمة ي٠مذن هلؿ

، ومخرج أسمق سمٙمره وُمٕمف  ُمـ ظمرج إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمٕمٌٞمد ومٝمق طمر:   اًمٓم٤مئػ ىم٤مل…عم٤م طم٤مس اًمٜمٌل  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

، واًمذي هق ذط ُمـ أهؿ  ، وأمهٞم٦م اًمتٓمٝمر هل٤م سمٞم٤من أمهٞم٦م اًمّمالة – 1

 أٟمف …، وىمد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اًمٜمٌل  ، وم٤مًمّمالة قمٛمقم اإلؾمالم ذوـمٝم٤م

، ومٛمـ شمرك اًمّمالة ومٚمٞمس  (( سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة )):  ىم٤مل

 .  ذم هذا احلدي٨م… ذيمر اًمٜمٌل ، يمام ، وٓ ظمػم ذم ديـ ًمٞمس ومٞمف صالة سمٛمًٚمؿ

، ومٞمٜمٌٖمل أن  أن ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمتدرج ذم دقمقة اًمٙمٗم٤مر – 2

، ومٞمٌلم ًمف أوًٓ  يٌلم ًمٚمٙم٤مومر أوًٓ أصقل اإلؾمالم وُم٤ٌمٟمٞمف اًمٕمٔم٤مم اًمتل ٓ يّمح إٓ هب٤م

، صمؿ يٌلم ًمف وضمقب اًمّمالة  أُمر اًمٕم٘مٞمدة وُم٤م ي٘مدح ومٞمٝم٤م ُمـ أٟمقاع اًمنمك واًمٙمٗمر

،  ، وىمقي إيامٟمف سملم ًمف ُم٤م يٚمٞمف ذم إمهٞم٦م ، وم٢مذا ـمٌؼ إهؿ ، وهٙمذا أمهٞمتٝم٤مو

، ومال ُم٤مٟمع ُمـ شم٠مظمػم سمٞم٤من سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت اًمتل وىمتٝم٤م ُمقؾَمع أو مل حيـ وىم٧م  وهٙمذا

ويٜمٌٖمل أيْم٤ًم أن يًٚمؽ هذا إؾمٚمقب ُمع اًمٗم٤ًمق اعمقهمٚملم ذم .  وضمقهب٤م وٟمحق ذًمؽ

 ممـ ي٘مٕمقن ذم سمٕمض اعمحرُم٤مت اًمنميمٞم٦م أو اًمٗمًؼ وُمع ُمـ يٜمت٥ًم إمم هذا اًمديـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، 4326)يٜمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري .  …، وم٠مقمت٘مٝمؿ اًمٜمٌل  اصمٜم٤من وقمنمون ُمـ قمٌٞمد اًمٓم٤مئػ

.  4/245وجمٛمع اًمزوائد  (4327

، عم٤م يدل قمٚمٞمف  واًمرضمؾ اًمث٘مٗمل صح٤ميب.   سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح310، 4/168رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  ًمٗمظ هذه اًمرواي٦م
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هلل شمٕم٤ممم سمٛمِمٞمئتف ، وشمٓمٌٞم٘مٝمؿ ًمنمع ا ، ًمٞمٙمقن ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ذم ىمٌقهلؿ ًمٚمدقمقة همػمه٤م

، وأووح  هلل شمٕم٤ممموأؾمٚمقب اًمتدرج ذم اًمدقمقة ىمد ورد ذم يمت٤مب ا.  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

هلل قمٜمٝم٤م ، وىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ريض ا ُمث٤مل ًمف اًمتدرج ذم وريؿ اخلٛمر

 ؾمقرة ُمـ اعمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ذيمر – أي ُمـ اًم٘مرآن – إٟمام ٟمزل أول ُم٤م ٟمزل ُمٜمف )):  ىم٤مًم٧م

، وًمق ٟمزل أول  ، طمتك إذا صم٤مب اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم ٟمزل احلالل واحلرام اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

،  (ٓ شمزٟمقا  ):  ، وًمق ٟمزل ٓ ٟمدع اخلٛمر أسمداً :  ، ًم٘م٤مًمقا (ٓ شمنمسمقا اخلٛمر  ):  رء

 . ()((ًمزٟم٤م أسمدًا ٓ ٟمدع ا:  ًم٘م٤مًمقا

جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٌتٕمد قمـ إُمقر اًمتل رضره٤م يمٌػم قمٚمٞمف ذم ديٜمف  – 3

، اًمتل دمٕمؾ  ، وُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ُمـ اعمخدرات وٟمحقه٤م اخلٛمر:  ، يم٠مم اخل٤ٌمئ٨م ودٟمٞم٤مه

:  ، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مىمؾ جمٜمقٟم٤مً 

ضم٤مٟم٥م اخلٛمرة واطمذر وىمٕمٝم٤م 

 

يمٞمػ يًٕمك ذم ضمٜمقن ُمـ قم٘مؾ  

 وهق اًمتٛمر أو اًمِمٕمػم اًمذي يقوع – ذم ووع اًمٜمٌٞمذ …وهلذا مل يرظمص اًمٜمٌل  

، ومٞم١مدي ذًمؽ إمم أن ينمب اعمًٚمؿ  ، ٕٟمف يتخٛمر ومٞمٝم٤م هيٕم٤مً   ذم آٟمٞم٦م اًمدسَم٤مء–ذم اعم٤مء 

 . اعمًٙمر اعمحرم قمٚمٞمف واعمَي سمف ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه رضرًا قمٔمٞمامً 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (4993)ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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افدرس افثافث واخلؿسون 

ىمّم٦م إؾمالم قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص اًمث٘مٗمل وىمدوُمف ذم وومد صم٘مٞمػ 

ىمدُم٧م ذم وومد صم٘مٞمػ طملم وومدوا قمغم :   قمـ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ىم٤مل– 87

، ويمؾ  ُمـ يٛمًؽ ًمٜم٤م رواطمٚمٜم٤م:   وم٘م٤مًمقا… ومٚمًٌٜم٤م طمٚمٚمٜم٤م سم٤ٌمب اًمٜمٌل …هلل رؾمقل ا

، ىم٤مل قمثامن ويمٜم٧م أصٖمر   ويمره اًمتخٚمػ قمٜمف…اًم٘مقم أطم٥م اًمدظمقل قمغم اًمٜمٌل 

ؿمئتؿ أُمًٙم٧م ًمٙمؿ قمغم أن قمٚمٞمٙمؿ قمٝمد اهلل ًمتٛمًٙمـ زم إذا إن :  ، وم٘مٚم٧م اًم٘مقم

ىمٚم٧م .  اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م:  ، وم٘م٤مًمقا ومدظمٚمقا قمٚمٞمف صمؿ ظمرضمقا.  ومذًمؽ ًمؽ:  ، ىم٤مًمقا ظمرضمتؿ

 …رضسم٧م ُمـ أهكم طمتك إذا طمٚمٚم٧م سم٤ٌمب اًمٜمٌل :  وم٘مٚم٧م.  إمم أهٚمؽ:  أيـ ؟ وم٘م٤مًمقا

،  وم٠مقمِجؾ:  اًمقاق.  ، وىمد أقمٓمٞمتٛمقين ُمـ اًمٕمٝمد ُم٤م ىمد قمٚمٛمتؿ أرضمع وٓ أدظمؾ قمٚمٞمف

هلل ي٤م رؾمقل ا:  ومدظمٚم٧م وم٘مٚم٧م.  ، مل ٟمدع ؿمٞمئ٤ًم إٓ ؾم٠مًمٜم٤مه قمٜمف وم٢مٟم٤م ىمد يمٗمٞمٜم٤مك اعم٠ًمًم٦م

،  ، وم٠مقمدت قمٚمٞمف اًم٘مقل (( ُم٤مذا ىمٚم٧م ؟ )):  ىم٤مل.  ادع اهلل أن يٗم٘مٝمٜمل ذم اًمديـ ويٕمٚمٛمٜمل

، اذه٥م وم٠مٟم٧م أُمػم   ًم٘مد ؾم٠مًمتٜمل ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف أطمد ُمـ أصح٤مسمؽ)):  وم٘م٤مل

 ومخرضم٧م طمتك ((، وأم اًمٜم٤مس سم٠موٕمٗمٝمؿ  وقمغم ُمـ شَمْ٘مُدُم قمٚمٞمف ُمـ ىمقُمؽقمٚمٞمٝمؿ 

 وع يدك )):  ، وم٘م٤مل هلل اؿمتٙمٞم٧م سمٕمدك، وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل ا ىمدُم٧م قمٚمٞمف ُمرة أظمرى

هلل وىمدرشمف ُمـ ذ ُم٤م أضمد ؾمٌع أقمقذ سمٕمزة ا:  ، وىمؾ اًمٞمٛمٜمك قمغم اعمٙم٤من اًمذي شمِمتٙمل
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.  () ومٗمٕمٚم٧م ومِمٗم٤مين اهلل قمز وضمؾ((ُمرات 

:  افػوائد وافعز

، وأٟمف أقم٘مؾ  أن آهتامم سم٠مُمر اًمديـ دًمٞمؾ قمغم رضم٤مطم٦م قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن – 1

وذًمؽ .  وأطمًـ رأي٤ًم وأومْمؾ شمٍموم٤ًم ممـ هيتؿ سم٠مُمر اًمدٟمٞم٤م أيمثر ُمـ اهتامُمف سم٠مُمر ديٜمف

هلل وًمًٕم٤مدة اًمٕمٌد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إذا أطمًـ ذم ٕن ديـ اًمٕمٌد هق ؾم٥ٌم ًمرمح٦م ا

، وأيْم٤ًم وم٢من ُمـ اهتؿ سم٠مُمر  قمٚمؼ إٓ هبذه اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، أُم٤م أُمر اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف ٓ ي٧م ذًمؽ

 ُمـ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م )):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  هلل أُمر دٟمٞم٤مهديٜمف وآظمرشمف يمٗم٤مه ا

، ومل ي٠مشمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ ُم٤م يمت٥م  ()، وضمٕمؾ وم٘مره سملم قمٞمٜمٞمف ()مهف ومرق اهلل قمٚمٞمف أُمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ أو ىمري٥م ُمٜمف إن يم٤من طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ ؾمٛمٕمف ُمـ  (8356)رواه اًمٓمؼماين  ()

، وىمد وصمؼ   رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ)):  9/371وىم٤مل اهلٞمثٛمل .  قمثامن

سمٜمحقه ُمـ ـمري٘ملم آظمريـ يت٘مقى هبام اًمٓمريؼ  (8393، 8336)، ورواه اًمٓمؼماين أيْم٤ًم  ((

.  اًم٤ًمسمؼ

احل٤مل واًمّمٜم٤مقم٦م واعمٕم٤مش وُم٤م هق ُمٝمتؿ :   واعمراد سم٤مًمِمٛمؾ(( ومرق اهلل قمٚمٞمف ؿمٛمٚمف )):  وذم رواي٦م ()

.  ، ومٞمِمؼ قمٚمٞمف ًمٞمٕمٔمؿ شمٕمٌف سمف

.  أي ضمٕمٚمف خي٤مف اًمٗم٘مر وًمق يم٤من قمٜمده أُمقال قمٔمٞمٛم٦م ()
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، وأشمتف اًمدٟمٞم٤م  ، وضمٕمؾ همٜم٤مه ذم ىمٚمٌف ()هلل ًمف أُمره، وُمـ يم٤مٟم٧م أظمرة ٟمٞمتف مجع ا ًمف

 . ()(( ()وهل راهمٛم٦م

،  أٟمف جي٥م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم أن يقزم قمٚمٞمٝمؿ ذم مجٞمع ؿم١موهنؿ ظمٞم٤مرهؿ – 2

، ٕٟمف   قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص أُمػمًا قمغم صم٘مٞمػ وقمغم أهؾ اًمٓم٤مئػ…وهلذا ومم اًمٜمٌل 

 . رأى أٟمف أومْمٚمٝمؿ

، يمٙم٤ٌمر  أٟمف يٜمٌٖمل إلُم٤مم اًم٘مقم ذم اًمّمالة أن يراقمل اًمْمٕمٗم٦م ُمـ اعمّمٚملم – 3

، وم٢مذا يم٤من يّمكم ظمٚمٗمف أطمد ُمٜمٝمؿ ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن خيٗمػ  اًمًـ واعمرى وٟمحقهؿ

، سمامٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمرك رء ُمـ إُمقر اعمٓمٚمقسم٦م ذم  اًمّمالة سمام يٜم٤مؾم٥م طم٤مهلؿ

.  اًمّمالة

،  أٟمف ينمع عمـ أص٤مسمف ُمرض أو همػمه مم٤م ي١مذي اًمٕمٌد أن يٚمج٠م إمم اهلل شمٕم٤ممم – 4

 . يدقمقه ويًتٕمٞمذ سمفف

.  اؾمتح٤ٌمب رىمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف – 5

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( مجع اهلل ًمف ؿمٛمٚمف ))وذم رواي٦م  ()

.  أي ُم٘مٝمقرة ()

سم٢مؾمٜم٤مد  (73، 72:  ُمقارد)، واسمـ طم٤ٌمن  (4105)، واسمـ ُم٤مضمف  5/183رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (31)، و٧م رىمؿ  وىمد شمقؾمٕم٧م ذم خترجيف ذم رؾم٤مًم٦م اًمٜمٞم٦م.  صحٞمح
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افدرس افرابع واخلؿسون 

ُم٤ٌميٕم٦م اًمٖمالم وُمـ سمف ُمرض ُمٕمد 

 …ُمددت يدي إمم اًمٜمٌل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ اهلرُم٤مس سمـ زي٤مد – 88

.  ()، ومٚمؿ ي٤ٌميٕمٜمل وأٟم٤م همالم ًمٞم٤ٌميٕمٜمل

يم٤من ذم وومد صم٘مٞمػ رضمؾ :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ اًمنَميد اًمث٘مٗمل – 89

.  () رواه ُمًٚمؿ((، وم٤مرضمع   إٟم٤م ىمد سم٤ميٕمٜم٤مك)):  …، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل  جمذوم

:  افػوائد وافعز

، وٓ يٚمزُمف ُم٤م  أن اًمّمٖمػم اًمذي مل يٌٚمغ ٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م – 1

وم٤مئدة ُمـ اًمٌٞمٕم٦م ، ٕٟمف ٓ   اهلرُم٤مس عم٤م يم٤من صٖمػماً …، وهلذا مل ي٤ٌميع اًمٜمٌل  اًمتزم سمف

قمـ اًمّمٖمػم طمتك :   رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م)):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ()وىمتئذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وىمد .  ، وؾمٜمده طمًـ وهمػممه٤م (2178)، واسمـ ىم٤مٟمع  (4194)رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٌٞمٕم٦م  ()

.  3/569صححف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م 

.  (2231)اًمًالم :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.  7/169طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل :  يٜمٔمر ()
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، وذًمؽ أن اًمّمٖمػم  ()((، وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٕم٘مؾ  ، وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ حيتٚمؿ

، وهلذا وم٢مٟمف أيْم٤ًم حيرم أن يٕمٓمل اًمقزُم اًمّمٖمػم ُم٤م ًمف  اًمذي مل يٌٚمغ مل يٙمتٛمؾ قم٘مٚمف سمٕمد

، سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن حيٗمٔمٝم٤م ًمف طمتك يٌٚمغ وي١مٟمس ُمٜمف  ، ٕٟمف يٗمًده٤م  أُمقال قمٜمدهُمـ

 وال تمتوا }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ، ومٞمٕمٓمٞمف أُمقاًمف اًمرؿمد وطمًـ اًمتٍمف ذم إُمقال

افسػفاء أموافؽم افتي جعل اهلل فؽم ؿقامًا وارزؿوهم ؾقفا واـسوهم وؿوفوا هلم ؿوالً 

 . [5 :اًمٜم٤ًمء] {معروؾا 

 وهل اٟمت٘م٤مل اعمرض ُمـ –ذم احلدي٨م اًمث٤مين ُم٤م يدل قمغم صمٌقت اًمٕمدوى  – 2

 ٓ يقرد ممرض قمغم ُمّمح )):   أٟمف ىم٤مل… وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل –اعمريض إمم اًمّمحٞمح 

 إذا ؾمٛمٕمتؿ سمف )):  ، وصم٧ٌم أيْم٤ًم قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟمف ىم٤مل قمـ اًمقسم٤مء ()((

، وُم٤م ذيمر  ()((رضمقا ومرارًا ُمٜمف ، وإذا وىمع سم٠مرض وأٟمتؿ ومال شمخ سم٠مرض ومال شم٘مدُمقا قمٚمٞمف

، وروى اًمٌخ٤مري قمـ  (( احلجر اًمّمحل ))ذم هذيـ احلديثلم هق ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م (3432)، واًمٜم٤ًمئل  (4398)، وأسمق داود  (24694)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

،  2/59واحل٤ميمؿ  (142)، وصححف اسمـ طم٤ٌمن  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح وإؾمٜم٤مده طمًـ

، ٟمّم٥م اًمراي٦م  6/251، شمٜمٔمر ذم اعمجٛمع  ، وهلذا احلدي٨م ؿمقاهد يمثػمه وواوم٘مف اًمذهٌل

.  (297)، اإلرواء  165 – 4/162

.  (2221)، وُمًٚمؿ  (5771)رواه اًمٌخ٤مري  ()

.  (5730)رواه اًمٌخ٤مري  ()
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، وومَِر ُمـ اعمجذوم  ، وٓ صٗمر ، وٓ ه٤مُم٦م ، وٓ ـمػمة  ٓ قمدوى)):   أٟمف ىم٤مل…اًمٜمٌل 

أٟمف ٓ رء :  ، واعمراد سم٤مًمٕمدوى اعمٜمٗمٞم٦م ذم هذا احلدي٨م وهمػمه ()((يمام شمٗمر ُمـ إؾمد 

، ويدل ًمذًمؽ طمدي٨م إقمرايب اًمذي ىم٤مل  يٕمدي سمٜمٗمًف سمدون ُمِمٞمئ٦م اهلل وشم٘مديره

،  ، ومٞمجلء اًمٌٕمػم إضمرب ومام سم٤مل اإلسمؾ شمٙمقن ذم اًمرطمؾ يم٠مهن٤م اًمٔم٤ٌمء:  …ًمٚمٜمٌل 

 رواه اًمٌخ٤مري (( ومٛمـ أقمدى إول )):  …، ومٞمجرهب٤م يمٚمٝم٤م ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م

 . ()وُمًٚمؿ

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (5707)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  (2220)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (5717)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس اخلامس واخلؿسون 

 – ريض اهلل قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم وطمٌم سمـ طمرب احلٌٌم 

ظمرضم٧م ُمع :  ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل  قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر– 90

هؾ ًمؽ ذم :  هلل سمـ قمدي، ىم٤مل زم قمٌٞمدا ، ومٚمام ىمدُمٜم٤م محص هلل سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مرقمٌٞمدا

 وم٠ًمًمٜم٤م – وطمٌم يًٙمـ محص  ويم٤من–ٟمٕمؿ :  وطمٌم ٟم٠ًمًمف قمـ ىمتؾ محزة ؟ ىمٚم٧م

ومجئٜم٤م طمتك وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف :  ، ىم٤مل ()، يم٠مٟمف مَحِٞم٧ٌم  هق ذاك ذم فمؾ ىمٍمه:  ، وم٘مٞمؾ ًمٜم٤م قمٜمف

 ُم٤م يرى وطمٌم إٓ ()هلل ُمٕمتجر سمٕمامُمتفوقمٌٞمدا:  ىم٤مل.  ، ومرد اًمًالم سمٞمًػم ومًٚمٛمٜم٤م

ٓ :  ومٜمٔمر إًمٞمف صمؿ ىم٤مل:  ، أشمٕمرومٜمل ؟ ىم٤مل ي٤م وطمٌم:  هللوم٘م٤مل قمٌٞمدا.  قمٞمٜمٞمف ورضمٚمٞمف

أم ىمت٤مل سمٜم٧م أيب :  ، إٓ أين أقمٚمؿ أن قمدي سمـ اخلٞم٤مر شمزوج اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م هللوا

ومحٛمٚم٧م ذًمؽ اًمٖمالم ُمع أُمف .  ()، ومقًمدت ًمف همالُم٤ًم سمٛمٙم٦م ومٙمٜم٧م أؾمؽموع ًمف اًمٕمٞمص

:  هلل قمـ وضمٝمف صمؿ ىم٤ملومٙمِمػ قمٌٞمدا:  ىم٤مل.  ومٜم٤موًمتٝم٤م إي٤مه ومٚمٙم٠مين ٟمٔمرت إمم ىمدُمٞمؽ

،  ، إن محزة ىمتؾ ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر سمٌدر ٟمٕمؿ:  أٓ ختؼمٟم٤م سم٘متؾ محزة ؟ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهق اًمققم٤مء اًمذي يقوع ومٞمف اًمًٛمـ زق يمٌػم:  احلٛمٞم٧م ()

.  ، ويْمع ـمرومٝم٤م قمغم وضمٝمف أن يٚمٗمٝم٤م قمغم رأؾمف:  آقمتج٤مر سم٤مًمٕمامُم٦م ()

.  أي أـمٚم٥م ًمف ُمـ يروٕمف ()



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     262

 
 

 

ومٚمام أن ظمرج :  ، ىم٤مل إن ىمتٚم٧م محزة سمٕمٛمل وم٠مٟم٧م طمر:  وم٘م٤مل زم ُمقٓي ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ

 ظمرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس إمم – وقمٞمٜملم ضمٌؾ سمحٞم٤مل أطمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمف واٍد –اًمٜم٤مس قم٤مم قمٞمٜملم 

ومخرج إًمٞمف محزة :   ىم٤ملهؾ ُمـ ُم٤ٌمرز ؟:  اًم٘مت٤مل ومٚمام اصٓمٗمقا ًمٚم٘مت٤مل ظمرج ؾم٤ٌمع وم٘م٤مل

هلل ورؾمقًمف ، أو٤مد ا ()، ي٤م اسمـ أم أٟمامر ُم٘مٓمٕم٦م اًمٌُٔمقرِ  ي٤م ؾم٤ٌمع:  سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤مل

ويمٛمٜم٧م حلٛمزة و٧م :  ، ىم٤مل ()صمؿ ؿمد قمٚمٞمف ومٙم٤من يم٠مُمس اًمذاه٥م:   ؟ ىم٤مل…

،   طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم وريمٞمف()، ومٚمام دٟم٤م ُمٜمل رُمٞمتف سمحرسمتل وم٠موٕمٝم٤م ذم صُمٜمَتِفِ  صخرة

ومٚمام رضمع اًمٜم٤مس رضمٕم٧م ُمٕمٝمؿ وم٠مىمٛم٧م سمٛمٙم٦م طمتك ومِم٤م .  ()ومٙم٤من ذاك اًمٕمٝمد سمف:  ىم٤مل

 وم٘مٞمؾ () ُرؾُمالً …هلل ، وم٠مرؾمٚمقا إمم رؾمقل ا ، صمؿ ظمرضم٧م إمم اًمٓم٤مئػ ومٞمٝم٤م اإلؾمالم

 ()…هلل ومخرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م قمغم رؾمقل ا:  ، ىم٤مل ()إٟمف ٓ هيٞم٩م اًمُرؾُمَؾ :  زم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، يٕمػِمه سمذًمؽ أي أن أُمف ختتـ اًمٜم٤ًمء ()

.  ، ومٚمحؼ سم٤معم٤ميض أي ىمتٚمف ومّمػمه قمدُم٤م ()

.  اًمٕم٤مٟم٦م:  اًمثٜم٦م ()

. –  ريض اهلل قمٜمف –أي ُم٤مت  ()

.   رضماًل عمٗم٤مووتف…أي أن أهؾ اًمٓم٤مئػ أرؾمٚمقا إمم اًمٜمٌل  ()

.  ، وٓ يٜم٤مهلؿ ُمٜمف ُمٙمروه أي ٓ يزقمجٝمؿ ()

،   أردت أن أهرب ُمٜمف أريد اًمِم٤مم… ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل )):  (1314)ذم رواي٦م اًمٓمٞم٤مًمز  ()

، واهلل ُم٤م ي٠ميت حمٛمدًا أطمد ومٞمِمٝمد سمِمٝم٤مدشمف إٓ ظمغم  وحيؽ ي٤م وطمٌم:  ، وم٘م٤مل وم٠مشم٤مين رضمؾ

 =
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ىمد :  ، ىمٚم٧م (( أٟم٧م ىمتٚم٧م محزة )):  ، ىم٤مل ٟمٕمؿ:   ىمٚم٧م(( أٟم٧م وطمٌم ؟ )):  ومٚمام رآين ىم٤مل

:  ، ىم٤مل (( ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمٖمٞم٥م وضمٝمؽ قمٜمل )):  ، ىم٤مل يم٤من ُمـ إُمر ُم٤م ىمد سمٚمٖمؽ

ٕظمرضمـ إمم :   ومخرج ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ىمٚم٧م…هلل ومٚمام ىمٌض رؾمقل ا.  ومخرضم٧م

ره ُم٤م ومخرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس ومٙم٤من ُمـ أم:  ، ىم٤مل ()ُمًٞمٚمٛم٦م ًمٕمكم أىمتٚمف وم٠ميم٤مومئ سمف محزة

ومرُمٞمتف :  ، ىم٤مل  صم٤مئر اًمرأس()، وم٢مذا رضمؾ ىم٤مئؿ ذم صمٚمٛم٦م ضمدار يم٠مٟمف مجؾ َأْوَرق يم٤من

ووصم٥م إًمٞمف رضمؾ ُمـ :  ، ىم٤مل سمحرسمتل ومقوٕمتٝم٤م سملم صمديٞمف طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم يمتٗمٞمف

.  إٟمّم٤مر وميسمف سم٤مًمًٞمػ قمغم ه٤مُمتف

ر وم٘م٤مًم٧م ضم٤مري٦م قمغم فمف:  هلل سمـ قمٛمر ي٘مقلؾمٛمٕم٧م قمٌدا:  ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر

.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  ، ىمتٚمف اًمٕمٌد إؾمقد ()وا أُمػم اعم١مُمٜملم:  سمٞم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وذم رواي٦م اسمـ  ((، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ومام ؿمٕمر يب إٓ وأٟم٤م ىم٤مئؿ قمغم رأؾمف أؿمٝمد سمِمٝم٤مدة احلؼ  ؾمٌٞمٚمف

.  وهمػمه ٟمحقه (2947)إؾمح٤مق قمـ اًمٓمؼماين 

.  أي أومٕمؾ طمًٜم٦م شم٤ًموي ؾمٞمئ٦م ىمتؾ محزة ()

.  اًمذي ًمقٟمف ُمثؾ اًمرُم٤مد:  إورق ()

ٕٟمف يم٤من يتقمم أُمقر .  أُمػم اعم١مُمٜملم:  ، ويم٤مٟمقا يًٛمقن ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب هذا ُمـ سم٤مب اًمٜمدب ()

.  أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف

قمٛمدة اًم٘م٤مري :  ويٜمٔمر ذم ذح هذا احلدي٨م.  (4072)اعمٖم٤مزي :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

ُمٓمٌققم٦م ُمع  )، طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد  371 – 7/368، اًمٗمتح  160 – 17/158

 =
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:  افػوائد وافعز

 –هلل قمٜمف  ريض ا–ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم اًمذيم٤مء اعمٗمرط ًمقطمٌم  – 1

هلل وهق ـمٗمؾ روٞمع وسملم رؤيتف هل٤م ، وم٘مد يم٤من سملم رؤيتف رضمؾ قمٌٞمدا وُمٕمرومتف سم٤مًم٘مٞم٤موم٦م

 . ، وُمع ذًمؽ قمرومف هب٤م وهق رضمؾ يمٌػم ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخًلم ؾمٜم٦م

 .– هلل قمٜمف  ريض ا–ؿمج٤مقم٦م محزة  – 2

.  ضمقاز قمٞم٥م اًمٙم٤مومر احلريب سمام ي٘مدح ومٞمف – 3

، وًمٞمس هذا ُمـ اهلجر اعمٜمٝمل  أن اعمرء يٙمره ُمـ أوصؾ إمم ىمريٌف أذى سمٚمٞمٖم٤مً  – 4

.  قمٜمف

 . ()أن اإلؾمالم يٙمِٗمر ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ ذك أو قمداوة وطمرب ًمإلؾمالم وأهٚمف – 5

، صمؿ ضم٤مهد  ، طمٞم٨م صم٧ٌم وىم٧م اًمردة طمًـ إؾمالم وطمٌم ريض اهلل قمٜمف – 6

، وطمرص قمغم ىمتؾ ذ اًمٜم٤مس ًمٞمٙم٤مومئ سمف ُم٤م صٜمع وهق ُمنمك ُمـ ىمتؾ محزة  اعمرشمديـ

 . هلل قمٜمفريض ا

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد إذا شم٤مب ُمـ ُمٕمّمٞم٦م أن حيرص قمغم أن ي٠ميت سم٠مقمامل ص٤محل٦م  – 7

.  شم٘م٤مسمؾ شمٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  60، 21/59، اًمٗمتح اًمرسم٤مين  (485، 29/484اعمًٜمد 

.  7/371شمٜمٔمر هذه اًمٗمقائد ذم اًمٗمتح  ()
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، طمتك  اًمِمٝم٤مدة طمٞم٨م ٟم٤مل محزة قمغم يديف –هلل قمٜمف  ريض ا–ومْمؾ وطمٌم  – 8

، صمؿ ىمتؾ ذ اًمٜم٤مس ُمًٞمٚمٛم٦م  ، صمؿ أؾمٚمؿ ووم٤مز سمٗمْمؾ اًمّمح٦ٌم يم٤من ؾمٞمد اًمِمٝمداء

 . اًمٙمذاب

 *     *     *
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افدرس افسادس واخلؿسون 

  – ريض اهلل قمٜمف –ىمّم٦م إؾمالم يمٕم٥م سمـ زهػم 

 …ىمدم يمٕم٥م ُمتٜمٙمرًا طملم سمٚمٖمف قمـ اًمٜمٌل :  ، ىم٤مل  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م– 91

ي٤م رؾمقل :  ، وم٘م٤مل  وم٠مشمك أسم٤م سمٙمر ومٚمام صغم اًمّمٌح أشمك سمف وهق ُمتٚمثؿ سمٕمامُمتف()ُم٤م سمٚمٖمف

سم٠ميب أٟم٧م :  ، وىم٤مل ، وطمن قمـ وضمٝمف ، وسمًط يده هلل رضمؾ ي٤ٌميٕمؽ قمغم اإلؾمالما

، ومتجٝمٛمتف إٟمّم٤مر وهمٚمٔم٧م  ، أٟم٤م يمٕم٥م سمـ زهػم هلل ُمٙم٤من اًمٕم٤مئذ سمؽوأُمل ي٤م رؾمقل ا

، وم٠مَُمٜمف  طمٌقا إؾمالُمف وإيامٟمف، وٟٓم٧م ًمف ىمريش وأ ()…هلل قمٚمٞمف عم٤م ذيمر سمف رؾمقل ا

:   وم٠مٟمِمد ُمدطمتف اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م…هلل رؾمقل ا

سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد وم٘مٚمٌل اًمٞمقم ُمتٌقل 

 

 ()ُمتٞمؿ إصمره٤م مل يٗمد ُمٙمٌقل 

:  طمتك اٟمتٝمك إمم ىمقًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 … وم٠مهدر اًمٜمٌل …وذًمؽ أن يمٕم٤ًٌم عم٤م أؾمٚمؿ أظمقه سمجػم ىمٌٚمف ىم٤مل ىمّمٞمدة يٕمرض ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٌل  ()

.  دُمف

:  ، وم٘م٤مل ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م أٟمف عم٤م ضم٤مء يمٕم٥م ًمٞمًٚمؿ وصم٥م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ()

.  ((...  دقمٜمل وقمدو اهلل أرضب قمٜم٘مف

، وهق  أصٞم٥م سمتٌؾ:  وُمتٌقل.  اؾمؿ ُٓمرأة ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م:  وؾمٕم٤مد.  وم٤مرىم٧م وسمٕمدت:  سم٤مٟم٧م ()

.  درضم٦م ُمـ درضم٤مت اعمح٦ٌم ًمٚمٌمء
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وىم٤مل يمؾ ظمٚمٞمؾ يمٜم٧م آُمٚمف 

 

 ()ٓ أًمٗمٞمٜمؽ إين قمٜمؽ ُمِمٖمقل 

وم٘مٚم٧م ظمٚمقا ؾمٌٞمكم ٓ أسم٤م ًمٙمؿ  

 

ومٙمؾ ُم٤م ىمَدر اًمرمحـ ُمٗمٕمقل  

يمؾ اسمـ أٟمثك وإن ـم٤مًم٧م ؾمالُمتف  

 

يقُم٤ًم قمغم آًم٦ٍم طمدسم٤مء حمٛمقل  

ٟمٌئ٧م أن رؾمقل اهلل أوقمدين  

 

واًمٕمٗمق قمٜمد رؾمقل اهلل ُم٠مُمقل  

إن اًمرؾمقل ًمٜمقر يًتْم٤مء سمف  

 

وص٤مرم ُمـ ؾمٞمقف اهلل ُمًٚمقل  

ذم ومتٞم٦م ُمـ ىمريش ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ  

 

 ()سمٌٓمـ ُمٙم٦م عم٤م أؾمٚمٛمقا زوًمقا 

زاًمقا ومام زال أٟمٙم٤مس وٓ يمِمػ  

 

 ()يقم اًمٚم٘م٤مء وٓ ُمٞمؾ ُمٕم٤مزيؾ 

ٓ ي٘مع اًمٓمٕمـ إٓ ذم ٟمحقرهؿ  

 

 ()وُم٤م هبؿ قمـ طمٞم٤مض اعمقت هتٚمٞمؾ 

:  ، وم٘م٤مل يمٕم٥م (( أي اؾمٛمٕمقا )):   إمم ُمـ قمٜمده ُمـ ىمريش وم٘م٤مل…ومٜمٔمر اًمٜمٌل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ أٟمٗمٕمؽ :  ، سمؾ ىم٤مل ًمف يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ، ومٚمؿ جيػموه يٕمٜمل أٟمف اؾمتج٤مر سمجامقم٦م ُمـ أصدىم٤مئف ()

.  ، وم٠مٟم٤م ُمِمٖمقل قمٜمؽ سمٌمء

.  ، واعمراد أُمرهؿ سم٤مهلجرة أي وقًمقا ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م:  زوًمقا ()

، وهق اعم٘م٤مشمؾ  مجع أيمِمػ:  واًمٙمِمػ.  ، وهق اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ اعمٝملم مجع ٟمٙمِس:  أٟمٙم٤مس ()

، وهق اًمذي ٓ حيًـ  مجع ُم٤مئؾ:  ، واعمٞمؾ اًمذي ًمٞمس ُمٕمف شمرس يت٘مل سمف اًمًٞمقف واًمًٝم٤مم

:  وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م.  ، وهق اًمذي ٓ ؾمالح ُمٕمف مجع أقمزل:  ، واعمٕم٤مزيؾ اًمريمقب قمغم اًمٗمرس

، وًمٞمس ومٞمٝمؿ وٕمػ وٓ  ه٤مضمروا اسمتٖم٤مء وضمف اهلل (ه٤مضمروا)أن اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٙم٦م عم٤م ىمٞمؾ هلؿ 

.  ، وإٟمام يمٚمٝمؿ أىمقي٤مء ؿمجٕم٤من أقمزل

.  أي ٓ يٜمٙمّمقن قمـ اًم٘مت٤مل ضمٌٜم٤مً  ()
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ؿمؿ اًمٕمراٟملم أسمٓم٤مل ًمٌقؾمٝمٛمقا 

 

 ()ُمـ ٟم٩ًم داود ذم اهلٞمج٤م هاسمٞمؾ 

ٓ يٗمرطمقن إذا زاًم٧م رُم٤مطمٝمٛمقا  

 

 ()ىمقُم٤ًم وًمٞمًقا جم٤مزيٕم٤ًم إذا ٟمٞمٚمقا 

يٛمِمقن ُمٌم اجلامل اًمزهر يٕمّمٛمٝمؿ  

 

 ()رضب إذا قمرد اًمًقد اًمتٜم٤مسمٞمؾ 

، أٟمٙمرت   يٕمرض سم٤مٕٟمّم٤مر ًمٖمٚمٔمتٝمؿ قمٚمٞمف(( قمرد اًمًقد اًمتٜم٤مسمٞمؾ )):  ومٚمام ىم٤مل 

:  ، ومل ي٘مٌٚمقا ذًمؽ طمتك ىم٤مل سمٕمدُم٤م أؾمٚمؿ ، وىم٤مًمقا مل  دطمٜم٤م إذ هجقهتؿ ىمريش ُم٤م ىم٤مل

ُمـ هه يمرم احلٞم٤مة ومال يزال 

 

 ()ذم ُم٘مٜم٥م ُمـ ص٤مًمح إٟمّم٤مر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ُم٤م يٚمًٌقٟمف:  وًمٌقؾمٝمٛمقا.  إٟمقف:  واًمٕمراٟملم.  ، وهق اًمذي ذم أٟمٗمف قمٚمق مجع أؿمؿ:  ؿُمؿ ()

.  أن ًم٤ٌمؾمٝمؿ ذم احلرب اًمدروع اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالم:  واعمراد

.  اًم٘مٛمص:  واًمناسمٞمؾ

، ويمذًمؽ قمٜمد اهلزيٛم٦م ٓ جيزقمقن وٓ  أي ٓ يٙمؽمصمقن يمثػمًا إذا اٟمتٍموا ٕن اًمٜمٍم قم٤مدهتؿ ()

.  خي٤مومقن

، ومٝمق  اًم٘مّم٤مر:  ، واًمتٜم٤مسمٞمؾ مجع أؾمقد:  ، واًمًقد يٛمٜمٕمٝمؿ:  ، ويٕمّمٛمٝمؿ اًمٌٞمض:  اًمزهر ()

وُمٕمٜمك .  ، وهق دًمٞمؾ اًمقىم٤مر يّمػ اعمٝم٤مضمريـ سم٤مُمتداد اًم٘م٤مُم٦م واًمٌٞم٤مض واًمرومؼ ذم اعمٌم

.  إٟمف هبذا يٕمِرض سم٤مٕٟمّم٤مر يمام ذم هذه اًمرواي٦م:  وىمٞمؾ.  ومَر وأقمرض:  قمرد

.  ، يريد سمف اًم٘مقم قمغم فمٝمقر ظمٞمقهلؿ اجلامقم٦م ُمـ اخلٞمؾ:  اعم٘مٜم٥م ()

، وذطمٝم٤م ٓسمـ هج٦م  ذطمٝم٤م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمتؼميزي:   ويٜمٔمر ذم ذح أسمٞم٤مت هذه اًم٘مّمٞمدة

، شمقصمٞمؼ ىمّمٞمدة  ، اًم٘مقل اعمًتج٤مد وطم٤مؿمٞمتف 289 – 4/280، واًمروض إٟمػ  احلٛمقي

.  سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ًمٚمديمتقر ؾمٕمقد اًمٗمٜمٞم٤ًمن
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اًم٤ٌمذًملم ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ 

 

يقم اهلٞم٤مج وؾمٓمقة اجل٤ٌمر  

يتٓمٝمرون يم٠مٟمف ٟمًؽ هلؿ  

 

سمدُمآء ُمـ قمٚم٘مقا ُمـ اًمٙمٗم٤مر  

صدُمقا قمٚمٞم٤ًم يقم سمدر صدُم٦م  

 

ذًم٧م ًمقىمٕمتٝم٤م مجٞمع ٟمزار  

 سمردة اؿمؽماه٤م ُمٕم٤موي٦م …ٟمٌل ، ومٙم٤ًمه ال يٕمٜمل اسمـ قمكم سمـ ؾمقد وهؿ سمٜمق يمٜم٤مٟم٦م 

ُمـ آل يمٕم٥م سمـ زهػم سمامل يمثػم ىمد ؾُمِٛمل ومٝمل اًمؼمدة اًمتل شمٚمًٌٝم٤م اخلٚمٗم٤مء ذم 

.  ()اًمٕمٞمديـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أظمؼمين حمٛمد سمـ :   ىم٤مل47، 46رواه حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ص ()

، وحمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن يم٠من إىمرب أٟمف حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن  ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ؾمٚمٞمامن

، وىمد شمقسمع حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن هذا قمٜمد اسمـ  ، وقمٚمٞمف ومٝمذا ُمرؾمؾ طمًـ اسمـ إصٌٝم٤مين اًمٙمقذم

، قمـ حيٞمك سمـ  ، قمـ سمٕمض أهؾ اعمديٜم٦م وم٘مد رواه ُمـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر (1657)ىم٤مٟمع 

.  ، صححٝم٤م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمراؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد ىمقيف.  ؾمٕمٞمد سمف

، وذم   وصححف582 – 3/579، واحل٤ميمؿ  (15) وًمف ؿم٤مهد ُمتّمؾ رواه اسمـ ديزل ذم ضمزئف 

.  ؾمٜمده رضمالن مل أىمػ قمغم شمرمجتٝمام

، رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم   وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ ُمرؾمؾ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر

 وؾمٜمده 585 – 3/583، واحل٤ميمؿ  179 – 19/176، واًمٓمؼماين  515 – 4/501

.  طمًـ

 583، 3/582، واحل٤ميمؿ  (17) وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ُمـ ُمرؾمؾ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم رواه اسمـ ديزل 

.  ، وهق يمام ىم٤مل وصححف

 =
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:  افػوائد وافعز

 . () يًتحؼ اًم٘متؾ…أن ُمـ ؾم٥م اًمٜمٌل  – 1

، واشمّمػ هب٤م  أن اًمٕمٗمق واًمّمٗمح ُمـ إظمالق اًمتل طم٨م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م – 2

 . ()…ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 . ()ضمقاز إٟمِم٤مد اًمِمٕمر احلًـ ذم اعمًجد – 3

 )):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  أن اًمِمٕمر طمًٜمف طمًـ وىمٌٞمحف ىمٌٞمح – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وؾمٜمده 3/582، واحل٤ميمؿ  (16) وًمف ؿم٤مهد راسمع ُمـ ُمرؾمؾ اسمـ ضمدقم٤من رواه اسمـ ديزل 

.  وٕمٞمػ

 اًم٘مقل اعمًتج٤مد ذم سمٞم٤من صح٦م ))ويٜمٔمر .   وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقع هذه إؾم٤مٟمٞمد

، وىمد اىمتٍمت قمغم ذيمر إسمٞم٤مت اًمتل وردت ذم   إلؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري((ىمّمٞمدة سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد 

، ومل أزد قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى صمالصم٦م أسمٞم٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يًتٜمٙمر سمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م  ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد هذا

، وأُم٤م سم٘مٞم٦م أسمٞم٤مت  ، واًمٌٞم٧م احل٤مدي قمنم ، واًمٌٞم٧م اًمٕم٤مذ ، وهل اًمٌٞم٧م اًم٤ًمدس صحٞمح

، وسمٕمْمٝم٤م  ، ٕن سمٕمض اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م مل شمذيمر يمؾ إسمٞم٤مت اًم٘مّمٞمدة ومٗمل صمٌقهت٤م ٟمٔمر

.  ، ومل شمذيمر أسمٞم٤مهت٤م أؿم٤مرت إمم اًم٘مّمٞمدة

.  145اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ص ()

.  1/428ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ()

.  2/168ٟمٞمؾ إوـم٤مر  ()
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 . () رواه اًمٌخ٤مري((إن ُمـ اًمِمٕمر حلٙمٛم٦م 

، وٓ دقمقة إمم  ، وٓ شمٕمٞملم ُٓمرأة أن اًمتٖمزل سم٤مًمٜم٤ًمء إذا مل يٙمـ ومٞمف إؾمٗم٤مف – 5

.  ()حمرم وٟمحق ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م مم٤م يت٤ًمُمح ومٞمف

، وًمٕمٚمف ٕضمؾ هذا ـمٚم٥م  أن اًمِمٕمر وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم – 6

، عم٤م ذم   ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن يًٛمٕمقا صمٜم٤مء يمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم أقمامل اخلػم واجلٝم٤مد…اًمٜمٌل 

 . ذًمؽ ُمـ اًمتِمجٞمع هلؿ قمغم اخلػم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (6145)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  47، شمقصمٞمؼ ىمّمٞمدة سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ص 181،  1/180همذاء إًم٤ٌمب  ()
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افدرس افسابع واخلؿسون 

ظمؼم إؾمالم ؾمٚمٛم٦م سمـ ىمٞمس اجلرُمل وىمقُمف ضمرم 

 ()يمٜم٤م سمامء ممر اًمٜم٤مس ويم٤من يٛمر سمٜم٤م اًمريم٤ٌمن:   قمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل– 92

هلل يزقمؿ أن ا:  ُم٤مل اًمٜم٤مس ؟ ُم٤مل اًمٜم٤مس ؟ ُم٤م هذا اًمرضمؾ ؟ ومٞم٘مقًمقن:  ومٜم٠ًمهلؿ

، ومٙمٜم٧م أطمٗمظ ذًمؽ اًمٙمالم ومٙم٠مٟمام ي٘مرأ  هلل إًمٞمف سمٙمذا، أوطمل إًمٞمف أو أوطمك ا أرؾمٚمف

،  اشمريمقه وىمقُمف:   ومٞم٘مقًمقن()ح، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٚمقم سم٢مؾمالُمٝمؿ اًمٗم٧م ()ذم صدري

ومٚمام يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م أهؾ اًمٗمتح سم٤مدر يمؾ ىمقم .  وم٢مٟمف إن فمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ومٝمق ٟمٌل ص٤مدق

هلل ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل ضمئتٙمؿ وا:  ، ومٚمام ىمدم ىم٤مل ()، وسمدر أيب ىمقُمل سم٢مؾمالُمٝمؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ

،  ، وصٚمقا صالة يمذا ذم طملم يمذا  صٚمقا صالة يمذا ذم طملم يمذا)):  ، وم٘م٤مل  طم٘م٤مً …

 ومٜمٔمروا ومٚمؿ يٙمـ ((، وًمٞم١مُمٙمؿ أيمثريمؿ ىمرآٟم٤ًم  ا طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن أطمديمؿوم٢مذ

، وم٘مدُمقين سملم أيدهيؿ وأٟم٤م اسمـ ؾم٧م  ، عم٤م يمٜم٧م أشمٚم٘مك ُمـ اًمريم٤ٌمن أطمد أيمثر ىمرآٟم٤ًم ُمٜمل

، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمـ  ، ويم٤مٟم٧م قمكم سمردة يمٜم٧م إذا ؾمجدت شم٘مٚمّم٧م قمٜمل أو ؾمٌع ؾمٜملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، ويم٤من يٛمر هبؿ اعم٤ًمومرون أي أهنؿ يم٤مٟمقا ٟم٤مزًملم قمغم ُم٤مء قمغم ـمريؼ اعم٤ًمومريـ ُمـ اعمديٜم٦م ()

.  أي أٟمف حيٗمٔمف ُم٤ٌمذة ()

.  أي يٜمتٔمروٟمف ()

.  أي أؾمٚمؿ ىمٌٚمٝمؿ ()
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، ومام ومرطم٧م  ()وا وم٘مٓمٕمقا زم ىمٛمٞمّم٤مً أٓ شمٖمٓمقن قمٜم٤م أؾم٧م ىم٤مرئٙمؿ ؟ وم٤مؿمؽم:  احلل

ومام ؿمٝمدت :   وذم رواي٦م أيب داود()رواه اًمٌخ٤مري.  سمٌمء ومرطمل سمذًمؽ اًم٘مٛمٞمص

.  ()جمٛمٕم٤ًم ُمـ ضمرم إّٓ يمٜم٧م إُم٤مُمٝمؿ

:  افػوائد وافعز

يٜمٌٖمل احلرص قمغم طم٨م إوٓد ُمـ سمٜملم وسمٜم٤مت ذم صٖمرهؿ قمغم طمٗمظ  – 1

، ومٝمذا قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م حيٗمظ  ُمـ اًمٙمٌػم، ٕن اًمّمٖمػم أىمقى طم٤مومٔم٦ًم  يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

،  ، وسمٕمض اًمّمٖم٤مر حيٗمٔمف ذم ُمرشملم اًمًقرة واعم٘مٓمع ُمـ اًم٘مرآن ذم أول ُمرة يًٛمٕمف

وسمٕمْمٝمؿ أيمثر ُمـ ذًمؽ وقمغم وضمف اًمٕمٛمقم وم٢من ُم٘مدرة اًمّمٖمػم قمغم احلٗمظ شمٗمقق 

 . ُم٘مدرة ُمـ هق أيمؼم ُمٜمف ؾمٜم٤ًم هم٤مًم٤ٌمً 

أن اعمًٚمؿ إذا صؼم قمغم أذى أهؾ اًمٙمٗمر وأهؾ اًم٤ٌمـمؾ واًمٗمًؼ واؾمتٛمر ذم  – 2

دقمقشمف وٟمٍمشمف ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اًمٖمٚم٦ٌم واًمٜمٍمة ًمف ذم آظمر إُمر سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم 

 صؼم وضم٤مهد طمتك يم٤مٟم٧م اًمٜمٍمة ًمف ذم آظمر إُمر وهلل احلٛمد …، ومٝمذا اًمٜمٌل  وشم٠ميٞمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( وم٤مؿمؽموا زم ىمٛمٞمّم٤ًم قمامٟمٞم٤ًم )) (585)، ومٗمل رواي٦م أيب داود  أي اؿمؽموا ًمف صمقسم٤مً  ()

.  (4302)اعمٖم٤مزي :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (587)ؾمٜمـ أيب داود  ()
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 . واعمٜم٦م

أن أهؾ اًم٘مرآن وهؿ اًمذيـ حيرصقن قمغم شمالوشمف وطمٗمٔمف واًمٕمٛمؾ سمف هؿ  – 3

، ومٝمؿ ي٘مدُمقن قمغم همػمهؿ ذم اًمّمالة يمام ذم هذا  أومْمؾ ُمٜمزًم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 إن اهلل يرومع هبذا اًمٙمت٤مب أىمقاُم٤ًم )):   ىم٤مل…، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل  احلدي٨م

 ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن )):   ىم٤مل…، وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌل  ()((ويْمع سمف آظمريـ 

اىمرأ وارشمؼ ورشمؾ يمام :   ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن))، وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح  ()((وقمٚمٛمف 

 . ()((يمٜم٧م شمرشمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢من ُمٜمزًمؽ قمٜمد آظمر آي٦م شم٘مرؤه٤م 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (817)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

.  (5027)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

ويٜمٔمر ذم ذح طمدي٨م قمٛمرو .  سم٢مؾمٜم٤مٍد طمًـ (1464)، وأسمق داود  (2914)رواه اًمؽمُمذي  ()

.  8/23، اًمٗمتح  ، اًمٜمٝم٤مي٦م 17/289، قمٛمدة اًم٘م٤مري  16/141ذح اًمٙمرُم٤مين :  سمـ ؾمٚمٛم٦م
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افدرس افثامن واخلؿسون 

ىمّم٦م إؾمالم قمدي سمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل 

 قمـ أيب قمٌٞمدة سمـ طمذيٗم٦م قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل عم٤م سمٕم٨م – 93

.   ومررت ُمٜمف طمتك يمٜم٧م ذم أىمَم أرض اعمًٚمٛملم مم٤م يكم اًمروم…اهلل قمز وضمؾ اًمٜمٌل 

ومٙمره٧م ُمٙم٤مين اًمذي أٟم٤م ومٞمف طمتك يمٜم٧م ًمف أؿمد يمراهٞم٦م ًمف ُمٜمل ُمـ طمٞم٨م :  ىم٤مل

، وإن  هلل إن يم٤من ص٤مدىم٤ًم ومألؾمٛمٕمـ ُمٜمفٔشملم هذا اًمرضمؾ ومقا:  ىمٚم٧م:  ، ىم٤مل ضمئ٧م

.   يم٤مذسم٤ًم ُم٤م هق سمْم٤مرييم٤من

،  ، قمدي سمـ طم٤مشمؿ قمدي سمـ طم٤مشمؿ:  ، وىم٤مًمقا وم٠مشمٞمتف واؾمتنمومٜمل اًمٜم٤مس:  ىم٤مل

،   ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ)):  …هلل وم٘م٤مل زم رؾمقل ا:  ، ىم٤مل صمالث ُمرات:  أفمٜمف ىم٤مل:  ىم٤مل

، أؾمٚمؿ   ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ)):  ىم٤مل.  إين ُمـ أهؾ ديـ:  ىمٚم٧م:  ، ىم٤مل ((اؾمٚمؿ شمًٚمؿ 

 (( أٟم٤م أقمٚمؿ سمديٜمؽ ُمٜمؽ )):  ىم٤مل.  ، ىم٤مهل٤م صمالصم٤مً  إين ُمـ أهؾ ديـ:  ىمٚم٧م:  ، ىم٤مل ((شمًٚمؿ 

 (( أًم٧ًم شمرأس ىمقُمؽ ؟ )):   ىم٤مل(( ٟمٕمؿ )):  أٟم٧م أقمٚمؿ سمديٜمل ُمٜمل ؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

 وم٢مٟمف ٓ )):  ىم٤مل.  سمغم:  ىمٚم٧م:   ىم٤مل(( ؟ () أًم٧ًم شم٠ميمؾ اعمرسم٤مع)):  ىم٤مل.  سمغم:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

 وإين ىمد أرى أن مم٤م )):  ىم٤مل.  ومٚمام ىم٤مهل٤م شمقاوٕم٧م هل٤م:  ىم٤مل.  ((حيؾ ذم ديٜمؽ اعمرسم٤مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  رسمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م:  اعمرسم٤مع ()
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، هؾ شمٕمرف ُمٙم٤من  () وأن اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤م إًم٤ًٌم واطمداً ()يٛمٜمٕمؽ ظمّم٤مص٦م شمراه٤م ممـ طمقزم

 أن خترج () ًمتقؿمٙمـ اًمٔمٕمٞمٜم٦م)):  ىم٤مل.  ىمد ؾمٛمٕم٧م هب٤م ومل آهت٤م:  ىمٚم٧م:   ىم٤مل(( ؟ ()احلػمة

،  ((، وًمتقؿمٙمـ يمٜمقز يمنى سمـ هرُمز أن شمٗمتح  ُمٜمٝم٤م سمٖمػم ضمقار طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم

 ))،   صمالث ُمرات(( يمنى سمـ هرُمز )):  ىم٤مل.  يمنى سمـ هرُمز ؟:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

ومٚم٘مد رأي٧م :   ىم٤مل((وًمتقؿمٙمـ أن يٌتٖمل اًمرضمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ُم٤مًمف ُمٜمف صدىم٦م ومال جيد 

ت ، ويمـ ، ىمد رأي٧م اًمٔمٕمٞمٜم٦م خترج ُمـ احلػمة سمدون ضمقار طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم اصمٜمتلم

، إٟمف حلدي٨م رؾمقل  ()هلل ًمتٙمقٟمـ اًمث٤مًمث٦م، وأيؿ ا ()ذم اخلٞمؾ اًمتل أهم٤مرت قمغم اعمدائـ

.  () طمدصمٜمٞمف…هلل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي شمرى وم٘مرًا وطم٤مضم٦م ومٞمٛمـ ُمٕمل ُمـ اعمًٚمٛملم ()

.  أي جمتٛمٕملم قمغم قمدائٜم٤م وطمرسمٜم٤م ()

احلػمة ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م قمغم صمالصم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اًمٙمقوم٦م قمغم ُمقوع  ) 2/328ىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  ()

.  (ي٘م٤مل ًمف اًمٜمجػ 

.  اعمرأة ذم اهلقدج:  اًمٔمٕمٞمٜم٦م ()

، وىمد ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم قمٝمد قمٛمر سمـ  ، اًمذيـ ُمٚمٙمٝمؿ يمنى قم٤مصٛم٦م دوًم٦م اًمٗمرس:  اعمدائـ ()

.  اخلٓم٤مب

.  6/613يٜمٔمر اًمٗمتح .  وىمد وىمٕم٧م هذه ذم قمٝمد قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ()

، رضم٤مًمف   وإؾمٜم٤مده طمًـ4/518، واحل٤ميمؿ  (6679)، واسمـ طم٤ٌمن  4/378رواه أمحد  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

،  أن ُمـ قمَم اهلل شمٕم٤ممم يٕمٞمش ذم وٞمؼ وىمٚمؼ دائؿ ويٕمٞمش قمٞمِم٦م ٟمٙمدة – 1

، وىمد أؿم٤مر رسمٜم٤م ضمؾ  هلل قمٜمف ىمٌؾ اإلؾمالمودمغم هذا واوح٤ًم ذم طمٞم٤مة قمدي ريض ا

 ومن أظرض ظن ذـري ؾنن فه معقشًة ضـؽًا }ٓ إمم ذًمؽ سم٘مقًمف ضمؾ ضمالًمف وع

 . [124 :ـمف] {وكحؼه يوم افؼقامة أظؿى 

إظم٤ٌمر يمؾ ُمـ يم٤من قمغم سم٤مـمؾ قمـ ُم٤م ذم سم٤مـمٚمف :  ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة إمم اهلل – 2

 –هلل  سم٢مذن ا–، ًمٞمٙمقن ذًمؽ  ، وذًمؽ سم٤مٕؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ اًمْمالل وآٟمحراف

 . ذا اًم٤ٌمـمؾؾم٤ًٌٌم ذم شمريمف ًمف

.  قمداء أهؾ اًمْمالل ُمـ ُمنميملم وُمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحؼ واضمتامقمٝمؿ قمغم ذًمؽ – 3

، وحيرم قمغم  …وضمقب اإليامن سمجٛمٞمع أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل  – 4

 . اًمٕمٌد أن يٕمٛمؾ قم٘مٚمف ذم رء ُمـ ذًمؽ

 …، وهلذا أىمًؿ سم٠من ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل  ىمقة إيامن قمدي ريض اهلل قمٜمف – 5

 . ؾمٞم٘مع

 . …ذم هذا احلدي٨م ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  – 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق ُمـ يم٤ٌمر  ، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم ، قمدا أيب قمٌٞمدة ، رضم٤مل اًمّمحٞمحلم صم٘م٤مت

.  (3595)، ؤظمره ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌخ٤مري  4/378، وٕوًمف ؿم٤مهد قمٜمد أمحد  اًمت٤مسمٕملم
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افدرس افتاشع واخلؿسون 

إؾمالم يمٜمدة وىمدوم وومدهؿ 

 ذم …هلل أشمٞم٧م رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس – 94

ٟمحـ :  هلل أًمًتؿ ُمٜم٤م ؟ وم٘م٤ملي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚم٧م ، وٓ يروين إٓ أومْمٚمٝمؿ وومد يمٜمدة

ومٙم٤من إؿمٕم٨م سمـ :  ، ىم٤مل ((، وٓ ٟمٜمتٗمل ُمـ أسمٞمٜم٤م  () ٟم٘مٗمقا أُمٜم٤م، ٓ سمٜمق اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م

ٓ أوشمك سمرضمؾ ٟمٗمك رضماًل ُمـ ىمريش ُمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م إٓ ضمٚمدشمف :  ىمٞمس ي٘مقل

.  ()احلد

 ذم وومد …هلل ىمدُم٧م قمغم رؾمقل ا:   وقمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس أيْم٤ًم ىم٤مل– 95

 وًمد زم ذم خمرضمل إًمٞمؽ ُمـ اسمٜم٦م همالم:  ، ىمٚم٧م (( هؾ ًمؽ ُمـ وًمد ؟ )):  ، وم٘م٤مل زم يمٜمدة

، وم٢من ومٞمٝمؿ ىمرة   ٓ شم٘مقًمـ ذًمؽ)):  …، وم٘م٤مل  ()، وًَمَقِدْدت أن ُمٙم٤مٟمف ؿمٌع اًم٘مقم مجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ٓ ٟمتٝمٛمٝم٤م سم٤مًمزٟمك ()

وىمد صححف .  ، وؾمٜمده طمًـ وهمػممه٤م (2612)، واسمـ ُم٤مضمف  (21839)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  اًمٌقصػمي ذم اًمزوائد

 وًمد زم ُمـ سمٜم٧م مجد سمـ وًمٞمٕم٦م اًمٙمٜمدي وددت ًمق يم٤من ًمٜم٤م سمف )):  (647)ذم رواي٦م اًمٓمؼماين  ()

.  ((ىمّمٕم٦م صمريد 
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.  ()(( ()، وًمئـ ىمٚم٧م ذًمؽ وم٢مهنؿ عمجٌٜم٦م وحمزٟم٦م وُمٌخٚم٦م قملم وأضمرًا إذا ىمٌْمقا

:  افػوائد وافعز

هت٤مم ًمقاًمدشمف ، ٕن ذم ذًمؽ ا وريؿ اٟمت٤ًمب اًمرضمؾ إمم همػم أهٚمف وىمٌٞمٚمتف – 1

 . سم٤مًمٗمجقر

،  ()أن ُمـ أظمرج رضماًل أو ىمقُم٤ًم قمـ ٟمًٌٝمؿ اًمث٤مسم٧م يًتحؼ طمد اًم٘مذف – 2

وهلذا وم٢مٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حيذر مم٤م وىمع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اًمت٤ًمهؾ ذم هذا 

، طمٞم٨م دمد أطمدهؿ جيزم سمٜم٦ًٌم رضمؾ أو ىمٌٞمٚم٦م إمم همػم ُمـ اؿمتٝمر اٟمت٤ًمهبؿ إًمٞمف  إُمر

 أرسمع ذم أُمتل ُمـ أُمر )):   أٟمف ىم٤مل…، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  أهعمجرد ىمقل ؾمٛمٕمف أو ىمر

، وآؾمتً٘م٤مء  ، واًمٓمٕمـ ذم إٟم٤ًمب اًمٗمجر ذم إطم٤ًمب:  اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ يؽميمقهنـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ، ًمٞمٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ، وسمخؾ سمامًمف أي أن اًمرضمؾ إذا يمثر أوٓده ضمٌـ قمـ احلروب اؾمتٌ٘م٤مء ًمٜمٗمًف ()

.  (سمخؾ  )ُم٤مدة :  ، اًمٜمٝم٤مي٦م 13/36ذح اًمًٜم٦م :  يٜمٔمر.  وإذا أص٤مهبؿ رء طمزن

 (647)، ورواه اًمٓمؼماين  وذم ؾمٜمده وٕمػ (646)، واًمٓمؼماين  (21840)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

،   سمٜمحقه أظمٍم ُمٜمف4/239، ورواه احل٤ميمؿ  ُمـ ـمريؼ آظمر ومٞمف وٕمػ يًػم أيْم٤مً 

 شمٗمرد سمف )):  6/314، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م  ، وهق يمام ىم٤مٓ ، وواوم٘مف اًمذهٌل وصححف

.  ، وًمٚمٛمرومقع ُمٜمف ؿمقاهد يمثػمة ((، ضمٞمد اإلؾمٜم٤مد  ، وهق طمدي٨م طمًـ أمحد

.  6/618زاد اعمٕم٤مد :  يٜمٔمر ()
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 . () رواه ُمًٚمؿ((، واًمٜمٞم٤مطم٦م  سم٤مًمٜمجقم

، ومٝمؿ ىمرة قملم ًمقاًمدهيؿ  أن إوٓد ومٞمٝمؿ ظمػم ًمقاًمدهيؿ عمـ أطمًـ شمرسمٞمتٝمؿ – 3

، وعم٤م  ، وًمنورهؿ هبؿ إذا رأوهؿ وهؿ قمغم طم٤مل طمًٜم٦م ومع هلؿعم٤م حيّمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمـ

حيّمؾ هلؿ ُمـ إضمقر قمٜمد ووم٤مة ُمـ شمقذم ُمٜمٝمؿ صٖمػمًا واطمت٥ًم واًمداه إضمر ذم 

 . ذًمؽ

هلل ، هؾ يٙمقٟمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٓم٤مقمتٝمام  أن اهلل شمٕم٤ممم خيتؼم اًمقاًمديـ سم٠موٓدمه٤م – 4

 إكام أموافؽم }:   ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، يمام ىم٤مل هلل شمٕم٤ممم، أم يٙمقٟمقن ؾم٤ًٌٌم عمٕمّمٞمتٝمام  شمٕم٤ممم

، ومٙمثػم ُمـ أسم٤مء يٙمقن طمرصف قمغم أوٓده ؾم٤ًٌٌم ذم  [15 :اًمتٖم٤مسمـ] {وأوالدـم ؾتـة 

، وُمٜمٝمؿ  شمريمف ًمٚمجٝم٤مد أو ومراره قمٜمد اًم٘مت٤مل اؾمتٌ٘م٤مء ًمٜمٗمًف سمزقمٛمف ًمٞمٜمٗمؼ قمغم أوٓده

أطمدًا ُمـ يٙمقن طمرصف قمغم أوٓده ؾم٤ًٌٌم ذم دظمقل يمثػم ُمـ إطمزان قمٚمٞمف يمٚمام أص٤مب 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن طمرصف قمغم أوٓده ؾم٤ًٌٌم ذم سمخٚمف سم٤مإلٟمٗم٤مق أو  ُمٜمف أُمرًا ُم١مذي٤مً 

، وًمٞمًتٗمٞمدوا ُمٜمف ذم ُمًت٘مٌؾ  ، ومٞمٙمٜمز اعم٤مل ًمٚمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م اًمقاضم٦ٌم أو اعمًتح٦ٌم

، وُمثٚمٝم٤م إرزاق  وُم٤م قمٚمؿ ه١مٓء أن أضم٤مل هل٤م ُمقاقمٞمد حمدده ُم٘مدرة ؾمٚمٗم٤مً .  أُمرهؿ

 . هلؿ وٕوٓدهؿ

وأيْم٤ًم وم٘مد يٙمقن إوٓد ؾم٥ٌم ومتٜم٦م ًمقاًمدهيؿ سمٓم٤مقمتٝمؿ هلؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (934)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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،  ، وم٘مد يدقمقهؿ طمٜم٤مهنؿ قمٚمٞمٝمؿ إمم قمدم أُمرهؿ سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر شمٕم٤ممم

، وىمد أومتك  وىمد يدظمؾ اًمقاًمدان آٓت اًمٚمٝمق ذم سمٞمقهتؿ اؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚم٥م إوٓد

هلل شمٕم٤ممم واًمتٚمٗم٤مز ذم سمٞمتف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ قمثٞمٛملم أن ُمـ يتقوم٤مه ا

 ُم٤م ُمـ قمٌد يًؽم اهلل رقمٞم٦م سمٛمقت يقم يٛمقت وهق هم٤مش ًمرقمٞمتف إٓ )):  …ىمقل اًمٜمٌل 

.  () ُمتٗمؼ قمٚمٞمف((طمرم اهلل قمٚمٞمف اجلٜم٦م 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (142)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (715)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس افستون 

ظمؼم إؾمالم سمٜمل اعمٜمتٗمؼ وىمدوم واومدهؿ 

أٟمف اٟمٓمٚمؼ هق : –  اهلل قمٜمف  ريض– قمـ ًم٘مٞمط سمـ صؼمة واومد سمٜمل اعمٜمتٗمؼ – 96

ومٚمؿ :  ، ىم٤مل ، وم٠مـمٕمٛمتٝمام قم٤مئِم٦م  رًا وقمّمٞمدة  ومٚمؿ جيداه…وص٤مطم٥م ًمف إمم اًمٜمٌل 

ي٤م :  ىمٚم٧م.  ٟمٕمؿ:   ىمٚمٜم٤م(( أـمٕمٛمتام ؟ )):  ، وم٘م٤مل () يت٘مٚمع يتٙمٗم٠م…ٟمٚم٨ٌم أن ضم٤مء اًمٜمٌل 

 ، وإذا ، وظمٚمؾ إص٤مسمع  أؾمٌغ اًمقوقء)):  ىم٤مل.  ، أؾم٠مًمؽ قمـ اًمّمالة هللرؾمقل ا

.  ((، إٓ أن شمٙمقن ص٤مئاًم  اؾمتٜمِم٘م٧م وم٠مسمٚمغ

 )):   ىم٤مل– () ومذيمر ُمـ ـمقل ًم٤ًمهن٤م وسمذائٝم٤م–، إن زم اُمرأة  هللي٤م رؾمقل ا:  ىمٚم٧م

، وم٢من يٙمـ ومٞمٝم٤م ظمػم  ، أو ىمؾ هل٤م  ُمره٤م)):  ىم٤مل.  إن هل٤م صح٦ٌم ووًمداً :   ىمٚم٧م((ـمٚم٘مٝم٤م 

.  ()((، وٓ شميب فمٕمٞمٜمتؽ رضسمؽ أُمتؽ  ومًتٗمٕمؾ

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، وقمغم يده ؾمخٚم٦م ومٌٞمٜم٤م هق يمذًمؽ إذ دومع اًمراقمل اًمٖمٜمؿ ذم اعمراح

 اذسمح ُمٙم٤مهن٤م )):  ىم٤مل.  هبٛم٦م:   ىم٤مل(( ُم٤مذا ؟ )):  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ:   ىم٤مل(( أوًمدت ؟ )):  …

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

()  

.  أي ؾمقء ظمٚم٘مٝم٤م ()

.   وهل اعمرأة اعمٛمٚمقيم٦م(( أُم٦م )) ()
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، ٓ  ، ًمٜم٤م همٜمؿ ُمئ٦م  ٓ وًٌـ إٟمام ذسمحٜم٤مه٤م ُمـ أضمٚمؽ)):  ، وم٘م٤مل  صمؿ أىمٌؾ قمكم((ؿم٤مة 

.  ()((، أُمرٟم٤مه ومذسمح ُمٙم٤مهن٤م ؿم٤مة   هبٛم٦م، وم٢مذا وًمد اًمراقمل ٟمح٥م أن ٟمزيد قمٚمٞمٝم٤م

:  افػوائد وافعز

.  أن إيمرام اًمْمٞمػ ظمٚمؼ – 1

.  جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ي٠ًمل قمـ أطمٙم٤مم ديٜمف – 2

.  أن ؾمقء اخلٚمؼ ُمـ إُمقر اعمذُمقُم٦م اًمتل ضم٤مء اًمنمع سم٤مًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م – 3

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ قمٜمد رهمٌتف ذم اًمزواج أن يٌح٨م قمـ اًمزوضم٦م اًمتل شمتحغم  – 4

، وىمد صم٧ٌم  ، وأن ٓ يٙمقن مهف اًمٌح٨م قمـ ذات اجلامل أو اعم٤مل سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م

شمٜمٙمح اعمرأة :   شمٜمٙمح اعمرأة قمغم إطمدى ظمّم٤مل صمالث ظمّم٤مل)):   أٟمف ىم٤مل…قمـ اًمٜمٌل 

، ومخذ ذات اًمديـ  ، وشمٜمٙمح اعمرأة قمغم ديٜمٝم٤م ، وشمٜمٙمح اعمرأة قمغم مج٤مهل٤م قمغم ُم٤مهل٤م

 . ()((واخلٚمؼ شمرسم٧م يٛمٞمٜمؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإؾمٜم٤مده  (144)، وأسمق داود  (17846، 16384)، واإلُم٤مم أمحد  (80)رواه قمٌداًمرزاق  ()

.  ، ومل يًؼ أسمق داود ًمٗمٔمف صحٞمح

 وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م 2/161، واحل٤ميمؿ  (4037)، واسمـ طم٤ٌمن  (11765)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، وهل زوضم٦م أيب  ، قمدا زيٜم٥م سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمجره ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وؾمٜمده طمًـ.  أيب ؾمٕمٞمد

، ووصم٘مٝم٤م اسمـ  ، ومٝمل ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم قمغم أىمؾ أطمقاهل٤م ، خمتٚمػ ذم صحتٝم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري

 =
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،  ُمنموقمٞم٦م شم٘مقيؿ اعمٕمقج ُمـ شمٍموم٤مت وأظمالق أظمريـ سم٤محلٙمٛم٦م – 5

.  واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م

أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ أن ٓ يٚمج٠م إمم رضب زوضمتف إٓ قمٜمد شمٕمذر اؾمتّمالطمٝم٤م  – 6

، ومٞميهب٤م أو يٜمٗمره٤م سمدًٓ ُمـ  ، وإذا رضهب٤م ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن ٓ ينف ذم اًميب سمدوٟمف

.  أن يًتّمٚمحٝم٤م

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  ، وواوم٘مف اًمذهٌل ، وىمد صححف احل٤ميمؿ ومحديثٝم٤م ٓ يٜمزل قمـ درضم٦م احلًـ.  طم٤ٌمن

.  (( رضم٤مًمف صم٘م٤مت )):  4/254، وىم٤مل اهلٞمثٛمل  (2870)وصححف أيْم٤ًم اعمٜمذري 



  285                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

افدرس احلادي وافستون 

ظمؼم إؾمالم محػم وىمدوم وومدهؿ 

ضم٤مء ٟمٗمر ُمـ سمٜمل  ٞمؿ :   ىم٤مل–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ قمٛمران سمـ طمّملم – 97

 – () ُمرشملم–سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م :  ، وم٘م٤مًمقا ()(( ي٤م سمٜمل  ٞمؿ أسمنموا )):  ، وم٘م٤مل …إمم اًمٜمٌل 

، إذ   اىمٌٚمقا اًمٌنمى)):  ي٤م أهؾ اًمٞمٛمـ:  ، وم٘م٤مل ()، ومج٤مءه أهؾ اًمٞمٛمـ …ومتٖمػم وضمٝمف 

ضمئٜم٤م ٟم٠ًمًمؽ قمـ هذا :  ، صمؿ ىم٤مًمقا هللىمد ىمٌٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مًمقا ((ىمٌٚمٝم٤م سمٜمق  ٞمؿ مل ي

، ويمت٥م ذم  ، ويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء  يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه)):  …وم٘م٤مل .  ()إُمر

ذه٧ٌم ٟم٤مىمتؽ ي٤مسمـ :  ، ومٜم٤مدى ُمٜم٤مد ((، وظمٚمؼ اًمًاموات وإرض   يمؾ رء()اًمذيمر

هلل ًمقددت أين يمٜم٧م ، ومقا () هل ي٘مٓمع دوهن٤م اًمناب، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وم٢مذا احلّملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، واًمٕمٛمؾ سمف ، وهق اًمٗم٘مف ذم اًمديـ أي أسمنموا سمام هق ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م ()

.  (( إىمرع سمـ طم٤مسمس اًمتٛمٞمٛمل ))ذيمر اسمـ اجلقزي أن ىم٤مئؾ هذه اجلٛمٚم٦م هق  ()

.   اًمٞمامٟمٞم٦م(( محػم ))وهؿ وومد ىمٌٞمٚم٦م  ()

.  ، وحيتٛمؾ أهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ أول ضمٜمس اعمخٚمقىم٤مت حيتٛمؾ أهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ أطمقال هذا اًمٕم٤ممل ()

.  وهق اًمٚمقح اعمحٗمقظ ()

.  ُم٤م يرى ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ُمـ سمٕمد يم٠مٟمف ُم٤مء:  اًمناب ()
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.  ()رواه اًمٌخ٤مري.  شمريمتٝم٤م

:  افػوائد وافعز

أن وٕمػ اإليامن حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم احلرص قمغم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م وقمغم اًمزهد  – 1

 وهق إىمرع سمـ طم٤مسمس يمام ذيمر –، وهلذا مل ي٘مٌؾ يمٌػم وومد  ٞمؿ  ذم ـم٤مقم٦م اهلل وصمقاسمف

، وذًمؽ سم٥ًٌم وٕمػ إيامٟمف  ؿم٤مرة سمام هق ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م اًم٥م–سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ 

، أُم٤م سم٘مٞم٦م وومد  ٞمؿ ومٚمٞمس ذم هذا احلدي٨م  ، صمؿ طمًـ إؾمالُمف سمٕمد ذًمؽ ذم هذا اًمقىم٧م

ٓ أزال :  ، وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ىم٤مل ُم٤م يدل قمغم وٕمػ إيامهنؿ

 … اهلل ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل …هلل أطم٥م سمٜمل  ٞمؿ سمٕمد صمالث ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ رؾمقل ا

:  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  وضم٤مءت صدىم٤مهتؿ:  ، ىم٤مل (( هؿ أؿمد أُمتل قمغم اًمدضم٤مل )):  ي٘مقل

هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا  قمٜمد قم٤مئِم٦م()ويم٤مٟم٧م ؾمٌِٞم٦م ُمٜمٝمؿ:  ، ىم٤مل (( هذه صدىم٤مت ىمقُمٜم٤م ))

 . ()(( أقمت٘مٞمٝم٤م وم٢مهن٤م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ )):  …

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يمِمػ :  ويٜمٔمر ذم ذح هذا احلدي٨م.  (3191، 3190)سمدء اخلٚمؼ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  8/97، و6/288، ومتح اًم٤ٌمري  1/479اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ٓسمـ اجلقزي 

، وم٠مصٌح٧م  ، ويم٠من هذه اعمٛمٚمقيم٦م مم٤م ؾم٤ٌمه اعمًٚمٛمقن ُمـ سمٕمض يمٗم٤مر  ٞمؿ اعمٛمٚمقيم٦م:  اًمًٌّٞم٦م ()

.  ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم

.  (2525)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (3493)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن هيتؿ سم٠مُمر أظمرة اًم٤ٌمىمٞم٦م أيمثر ُمـ اهتامُمف سم٠مُمر اًمدٟمٞم٤م  – 2

هلل واًمٗمقز ، وأن ٓ ي٘مدم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م هق ؾم٥ٌم ًمرمح٦م ا احل٘مػمة اًم٘مّمػمة اًمٗم٤مٟمٞم٦م

، وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ أقمٔمؿ وأومْمؾ مم٤م رآه اًمٜم٤مس ذم  سمجٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض

أن أم :  ، وىمد روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أٟمس هذه احلٞم٤مة ُمرات وُمرات وُمرات

:   وم٘م٤مًم٧م– وىمد هٚمؽ طم٤مرصم٦م يقم سمدر أص٤مسمف ؾمٝمؿ همرب – … رؾمقل اهلل طم٤مرصم٦م أشم٧م

،  ، وم٢من يم٤من ذم اجلٜم٦م مل أسمؽ قمٚمٞمف ، ىمد قمٚمٛم٧م ُمقىمع طم٤مرصم٦م ُمـ ىمٚمٌل هللي٤م رؾمقل ا

،  ، أضمٜم٦م واطمدة هل ؟ إهن٤م ضمٜم٤من يمثػمة  هٌٚم٧ِم )):  وم٘م٤مل هل٤م.  وإٓ ؾمقف شمرى ُم٤م أصٜمع

 همدوة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أو روطم٦م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م )):  ، وىم٤مل ((وإٟمف ذم اًمٗمردوس إقمغم 

، وًمق أن  ، وًم٘م٤مب ىمقس أطمديمؿ أو ُمقوع ىمدم ُمـ اجلٜم٦م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م

، وعمألت ُم٤م سمٞمٜمٝمام  اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦م اـمٚمٕم٧م إمم إرض ٕو٤مءت ُم٤م سمٞمٜمٝمام

 . ()(( ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م – يٕمٜمل اخلامر –، وًمٜمّمٞمٗمٝم٤م  رحي٤مً 

، وأٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس  ، ومٚمٞمس ىمٌٚمف رء ، وأٟمف إول سمٞم٤من قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم – 3

 . حمت٤مضم٤ًم إمم رء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف

سمٞم٤من أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمت٥م ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات  – 4

 ... ، وىمد روى وإرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (6568، 6567)اًمرىم٤مق :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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.  ، وشم٘مديٛمٝمؿ ًمف قمغم ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ – 5

 *     *     *
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افدرس افثاين وافستون 

ىمّم٦م إؾمالم ضم٤مسمر سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل 

رأي٧م رضماًل :  ، ىم٤مل– هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ أيب ضمري ضم٤مسمر سمـ ؾمٚمٞمؿ – 98

 ]:  ُمـ هذا ؟ ىم٤مًمقا:  ، ىمٚم٧م ، ٓ ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم إٓ صدروا قمٜمف يّمدر اًمٜم٤مس قمـ رأيف

 ٓ شم٘مؾ )) ىم٤مل – ُمرشملم –هلل قمٚمٞمؽ اًمًالم ي٤م رؾمقل ا:  ، ىمٚم٧م …هلل رؾمقل ا [هذا 

:  ىمٚم٧م:   ىم٤مل((اًمًالم قمٚمٞمؽ :  ، ىمؾ قمٚمٞمؽ اًمًالم : وم٢من قمٚمٞمؽ اًمًالم وٞم٦م اعمٞم٧م

 أٟم٤م رؾمقل اهلل اًمذي إذا أص٤مسمؽ رض ومدقمقشمف يمِمٗمف )) ؟ ىم٤مل …هلل أٟم٧م رؾمقل ا

، وإذا يمٜم٧م سم٠مرض ىمٗمراء أو ومالة  ()، وإن أص٤مسمؽ قم٤مُم ؾمٜم٦ٍم ومدقمقشمف أٟمٌتٝم٤م ًمؽ قمٜمؽ

 (( ٓ شمًٌـ أطمدًا ))، ىم٤مل  ()اقمٝمد إزم:   ىمٚم٧م(( ومدقمقشمف رده٤م قمٚمٞمؽ ومْمٚم٧م راطمٚمتؽ

 وٓ و٘مرن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ))، ىم٤مل  ومام ؾم٧ٌٌم سمٕمده طمرًا وٓ قمٌدًا وٓ سمٕمػمًا وٓ ؿم٤مة:  ىم٤مل

، وارومع  ، وأن شمٙمٚمؿ أظم٤مك وأٟم٧م ُمٜمًٌط إًمٞمف وضمٝمؽ إن ذًمؽ ُمـ اعمٕمروف اعمٕمروف

، وإي٤مك وإؾم٤ٌمل اإلزار وم٢مهن٤م ُمـ  يمٕمٌلم، وم٢من أسمٞم٧م وم٢ممم ال إزارك إمم ٟمّمػ اًم٤ًمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٜم٦َم () ًَ ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يًتجٞم٥م  أي إذا أص٤مسمف ضمدب وىمٚم٦م ُمٓمر ودقمك اهلل أن يٖمٞمثف.  اجلدب:  اًم

.  دقم٤مء ُمـ دقم٤مه

.  أي أوصٜمل ()
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، وإن اُمرؤ ؿمتٛمؽ وقمػمك سمام يٕمٚمؿ ومٞمؽ ومال شمٕمػمه  هلل ٓ حي٥م اعمخٞمٚم٦م، وإن ا اعمخٞمٚم٦م

.  ()((سمام شمٕمٚمؿ ومٞمف وم٢مٟمام وسم٤مل ذًمؽ قمٚمٞمف 

:  افػوائد وافعز

 . وضمقب شمٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ قمٜمد وىمققمف ذم ظمٓم٠م خم٤مًمػ ًمنمع اهلل شمٕم٤ممم – 1

.  قمغم اًمداقمٞم٦م أن يذيمر ذم دقمقشمف ُم٤م يٜم٤مؾم٥م طم٤مل اعمدقمق – 2

، وأن ٓ يٖمٗمؾ قمـ شمقوٞمح  قمغم اًمداقمٞم٦م أن يٌدأ سمذيمر اًمتقطمٞمد ذم دقمقشمف – 3

.  ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم يٛمٙمٜمف شمقوٞمحٝم٤م ومٞمٝم٤م

.  أن اًم٤ًٌمب واًمِمت٤مم ُمـ إظمالق اًمًٞمئ٦م اًمتل هنل قمٜمٝم٤م ذم اإلؾمالم – 4

 . قمغم شمٓمٌٞم٘مف، وطمرصٝمؿ  …هقم٦م اؾمتج٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م عم٤م ي٠مُمرهؿ سمف اًمٜمٌل  – 5

، وأن يٌذل هلؿ ُم٤م يًتٓمٞمٕمف ُمـ  أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيًـ إمم أظمريـ – 6

.  إُمقر اًمتل قمرف ذم اًمنمع طمًٜمٝم٤م

أن ـمالىم٦م اًمقضمف وإفمٝم٤مر اًمنور قمٜمد خم٤مـم٦ٌم اعمًٚمؿ ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ظمٚمؼ  – 7

 . …رومٞمع ٟمدب إًمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

سم٢مؾمٜم٤مد  (522، 521)، واسمـ طم٤ٌمن  (4084)، وأسمق داود  64، 5/63رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (796)، وصحح إؾمٜم٤مده اًمٜمقوي ذم ري٤مض اًمّم٤محللم  طمًـ
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:   أٟمف ىم٤مل…يب ، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمـ وريؿ إؾم٤ٌمل اًمثٞم٤مب أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم – 8

، وإذا أؾمٌؾ اعمًٚمؿ  () رواه اًمٌخ٤مري(( ُم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم ُمـ اإلزار ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ))

 ُمـ ضمر صمقسمف ظمٞمالء )):   أٟمف ىم٤مل…، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  صمٞم٤مسمف ظمٞمالء يم٤من اإلصمؿ أقمٔمؿ

 . () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((مل يٜمٔمر اهلل إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

.  أٟمف يًتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمٗمق قمـ ُمـ أؾم٤مء إًمٞمف سم٘مقل أو ومٕمؾ – 9

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (5787)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  (2085)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (3665)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس افثافث وافستون 

ظمؼم إؾمالم ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ اًمًٕمدي اًمتٛمٞمٛمل وىمدوُمف ذم وومد 

 ٞمؿ 

هلل أشمٞم٧م رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ اًمًٕمدي – 99

اًمذي ًمٞمس قمكَم ، ُم٤م اعم٤مل  هللي٤م رؾمقل ا:   وم٘مٚم٧م(( () هذا ؾمٞمد أهؾ اًمقسمر)):   وم٘م٤مل…

،   ٟمٕمؿ اعم٤مل أرسمٕمقن)):  … ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ()ومٞمف شمٌٕم٦م ُمـ ـم٤مًم٥م وٓ ُمـ وٞمػ

، وُمٜمح   اًمٙمريٛم٦م()، إٓ ُمـ أقمٓمك ()، وويؾ ٕصح٤مب اعمئلم واًمٙمثرة ؾمتقن

هلل ُم٤م ي٤م رؾمقل ا:   ىمٚم٧م(( ()، وم٠ميمؾ وأـمٕمؿ اًم٘م٤مٟمع واعمٕمؽم ، وٟمحر اًمًٛمٞمٜم٦م ()اًمٖمزيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وهؿ اًم٤ٌمدي٦م اًمذيـ يًٙمٜمقن اخلٞم٤مم اعمّمٜمققم٦م ُمـ وسمر اإلسمؾ ()

.  أي طم٘مقق ًمرضمؾ ضم٤مء ي٠ًمل أو ًمْمٞمػ ()

، ًمٙمـ إذا يمثرت ومٌٚمٖم٧م ُم٤مئ٦م أو أيمثر ومٗمٞمٝم٤م طم٘مقق ويؾ عمـ  أي أن اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اإلسمؾ ٓ شمٌٕم٦م ومٞمف ()

.  ىمٍم ذم أدائٝم٤م

، يمام هق فم٤مهر  ، وهق أن يٕمٓمل اجلٛمؾ عمـ يريمٌف صمؿ يرده اوم٘م٤مر اًمٔمٝمر:  ًمٕمؾ اعمراد سم٤مًمٕمٓمٞم٦م هٜم٤م ()

.  ًمٗمظ احل٤ميمؿ وهمػمه

.  يمثػمة اًمٚمٌـ:  واًمٖمزيرة.  اًمٕمزيزة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م:  اًمٙمريٛم٦م ()

.  ، ًمٙمـ يًتحٞمل ُمـ اًم١ًمال ُمـ ي٠ميت ًمٞمٕمٓمك:  واعمٕمؽم.  اًم٤ًمئؾ:  اًم٘م٤مٟمع ()



  293                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

 يمٞمػ شمّمٜمع )):  وم٘م٤مل.  ()، ٓ حُيَُؾ سمقاد أٟم٤م ومٞمف ُمـ يمثرة َٟمَٕمِٛمل ()أيمرم هذه إظمالق

 ؟ (( يمٞمػ شمّمٜمع ذم اعمٜمٞمح٦م )):  ىم٤مل.  ()أقمٓمل اًمٌٙمر وأقمٓمك اًمٜم٤مب:   ىمٚم٧م((سم٤مًمٕمٓمٞم٦م ؟ 

 ومامًمؽ أطم٥م إًمٞمؽ أم ُم٤مل )):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ()إين ُٕمٜمح ذم يمؾ قم٤مم ُم٤مئ٦م:  ىم٤مل

، أو أقمٓمٞم٧م   وم٢مٟمام ًمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ ُم٤م أيمٚم٧م وم٠مومٜمٞم٧م)):  الق.  ُم٤مزم:   ىم٤مل()((ُمقاًمٞمؽ ؟ 

ـَ قمدده٤م ٓ ضمرم:   وم٘مٚم٧م((، وؾم٤مئره عمقاًمٞمؽ  وم٠مُمْمٞم٧م ومٚمام .  ()، ًمئـ رضمٕم٧م ٕىُِمَٚم

، وم٢مٟمٙمؿ ًمـ شم٠مظمذوا قمـ أطمد  ، ظمذوا قمٜمل ي٤م سمٜمل:  ، وم٘م٤مل ()طميه اعمقت مجع سمٜمٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أو اعمٜمٞمح٦م –، ُمـ اًمٕمٓمٞم٦م وهل اإلوم٘م٤مر  ُم٤م هق أومْمؾ اإلطم٤ًمن ذم هذه إُمقر اعمذيمقرة:  أي ()

.   أو اًمذسم٤مئح ًمٚمتّمدق سمٚمحٛمٝم٤م– وهل إقمٓم٤مء اًمٜم٤مىم٦م احلٚمقب عمـ حيٚمٌٝم٤م ُمدة صمؿ يرده٤م –

، ومال جيد أطمد  ، طمتك أهن٤م ًمٙمثرهت٤م  أل اًمقادي اًمذي يٜمزل ومٞمف أي أٟمف يٛمٚمؽ اعمآت ُمـ اإلسمؾ ()

.  همػمه ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم هذا اًمقادي يٜمزل ومٞمف

 إين )):  ، وذم اًمٚمٗمظ أظمر أي أٟمف يٕمٓمل ُمـ صٖم٤مر اإلسمؾ وُمـ يم٤ٌمره٤م ُمـ يريمٌٝم٤م صمؿ يرده٤م ()

.  ((ٕوم٘مر اًمٌٙمر اًميع واًمٜم٤مب اعمدسمر 

.  ، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمث٘م٤مت (( ُٕمٜمح اعم٤مئ٦م )):  ذم إدب اعمٗمرد ()

.  ، واعمراد اًمقرصمف إىم٤مرب:  اعمقازم ()

ومٗمٕمؾ :  وم٘م٤مل احلًـ:  ، وذم رواي٦م اًمٓمؼماين أي ؾم٠مشمّمدق ُمٜمٝم٤م وأٟمٗمؼ ُمٜمٝم٤م طمتك ي٘مؾ قمدده٤م ()

.  ((واهلل 

، وأهنؿ رضب هلؿ ُمثاًل قمغم رضورة   ذيمراً 32 أن قمددهؿ 18/341ذم رواي٦م قمٜمد اًمٓمؼماين  ()

، سمخالف  آضمتامع وقمدم اًمٗمرىم٦م سم٤مًمًٝم٤مم طمٞم٨م يٙمن اًمقاطمد وآصمٜم٤من واًمثالصم٦م سمًٝمقًم٦م

 =
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وىمد ؾمٛمٕم٧م .   مل ُيٜمَح قمٚمٞمف… وم٢من رؾمقل اهلل ()ٓ شمٜمقطمقا قمكمَ :  هق أٟمّمح ًمٙمؿ ُمٜمل

وؾمقدوا .  ، ويمٗمٜمقين ذم صمٞم٤ميب اًمتل يمٜم٧م أصكم ومٞمٝم٤م  يٜمٝمك قمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م…اًمٜمٌل 

، وإذا ؾمقدشمؿ  ، وم٢مٟمٙمؿ إذا ؾمقدشمؿ أيم٤مسمريمؿ مل يزل ٕسمٞمٙمؿ ومٞمٙمؿ ظمٚمٞمٗم٦م ()أيم٤مسمريمؿ

 وم٢من ومٞمف همٜمك ()، وأصٚمحقا قمٞمِمٙمؿ أص٤مهمريمؿ ه٤من أيم٤مسمريمؿ قمغم اًمٜم٤مس وزهدوا ومٞمٙمؿ

، وإذا أٟم٤م ُم٧م وم٤مدومٜمقين ذم  ، وإي٤ميمؿ واعم٠ًمًم٦م وم٢مهن٤م آظمر يم٥ًم اعمرء قمـ ـمٚم٥م اًمٜم٤مس

 –، وم٢مٟمف يم٤من يٙمقن رء سمٞمٜمل وسملم هذا احلل ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ  ُمٙم٤من ٓ يٕمٚمؿ سمف أطمد

.  ()(( () ومال آُمـ ؾمٗمٞمٝم٤ًم أن ي٠ميت أُمرًا يدظمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٞم٤ًٌم ذم ديٜمٙمؿ– ()مخ٤مؿم٤مت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وـمٌؼ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مً  صمالصملم ؾمٝمامً 

، واًمٜمدب هق شمٕمداد  هق اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م ُمع وضمقد صقت ورٟمف وٟمدب ُمـ اًمٜم٤مئح:  اًمٜمٞم٤مطم٦م ()

، واًمٜمٞم٤مطم٦م  (( واضمٌاله ))، أو  (( وا حمٛمداه )):  ، يم٠من ي٘مقل (( و ))حم٤مؾمـ اعمٞم٧م ُمع ُمٜم٤مداشمف سمحرف 

.  ، وهل حمرُم٦م قم٤مًمٞم٤ًم شمٙمقن ُمـ اًمٜم٤ًمء

.  أي اضمٕمٚمقا يم٤ٌمر اًمًـ ُمٜمٙمؿ هؿ اًم٤ًمدة اعمٓم٤مقمقن ومٞمٙمؿ ()

.  أي أُمقاًمٙمؿ ()

.  اجلراطم٤مت واجلٜم٤مي٤مت اًمتل دون اًم٘متؾ:  اخلامؿم٤مت ()

، ومتحّمؾ ذور سملم  ظمٌم أن يٕمتدي أطمد ُمـ ؾمٗمٝم٤مء سمٙمر سمـ وائؾ قمغم ىمؼمه سمٜمٌش أو إه٤مٟم٦م ()

، يمام هق سيح ذم ًمٗمظ احل٤ميمؿ  ، ومٞمّمٞمٌٝمؿ سم٥ًٌم ذًمؽ رضر ذم ديٜمٝمؿ أوٓده وسملم سمٜمل سمٙمر

.  وهمػمه

،  6/320، واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت  واًمٚمٗمظ ًمف (953)رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

أن اعم٤مل ومتٜم٦م واظمت٤ٌمر ًمّم٤مطمٌف هؾ يٓمٞمع اهلل ذم مجٕمف وشمٜمٛمٞمتف وإٟمٗم٤مىمف أم  – 1

، ويمٚمام يمثر  [ :] { إكام أموافؽم وأوالدـم ؾتـة }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم يٕميص اهلل ذم ذًمؽ

، وىمؾ طمٞمٜمئذ ُمـ جيت٤مز هذا اإلُمتح٤من سمًالُم٦م  اعم٤مل قمٔمٛم٧م اًمٗمتٜم٦م وقمٔمؿ آُمتح٤من

،  ي٘مٕمقن ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمحرُم٤مت، وهلذا دمد يمثػم ُمـ أرسم٤مب إُمقال اًمٙمثػمة  وٟمج٤مة

، ومال  ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٌتغم سمٙمٜمز اعم٤مل ، وهمػم ذًمؽ ، ويمٌٞمع اعمحرُم٤مت يم٤مًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م

، وىمد روى اًمٌخ٤مري  ، سمؾ رسمام يٌخؾ سم٤مًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م اًمقاضم٦ٌم يٜمٗمؼ ذم ؾمٌؾ اخلػم

 هؿ إظمنون ورب )):  …هلل ىم٤مل رؾمقل ا:  هلل قمٜمف ىم٤ملوُمًٚمؿ قمـ أيب ذر ريض ا

 هؿ إيمثرون )):  هلل ومداك أيب وأُمل ُمـ هؿ ؟ ىم٤ملي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل ((اًمٙمٕم٦ٌم 

 ُمـ سملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف وقمـ يٛمٞمٜمف –هٙمذا وهٙمذا وهٙمذا :  ، إٓ ُمـ ىم٤مل أُمقآً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  3/612، واحل٤ميمؿ  (2385)، وأسمق يٕمغم يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  (18/340)واًمٓمؼماين 

وىم٤مل ذم .  ، وؾمٜمده صحٞمح  ُمـ ـمرق قمـ احلًـ قمـ ىمٞمس4/213واسمـ قمٌداًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 

 اٟمتٝمك ((ومذيمره ...   روى اسمـ ؾمٕمد سمًٜمد طمًـ إمم احلًـ قمـ ىمٞمس)):  اإلص٤مسم٦م ذم شمرمج٦م ىمٞمس

ومْمؾ اهلل :  ويٜمٔمر ذم ذح هذا احلدي٨م.  360ويٜمٔمر صحٞمح إدب اعمٗمرد ص.  سمتٍمف

.  412 – 2/410اًمّمٛمد 
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 . ()((، وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ – وقمـ ؿمامًمف 

أن اعم١مُمـ اًمذي وهٌف اهلل قم٘ماًل راضمح٤ًم حيرص قمغم أن يٜمٗمؼ اًمٙمثػم ُمـ  – 2

، ٕٟمف أي٘مـ أن ُم٤م يٜمٗم٘مف ذم هذا اًمًٌٞمؾ هق ُم٤م يٌ٘مك ًمف وأن ُم٤م يٌ٘مك  أُمقاًمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

، ويمذًمؽ ُم٤م يٜمٗم٘مف اإلٟم٤ًمن ذم اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ  قمٜمده ُمـ أُمقال ومٛمرده إمم اًمقرصم٦م هم٤مًم٤ٌمً 

هلل  ريض ا–، وىمد صم٧ٌم قمـ قم٤مئِم٦م  هلل ومٝمق يذه٥م وٓ يٌ٘مكهمػم اؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمغم ـم٤مقم٦م ا

ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م إٓ :   ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م ؟ ىم٤مًم٧م… اًمٜمٌل ، وم٘م٤مل  أهنؿ ذسمحقا ؿم٤مة–قمٜمٝم٤م 

،  ، وم٠ميمثر هذه اًمِم٤مة ىمد سم٘مل طم٘مٞم٘م٦م ()(( سم٘مل يمٚمٝم٤م همػم يمتٗمٝم٤م )):  …وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  يمتٗمٝم٤م

هلل ىم٤مل رؾمقل ا:  هلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤ملوىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ قمٌدا.  ٕٟمف شمّمِدق سمف

ؾمقل اهلل ُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ ُم٤مًمف ي٤م ر:   أيٙمؿ ُم٤مل وارصمف أطم٥م إًمٞمف ُمـ ُم٤مًمف ؟ ىم٤مًمقا)):  …

 . ()((، وُم٤مل وارصمف ُم٤م أظمر   وم٢من ُم٤مًمف ُم٤م ىمدم)):  ىم٤مل.  أطم٥م إًمٞمف

.  ، واًمٜمٞم٤مطم٦م هل اًمٌٙم٤مء ُمع صقت ُمرشمٗمع وريؿ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م – 3

.  ، وحيرم أن يقمَم همػم إيمٗم٤مء أٟمف جي٥م أن يقمَم قمغم اًمٜم٤مس ظمٞم٤مرهؿ – 4

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (990)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (6638)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

ويٜمٔمر .  ، وهق يمام ىم٤مل ، وصححف اًمؽمُمذي (2470)، واًمؽمُمذي  6/50رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (2544)اًمّمحٞمح٦م 

.  (6442)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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افدرس افرابع وافستون 

أظم٤ٌمر إؾمالم إؿمٕمريلم وىمدوم وومدهؿ 

هلل سمٞمٜم٤م ٟمحـ ُمع رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ضمؼم سمـ ُمٓمٕمؿ – 100

، هؿ ظمٞم٤مر ُمـ  () يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ يم٠مهنؿ اًمًح٤مب)):   سمٓمريؼ ُمٙم٦م إذ ىم٤مل…

:  ، ىم٤مل هلل ؟ ومًٙم٧موٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ((ذم إرض 

هلل ؟ وم٘م٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م وٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل  رؾمقل اهلل ؟ ومًٙم٧موٓ ٟمحـ ي٤م

.  ()(( إٓ أٟمتؿ )) ()يمٚمٛم٦م وٕمٞمٗم٦م

 أشم٤ميمؿ أهؾ )):   ىم٤مل… أن اًمٜمٌل –هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ أيب هريرة – 101

، واًمٗمخر  ، واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م ، اإليامن يامن ، وأًملم ىمٚمقسم٤مً  ، وهؿ أرق أومئدة اًمٞمٛمـ

 رواه اًمٌخ٤مري ((، واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ  أصح٤مب اإلسمؾواخلٞمالء ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مج٤مقم٤مت ُمزدمح٦م يم٘مٓمع :  ، واعمٕمٜمك (( يم٘مٓمع اًمًح٤مب )):  ذم سمٕمض أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م ()

.  اًمًح٤مب

.   صقشمف…أي ظمٗمض هب٤م اًمٜمٌل  ()

 184، 12/183، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (16779، 16758)، وأمحد  (945)رواه اًمٓمٞم٤مًمز  ()

.  ، وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز ذم سمٕمض دروؾمف إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف وؾمٜمده طمًـ
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.  ()وُمًٚمؿ

 )):  …هلل ىم٤مل رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ – 102

، ومٞمٝمؿ أسمق ُمقؾمك  وم٘مدم إؿمٕمريقن:  ، ىم٤مل ((ي٘مدم قمٚمٞمٙمؿ أىمقام هؿ أرق ُمٜمٙمؿ ىمٚمقسم٤ًم 

:  زون، ومٚمام دٟمقا ُمـ اعمديٜم٦م يم٤مٟمقا يرشم٩م إؿمٕمري

ٌّف  همدًا ٟمٚم٘مك إطم

 

 ()حمٛمدًا وطمزسمف 

 
:  افػوائد وافعز

.  ومْمؾ أهؾ اًمٞمٛمـ – 1

هلل شمٕم٤ممم يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتف ، ومٛمـ يم٤من أشم٘مك  أن شمٗم٤موؾ اًمٜم٤مس إٟمام يٙمقن سم٤مإليامن – 2

، وإذا  [13 :احلجرات] { هلل أتؼاـمإن أـرمؽم ظـد ا }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمد اهلل أقمغم

 ارشمٗمٕم٧م ُمٜمزًم٦م اًمٕمٌد قمٜمد –هل ووع اًمٌمء ذم ُمقوٕمف  و–اضمتٛمع ُمع اإليامن طمٙمٛم٦م 

، وهلذا يم٤مد أهؾ اًمٞمٛمـ عم٤م مجٕمقا سملم اإليامن واحلٙمٛم٦م أن يٌٚمٖمقا ُمٜمزًم٦م  هلل شمٕم٤ممما

، ُمع ُم٤م ًمألٟمّم٤مر ُمـ اًمًٌؼ إمم اإلؾمالم وٟمٍمة ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم  إٟمّم٤مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحٞمح  (4388)سم٤مب ىمدوم إؿمٕمريلم وأهؾ اًمٞمٛمـ :  اعمٖم٤مزي:  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  (52)اإليامن :  ُمًٚمؿ

،  (3845)، وأسمق يٕمغم  12/122، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اًمٗمْم٤مئؾ  (12026)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.   سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمرؾمٚم٦م1/384، ورواه اسمـ ؾمٕمد  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم وؾمٜمده صحٞمح
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 . سم٤مٕٟمٗمس وإُمقال

، طمتك أن اًمٌٝم٤مئؿ  أن اعمج٤مًم٦ًم واعمخ٤مًمٓم٦م هل٤م شم٠مصمػم قمغم اعمج٤مًمس واعمخ٤مًمط – 3

، وم٤مإلسمؾ ًمٖمٚمٔمتٝم٤م ووخ٤مُم٦م ظمٚم٘مٝم٤م أصمرت ذم ـم٤ٌمع  هل٤م شم٠مصمػم قمغم ُمـ يرقم٤مه٤م ويتٕم٤مهده٤م

، واًمٖمٜمؿ ًمّمٖمر ظمٚم٘مٝم٤م وهدوء ـمٌٕمٝم٤م أصمرت ومٞمٛمـ  ُمـ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٗمخر واخلٞمالء

 أن اًمٖمٜمؿ ُمـ …، وىمد روي قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر

 . ()دواب اجلٜم٦م

 وهق اٟمِم٤مد اًمِمٕمر ُمع رومع –ذم اًمرواي٦م إظمػمة ُم٤م يدل قمغم ضمقاز اًمرضمز  – 4

 وقمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا يردمزون اًمِمٕمر …، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل – اًمّمقت 

،  ، ومال طمرج ذم ُمثؾ هذا وسم٤مٕظمص قمٜمد احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ ()ويرومٕمقن سمف أصقاهتؿ

، وٓ سم٠مس أن ي٘مقًمف مج٤مقم٦م يمام  وٟمحق ذًمؽيم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمغم اًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق واًمًٗمر 

، أو أن  ، ًمٙمـ يٜمٌٖمل احلذر ُمـ أن يٙمقن ُمِم٤مهب٤ًم ًمٚمٖمٜم٤مء اعمحرم هق فم٤مهر هذه اًمرواي٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  (1128) وصححف ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 7/432، واخلٓمٞم٥م  2/449رواه اًمٌٞمٝم٘مل  ()

.  ، وًمف طمٙمؿ اًمرومع ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح  قمـ أيب هريرة ُمقىمقوم٤مً 2/933ورواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م 

،  465 – 7/463، واعمٖم٤مزي  7/247ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر :  يٜمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح ()

، واًمتٛمٜمل  541 – 10/537، سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ اًمِمٕمر واًمرضمز واحلداء  وإدب

13/222  .
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، وحيرم  ()، ٕٟمف طمٞمٜمئذ يت٥ًٌم ذم أسمٕم٤مد اعمًتٙمثر ُمٜمف قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ()ُيًتٙمثَر ُمٜمف

 . ()أن يّمحٌف آًم٦م هلق يمدف أو همػمه

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمـ ومت٤موى (( اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م ))رؾم٤مًم٦م :  يٜمٔمر ذم ضمقاز اردم٤مز مج٤مقم٦م اًمِمٕمر هبذه اًمْمقاسمط ()

.  (16، رىمؿ 137، 136مجع قمكم أسمق ًمقز ص)ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 

 ُمـ أيمثر ُمـ ؾمامع اًم٘مّم٤مئد ًمٓمٚم٥م )):  483ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم آىمتْم٤مء ص ()

.  ، ويٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ((، طمتك رسمام يمرهف  صالح ىمٚمٌف شمٜم٘مص رهمٌتف ذم ؾمامع اًم٘مرآن

.   شم٠مًمٞمػ قمٌداهلل اًمًٚمٞمامين(( اًمٌٞم٤من اعمٗمٞمد قمـ طمٙمؿ اًمتٛمثٞمؾ وإٟم٤مؿمٞمد ))يٜمٔمر رؾم٤مًم٦م  ()
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افدرس اخلامس وافستون 

ىمّم٦م إؾمالم وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم وىمقُمف سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر 

سمٕمث٧م سمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر وامم سمـ :   قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل– 103

،  ، صمؿ قم٘مٚمف ، وم٘مدم قمٚمٞمف وأٟم٤مخ سمٕمػمه قمغم سم٤مب اعمًجد …هلل صمٕمٚم٦ٌم واومدًا إمم رؾمقل ا

ن وامم رضماًل ضمٚمدًا ، ويم٤م  ضم٤مًمس ذم أصح٤مسمف…هلل ، ورؾمقل ا صمؿ دظمؾ اعمًجد

أيٙمؿ :   ذم أصح٤مسمف وم٘م٤مل…هلل ، وم٠مىمٌؾ طمتك وىمػ قمغم رؾمقل ا ()أؿمٕمر ذا همديرشملم

:  حمٛمد ؟ ىم٤مل:  ، ىم٤مل (( أٟم٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م )):  …هلل اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؟ وم٘م٤مل رؾمقل ا

،  اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م إين ؾم٤مئٚمؽ وُمٖمٚمظ ذم اعم٠ًمًم٦م ومال دمدن ذم ٟمٗمًؽ:  ، وم٘م٤مل (( ٟمٕمؿ ))

هلل إٓهؽ وإًمف ُمـ يم٤من أٟمِمدك ا:  ، ىم٤مل (( ٓ أضمد ذم ٟمٗمز ومًؾ ُم٤م سمدا ًمؽ )):  لىم٤م

.  (( ٟمٕمؿ )):  ىمٌٚمؽ وإًمف ُمـ هق يم٤مئـ سمٕمدك آهلل سمٕمثؽ إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ ؟ ىم٤مل

هلل أُمرك ، وإًمف ُمـ هق يم٤مئـ سمٕمد آ هلل إٓهؽ وإًمف ُمـ يم٤من ىمٌٚمؽأٟمِمدك ا:  ىم٤مل

أن شم٠مُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌده وطمده ٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤ًم وأن ٟمخٚمع هذه إٟمداد اًمتل يم٤من آسم٤مؤٟم٤م 

.  (( اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ )):  يٕمٌدوهن٤م ُمٕمف ؟ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اًمِمٕمر اعمٔمٗمقر اًمذي يٜمزل :  واًمٖمديرة هل.  يمثػم اًمِمٕمر:  (أؿمٕمر  )وُمٕمٜمك .  اًم٘مقي:  اجلٚمد ()

.  (همدر :  ُم٤مدة )يٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب .  (ذؤاسم٦م  )و (قم٘مٞمّم٦م  )، وشمًٛمك  قمغم اًمّمدر وٟمحقه



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     302

 
 

 

،  ، واًمّمٞم٤مم اًمزيم٤مة:  صمؿ ضمٕمؾ يذيمر ومرائض اإلؾمالم ومريْم٦م ومريْم٦م:  ىم٤مل

، طمتك  واحل٩م وذائع اإلؾمالم يمٚمٝم٤م يٜم٤مؿمده قمٜمد يمؾ ومريْم٦م يمام يٜم٤مؿمده ذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م

 وؾم٠مؤدي … اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل وم٢مين أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ:  إذا ومرغ ىم٤مل

.  هذه اًمٗمرائض وأضمتٜم٥م ُم٤م هنٞمتٜمل قمٜمف صمؿ ٓ أزيد وٓ أٟم٘مص

 إن يّمدق )):   طملم ومم…هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا صمؿ اٟمٍمف راضمٕم٤ًم إمم سمٕمػمه:  ىم٤مل

، صمؿ ظمرج طمتك  ، وم٠مـمٚمؼ قم٘م٤مًمف وم٠مشمك إمم سمٕمػمه:  ، ىم٤مل ((ذو اًمٕم٘مٞمّمتلم يدظمؾ اجلٜم٦م 

،  سمئ٧ًم اًمالت واًمٕمزى:  ُمف وم٤مضمتٛمٕمقا إًمٞمف ومٙم٤من أول ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف أن ىم٤ملىمدم قمغم ىمق

.  ، اشمؼ اجلٜمقن ، اشمؼ اًمؼمص واجلذام ()ُمف ي٤م وامم:  ىم٤مًمقا

 ىمد سمٕم٨م – قمز وضمؾ –هلل ، إن ا ىم٤مل ويٚمٙمؿ إهنام واهلل ٓ ييان وٓ يٜمٗمٕم٤من

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل ، وإين أؿمٝمد ، وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤ًم اؾمتٜم٘مذيمؿ سمف مم٤م يمٜمتؿ ومٞمف رؾمقًٓ 

، إين ىمد ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمده سمام أُمريمؿ سمف  وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

هلل ُم٤م أُمًك ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم وذم طم٤مرضة رضمؾ وٓ اُمرأة إٓ ، ىم٤مل ومقا وهن٤ميمؿ قمٜمف

ومام ؾمٛمٕمٜم٤م سمقاومد ىمقم يم٤من أومْمؾ  ):  هلل قمٜمٝمامي٘مقل اسمـ قم٤ٌمس ريض ا:  ، ىم٤مل ُمًٚمامً 

.  ()(صمٕمٚم٦ٌم ُمـ وامم سمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي اؾمٙم٧م ()

، واًمدارُمل  (2382)، وأمحد  574، 4/573رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

، ومٞمّمؼم قمغم ُم٤م يالىمٞمف ُمـ أذى  يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يتحغم سم٤مًمّمؼم واًمتحٛمؾ – 1

 { وتواصوا باحلق وتواصوا بافصز }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس أو همٚمٔمتٝمؿ

 . [3 :اًمٕمٍم]

.  أن طمًـ ظمٚمؼ اًمداقمٞم٦م ووٛمٚمف ٕذى اعمدقمقيـ ؾم٥ٌم ذم ىمٌقهلؿ ًمدقمقشمف – 2

جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمٛمؾ سمجٛمٞمع ذائع اإلؾمالم وواضم٤ٌمشمف وأن جيتٜم٥م  – 3

، وم٢من  ، وأن ٓ يٕمٛمؾ ُم٤م يقاومؼ هقاه ويؽمك ُم٤مٓ يقاوم٘مف مجٞمع ُم٤م طمرُمف اهلل وهنك قمٜمف

 { هلل ظذ ظؾمأؾرأيت من اختذ إهله هواه وأضؾه ا }:  هذا ُمـ أشم٤ٌمع اهلقى ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [23 :اجل٤مصمٞم٦م]

أن يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يدقمق إمم اإلؾمالم ويٜمٝمك قمـ اًمنمك واًمْمالل سم٘مدر  – 4

، وًمق يم٤من ُمـ طمديثل اإلؾمالم أو ىمٚمٞمكم اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من قمغم سمّمػمة  اؾمتٓم٤مقمتف وُمٕمرومتف

هلل ظذ بصرة أكا ومن ؿل هذه شبقع أدظو إػ ا }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمام يدقمق إًمٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وىمد .   وإؾمٜم٤مده ىمري٥م ُمـ احلًـ55، 3/54، واحل٤ميمؿ  (487)، وأسمق داود  (658)

 ))، وًمِمٓمره إول إمم ىمقًمف  صححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل وصححف أيْم٤ًم أمحد ؿم٤ميمر وإًم٤ٌمين

.  (12)، وُمًٚمؿ  (63) ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ((يدظمؾ اجلٜم٦م 
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 . () هق ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم…ومجٛمٞمع ُمـ اشمٌع اًمٜمٌل .  [108 :يقؾمػ] { اتبعن

، طمٞم٨م خي٤مومقن ُمـ  ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم ؾمٗمف اًمٙمٗم٤مر وهٚمٕمٝمؿ – 5

، وهق أن خي٤مف اًمٕمٌد ُمـ  ، وهذا اخلقف ُمـ اًمنمك إيمؼم أطمج٤مر ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع

، وُمثٚمف أن خي٤مف اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمٞم٧م أن يّمٞمٌف  هلل شمٕم٤مممخمٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ ا

 . سم٠مذى

.  أن اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ؾم٥ٌم ًمٚمٜمج٤مة ُمـ ؿم٘م٤مء اًمدٟمٞم٤م وأظمرة – 6

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم 1794ذم جمٚم٦م اًمدقمقة اًمٕمدد ( ومت٤موى ُمؽممج٦م ) يٜمٔمر ومتقى اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم وٛمـ  ()

.  43، ص هـ1422 رسمٞمع إول 8
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افدرس افسادس وافستون 

ظمؼم إؾمالم ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة اًم٘مِمػمي 

 –هلل قمٜمف  ريض ا–، قمـ ضمده  ، قمـ أسمٞمف  قمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤مويف– 104

هلل ُم٤م أشمٞمتؽ طمتك طمٚمٗم٧م أيمثر ُمـ قمدد وا:   طملم أشمٞمتف وم٘مٚم٧م…أشمٞم٧م اًمٜمٌل :  ىم٤مل

 وىمد ضمئ٧م أُمرًا ٓ أقم٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم – ومجع هبز سملم يمٗمٞمف –أوٓه أن ٓ آشمٞمؽ وٓ آيت ديٜمؽ 

هلل سمؿ سمٕمثؽ اهلل إًمٞمٜم٤م ، وإين أؾم٠مًمؽ سمقضمف ا ()هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ورؾمقًمفإٓ ُم٤م قمٚمٛمٜمل ا

 أن شم٘مقل أؾمٚمٛم٧م وضمٝمل )):  وُم٤م آي٤مت اإلؾمالم ؟ ىم٤مل:   ىمٚم٧م(( اإلؾمالم )):  ، ىم٤مل ؟

 ، يمؾ ُمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ حمرم أظمقان يت اًمزيم٤مة، وشم١م ، وشم٘مٞمؿ اًمّمالة () وختٚمٞم٧م، هلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إٟمف يم٤من طمٚمػ عم٤م يم٤من ُمنميم٤ًم أيمثر ُمـ قمدد أص٤مسمع يديف آصمٜمتلم أن ٓ – ريض اهلل قمٜمف –ي٘مقل  ()

ٚمَِؿ وأن ٓ ي٠ميت إمم اًمٜمٌل  ًْ  يريد أن يًٚمؿ ويٕمرف أطمٙم٤مم …، صمؿ إٟمف ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  …ُي

 وًمٙمٜمف ٓ يٕمٚمؿ قمـ هذا اًمديـ إٓ …اإلؾمالم وىمد يٙمقن أؾمٚمؿ ىمٌؾ وصقًمف إمم اًمٜمٌل 

.  ، ومػميد أن يتٕمٚمؿ ذائع هذا اًمديـ اًم٘مٚمٞمؾ

وذم .  ، وٓسمد أيْم٤ًم ُمـ اًمتخكم قمـ ُم٤م يٜم٤مىمْمف ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر ومالسمد ُمـ آٟم٘مٞم٤مد هلذا اًمديـ ()

، وأن شمقضمف وضمٝمؽ  أن يًٚمؿ ىمٚمٌؽ هلل شمٕم٤ممم:  وُم٤م اإلؾمالم ؟ ىم٤مل:   ىم٤مل)):  اًمرواي٦م إظمرى

.  ((إمم اهلل شمٕم٤ممم 
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، وشمٗم٤مرق اعمنميملم إمم  هلل ُمـ ُمنمك أذك سمٕمدُم٤م أؾمٚمؿ قمٛمالً ، ٓ ي٘مٌؾ ا ()ٟمّمػمان

، وإٟمف  ، إٓ أن ريب قمز وضمؾ داقمل () اًمٜم٤مر، ُم٤مزم أُمًؽ سمحجزيمؿ قمـ اعمًٚمٛملم

اهد ُمٜمٙمؿ ، ومٚمٞمٌٚمغ اًمش رب إين ىمد سمٚمٖمتٝمؿ:  هؾ سمٚمٖم٧م قم٤ٌمدي ؟ وإين ىم٤مئؾ:  ؾم٤مئكم

، صمؿ إٟمٙمؿ ُمدقمقون ُمٗمدُم٦م أومقاهٙمؿ سم٤مًمٗمدام : صمؿ إن أول ُم٤م يٌلم قمـ أطمديمؿ  اًمٖم٤مئ٥م

، وأيٜمام وًـ   هذا ديٜمٙمؿ)):  هلل هذا ديٜمٜم٤م ؟ ىم٤ملي٤م ٟمٌل ا:  ىمٚم٧م.  () ويمٗمفًمٗمخذه

.  ()(( يٙمٗمٞمؽ

:  افػوائد وافعز

أٟمف جي٥م قمغم اعمرء أن يتٕمٚمؿ قم٘مٞمدة اإلؾمالم وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ  – 1

، وذًمؽ سم١ًمال أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام ومٕمؾ هذا اًمّمح٤ميب أو سم٤مًمرضمقع إمم  إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ٕهنام أظمقان جي٥م  أي أٟمف حيرم قمغم اعمًٚمؿ أن ئمٚمؿ أظم٤مه اعمًٚمؿ ذم ٟمٗمس أو قمرض أو ُم٤مل ()

.  أن يتٜم٤مسا

.   يٜمٝمك أُمتف قمـ يمؾ ُم٤م هق ؾم٥ٌم ذم دظمقل اًمٜم٤مر ُمـ اعمٕم٤ميص…أي أن اًمٜمٌل  ()

 اًمٗمدام ُم٤م يِمد قمغم ومؿ اإلسمريؼ واًمٙمقز ُمـ ظمرىم٦م ًمتّمٗمٞم٦م )):  (( ومدم ))ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُم٤مدة  ()

، ومِمٌف ذًمؽ  أي أهنؿ يٛمٜمٕمقن اًمٙمالم سم٠مومقاهٝمؿ طمتك شمتٙمٚمؿ ضمقارطمٝمؿ:  اًمنماب اًمذي ومٞمف

.  ((سم٤مًمٗمدام 

.   سمٜمحقه سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ5/3ورواه أيْم٤ًم .   سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ5، 5/4رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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 ويمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ إن يم٤من قمٜمده ُمـ ىمدرة قمغم اًمرضمقع …هلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف يمت٤مب ا

 . إًمٞمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ومٝماًم صحٞمح٤مً 

أن ُمـ أؾمٚمؿ وهق ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر وٓ يًتٓمٞمع إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر ديٜمف ُمـ صالة  – 2

، أُم٤م ُمـ يم٤من يًتٓمٞمع إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر  أو همػمه٤م جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمت٘مؾ إمم سمالد اعمًٚمٛملم

.  ديٜمف ومٞمجقز ًمف أن ي٘مٞمؿ ذم سمٚمده ويًتح٥م ًمف آٟمت٘م٤مل إمم سمالد اعمًٚمٛملم

أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يقازم أظم٤مه اعمًٚمؿ ذم أي ُمٙم٤من أو زُم٤من ومٞمحٌف  – 3

ويٜم٤مسه ويًٕمك ذم ُم٤ًمقمدشمف قمٜمد طم٤مضمتف إمم اعم٤ًمقمدة ويت٠ممل عم٤م يّمٞمٌف ُمـ اًمير 

.  ويٗمرح ًمٗمرطمف

.  ، سمؾ ووٌط مجٞمع أقمامًمف اًم٤ًمسم٘مف أن اعمرشمد قمـ ديٜمف ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف قمٛمؾ – 4

، وىمد   قمغم يمؾ ُم٤م ومٞمف ضمٚم٥م اخلػم ودومع اًمير قمـ أُمتف…طمرص اًمٜمٌل  – 5

 إٟمام ُمثكم وُمثؾ اًمٜم٤مس يمٛمثؾ رضمؾ )):   أٟمف ىم٤مل…روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل 

ُم٤م طمقًمف ضمٕمؾ اًمٗمراش وهذه اًمدواب اًمتل شم٘مع ذم اًمٜم٤مر ، ومٚمام أو٤مءت  اؾمتقىمد ٟم٤مراً 

، وم٠مٟم٤م آظمذ سمحجزيمؿ  ، ومٞم٘متحٛمـ ومٞمٝم٤م ، ومجٕمؾ اًمرضمؾ حيجزهـ ويٖمٚمٌٜمف ي٘مٕمـ ومٞمٝم٤م

.  ()(( ، شم٘محٛمقن ومٞمٝم٤م ، ومتٖمٚمٌقين ، هٚمؿ قمـ اًمٜم٤مر هٚمؿ قمـ اًمٜم٤مر:  قمـ اًمٜم٤مر

، وأن  أن اعمٕمّمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ اًمنمك أو مم٤م دوٟمف ؾم٥ٌم ًمدظمقل اًمٜم٤مر – 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (2284)اًمٗمْم٤مئؾ :  ، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6483)اًمرىم٤مق :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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، وىمد روى اًمٌخ٤مري  اًمٕم٤ميص ي٘مذف سمٜمٗمًف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وحيرم ٟمٗمًف ُمـ دظمقل اجلٜم٦م

وُمـ ي٠مسمك ي٤م :  ، ىم٤مًمقا (( يمؾ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ أسمك )):   أٟمف ىم٤مل…قمـ اًمٜمٌل 

.  ()(( ، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك  ُمـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م)):  …هلل ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل رؾمقل ا

، يمام  أن ضمقارح اًمٕمٌد شمِمٝمد قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمام ومٕمٚمف ُمـ ُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم – 7

حتى إذا ما جاءوها صفد ظؾقفم شؿعفم وأبصارهم وجؾودهم بام  }:  هلل شمٕم٤مممىم٤مل ا

هلل افذي أكطق ـل وؿافوا جلؾودهم مل صفدتم ظؾقـا ؿافوا أكطؼـا ا* ـاكوا يعؿؾون 

 جي٥م قمغم ، وهلذا [21، 20 :ومّمٚم٧م] { يشء وهو خؾؼؽم أول مرة وإفقه ترجعون

.  اعمًٚمؿ أن جي٤مهد ٟمٗمًف ذم اًمٌٕمد قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (7280)آقمتّم٤مم :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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افدرس افسابع وافستون 

 ()إؾمالم سمٜمل زهػم سمـ أىمٞمش وىمدوم وومدهؿ

 إذ أشمك () اعمرسمدسمٞمٜم٤م ٟمحـ هبذا:   قمـ يزيد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمِمخػم ىم٤مل– 105

يم٠مَن هذا :  وم٘مٚمٜم٤م.  () ضمراب، أو ىمٓمٕم٦م ، ُمٕمف ىمٓمٕم٦م أديؿ قمٚمٞمٜم٤م أقمرايب أؿمٕم٨م اًمرأس

:  وم٘م٤مل اًم٘مقم.  …هلل ، هذا يمت٤مب يمتٌف زم رؾمقل ا وم٘م٤مل أضمؾ.  ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٌٚمد

:  ، وم٢مذا ومٞمف ، وم٠مظمذشمف وم٘مرأشمف ه٤مت

 ًمٌٜمل زهػم …هلل هذا يمت٤مب ُمـ حمٛمد اًمٜمٌل رؾمقل ا.   سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ))

، ووم٤مرىمتؿ  ، وآشمٞمتؿ اًمزيم٤مة  إٟمٙمؿ إن أىمٛمتؿ اًمّمالة– وهؿ طمل ُمـ قمٙمؾ –سمـ أىمٞمش 

 واًمّمٗمل وم٠مٟمتؿ آُمٜمقن سم٠مُم٤من …، وأقمٓمٞمتؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ اخلٛمس وؾمٝمؿ اًمٜمٌل  اعمنميملم

.  (( …اهلل وأُم٤من رؾمقًمف 

،   ي٘مقل…هلل ، طمدصمٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل ا هلله٤مت أصٚمحؽ ا:  وم٘م٤مل اًم٘مقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  3/543يٜمٔمر شمرمج٦م اًمٜمٛمر سمـ شمقًم٥م ذم اإلص٤مسم٦م  ()

 ُمرسمد سمٙمن اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمراء وومتح )):  7/246 (3906ذح احلدي٨م ) ىم٤مل ذم اًمٗمتح  ()

اعمرسمد يمؾ رء طم٧ًٌم ومٞمف :  وىم٤مل إصٛمٕمل.  اعمقطمدة هق اعمقوع اًمذي جيٗمػ ومٞمف اًمتٛمر

.  ((، ٕٟمف يم٤من ُمقوع ؾمقق اإلسمؾ  وسمف ؾمٛمل ُمرسمد اًمٌٍمة.  اإلسمؾ أو اًمٖمٜمؿ

.  وقم٤مء ُمـ ضمٚمد:  ، واجلراب اجلٚمد:  إديؿ ()
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 صقم ؿمٝمر اًمّمؼم وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر )):   ي٘مقل…هلل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا

.   ي٘مقًمف…هلل أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مل اًم٘مقم ()((يذهٌـ وطمر اًمّمدر 

هلل ٓ أطمدصمٙمؿ ، ٓ وا …هلل ٓ أرايمؿ خت٤مومقن أن أيمقن أيمذب قمغم رؾمقل ا:  وم٘م٤مل

.  () ُمدسمراً ()صمؿ أهقى إمم اًمّمحٞمٗم٦م وم٤مٟمتزقمٝم٤م صمؿ اٟمّم٤مع.  ()طمديث٤ًم اًمٞمقم

:  افػوائد وافعز

.  وضمقب إىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة – 1

، يمام حيرم قمٚمٞمف اًمًٗمر  أٟمف حيرم قمغم اعمًٚمؿ اًمًٗمر ًمإلىم٤مُم٦م ذم سمالد اعمنميملم – 2

.  ُمـ أضمؾ اًمًٞم٤مطم٦م وٟمحقه٤م ذم سمالد اعمنميملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  ُم٤مدة )يٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب .  أي يذه٥م ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ همش ووؾم٤موس وهمؾ وطم٘مد وقمداوة ()

.  (وطمر 

،  ، وشمِمٙمٙمٝمؿ ذم صحتٝم٤م  قمدم شمّمدي٘مٝمؿ ًمروايتف– ريض اهلل قمٜمف –أي أٟمف أظمذ قمٚمٞمٝمؿ  ()

.  ومٕم٤مىمٌٝمؿ سم٠من ٓ حيدصمٝمؿ طمديث٤ًم آظمر ذم هذا اًمٞمقم

.  ، صمؿ يمَر راضمٕم٤ًم وشمريمٝمؿ أي أٟمف أظمذ هذه اًمّمحٞمٗم٦م ()

، وأسمق  (452)، ويقٟمس سمـ سمٙمػم ذم زوائد اعمٖم٤مزي  (20740 – 20737)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

 (6557)، واسمـ طم٤ٌمن  68، وحمٛمد سمـ ؾمالم ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ص (2999)داود 

.  وإؾمٜم٤مده صحٞمح
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.  ، وُمـ ذًمؽ أداء مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م وضمقب أداء احل٘مقق اعم٤مًمٞمف إمم أصح٤مهب٤م – 3

أن اعمًٚمؿ إذا أدى اًمقاضم٤ٌمت واسمتٕمد قمـ اعمحرُم٤مت طمرم اًمتٕمرض ًمف سم٠مي  – 4

.  أذى

 وصٞم٤مم اًمتٓمقع وسم٤مٕظمص – اًمذي هق ؿمٝمر اًمّمؼم –أن صٞم٤مم رُمْم٤من  – 5

، وُمٜمٝم٤م أن هذا اًمّمٞم٤مم يزيؾ ُم٤م ىمد  صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ًمف ومقائد قمديدة

يٙمقن ذم صدر اعمًٚمؿ ُمـ همش وطم٘مد وقمداوة إلظمقاٟمف اعمًٚمٛملم وُمـ وؾم٤موس 

.  وٟمحقه٤م

أن ُمـ آداب اعمح٤مدصم٦م وآؾمتامع أن ٓ يِمٙمؽ اإلٟم٤ًمن ذم اًمٙمالم اًمذي  – 6

، وًمق ومرض أٟمف طمّمؾ ًمديف رء ُمـ قمدم آىمتٜم٤مع هبذا  ُيٚم٘مك قمٚمٞمف عمجرد اؾمتٖمراسمف

اًمٙمالم ومال يٜمٌٖمل ًمٚم٤ًمُمع إيذاء اعمتٙمٚمؿ سم٤مًمتِمٙمٞمؽ ذم صح٦م يمالُمف اًمذي هق جيزم 

، ومال طمرج ُمـ  ، إٓ أن يٙمقن ذم هذا اًمٙمالم يمذب فم٤مهر أو أي يمالم حمرم سمّمحتف

.  أطمًـسمٞم٤من ذًمؽ سم٤مًمتل هل 

 *     *     *
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افدرس افثامن وافستون 

ىمّم٦م إؾمالم صٗمقان سمـ ىمداُم٦م 

ه٤مضمر أيب صٗمقان إمم اًمٜمٌل :   قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ صٗمقان سمـ ىمداُم٦م ىم٤مل– 106

،  ، ومٛمًح قمٚمٞمٝم٤م  إًمٞمف يده…، ومٛمد اًمٜمٌل  ، وم٤ٌميٕمف قمغم اإلؾمالم  وهق سم٤معمديٜم٦م…

 (( اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م )):  …ه اًمٜمٌل ، وم٘م٤مل ل هللإين أطمٌؽ ي٤م رؾمقل ا:  وم٘م٤مل ًمف صٗمقان

 وهق سم٤معمديٜم٦م دقم٤م ىمقُمف …ومٙم٤من صٗمقان اسمـ ىمداُم٦م طملم أشمك دار اهلجرة إمم اًمٜمٌل 

، وظمرج ُمٕمف سم٤مسمٜمٞمف  ، ومخرج وشمريمٝمؿ ، وم٠مسمقا قمٚمٞمف وسمٜمل أظمٞمف ًمٞمخرضمقا ُمٕمف

، ومٖمػم  ، ويم٤مٟم٧م أؾمامؤهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد اًمٕمزى وقمٌد هنؿ هللقمٌداًمرمحـ وقمٌدا

، وم٘م٤مل ذم ذًمؽ اسمـ أظمٞمف ٟمٍم سمـ ومالن سمـ ىمداُم٦م ذم ظمروج  …اًمٜمٌل أؾمامءهؿ 

:  صٗمقان ووطمِمتٝمؿ ًمٗمراىمف

وٛمؾ صٗمقان وأصٌح هم٤مدي٤م 

 

 ()سم٠مسمٜم٤مئف قمٛمدًا وظمغم اعمقاًمٞم٤م 

وم٠مصٌح٧ُم حمت٤مر إُمر ُمٗمٜمدًا  

 

 ()وأصٌح صٗمقان سمٞمثرب صم٤موي٤م 

ـماِلَب اًمذي يٌ٘مك وآصمرُت همػمه  

 

 ()ومِمت٤من ُم٤م يٗمٜمك وُم٤م يم٤من سم٤مىمٞم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

.  إىم٤مرب:  اعمقازم ()

.  ُم٘مٞمامً :  ، وصم٤موي٤مً  14/139هتذي٥م اًمٚمٖم٦م :  يٜمٔمر.  أي ذار أي وٕمٞمػ:  ُمٗمٜمداً  ()

، وهق اعم٤ٌمدرة إمم اًمدظمقل  أن قمٛمف صٗمقان ـمٚم٥م اًمذي يٌ٘مك ًمٚمٕمٌد ويٜمٗمٕمف ذم آظمرشمف:  يٕمٜمل ()

 =



  313                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

سم٤مشمٞم٤مٟمف دار اًمرؾمقل حمٛمد 

 

جمٞم٤ًٌم ًمف إذ ضم٤مء سم٤محلؼ ه٤مدي٤م  

ومٞم٤مًمٞمتٜمل يقم احلٜملم اشمٌٕمتٝمؿ  

 

ىم٣م اهلل ذم إؿمٞم٤مء ُم٤م يم٤من ىم٤موٞم٤م  

:  ، وم٘م٤مل وم٠مضم٤مسمف صٗمقان 

وُمـ ُمٌٚمغ ٟمٍمًا رؾم٤مًم٦م قم٤مشم٥م 

 

سم٠مٟمؽ سم٤مًمت٘مّمػم أصٌح٧م راوٞم٤م  

ُم٘مٞماًم قمغم أريم٤من هدًمؼ ًمٚمٝمقى  

 

وأٟمؽ ُمٖمرور  ٜمل إُم٤مٟمٞم٤م  

وم٤ًمِم ىمًٞمامت إُمقر وقم٤مِده٤م  

 

ىم٣م اهلل ذم إؿمٞم٤مء ُم٤م يم٤من ىم٤موٞم٤م  

:  ، وم٘م٤مل قمٌداًمرمحـ ذم ُمقت أسمٞمف صٗمقان وأىم٤مم صٗمقان سم٤معمديٜم٦م طمتك ُم٤مت هب٤م 

وأٟم٤م اسمـ صٗمقان اًمذي ؾمٌ٘م٧م ًمف 

 

قمٜمد اًمٜمٌل ؾمقاسمؼ اإلؾمالم  

صغم اإلًمف قمغم اًمٜمٌل وآًمف  

 

وصمٜمك قمٚمٞمف سمٕمده٤م سمًالم  

وم٠مشمك اًمٜمٌل ُم٤ٌميٕم٤ًم وُمٝم٤مضمرًا  

 

 ()سم٤مسمٜمٞمف خمت٤مر ًمٓمقل ُم٘م٤مم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وأٟمف هق آصمر اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٌ٘م٤مء قمٜمد اعم٤مل وإهؾ ذم اإلؾمالم

،  (4982)، وذم إوؾمط واًمّمٖمػم يمام ذم جمٛمع اًمٌحريـ  (7400)رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ()

، رضم٤مًمف طمديثٝمؿ ٓ يٜمزل  وإؾمٜم٤مده حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم (3822)وُمـ ـمري٘مف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م 

، وفم٤مهر يمالم سمٕمض إئٛم٦م أن  ، وهق ىمدري هم٤مل ، قمدا ُمقؾمك سمـ ُمٞمٛمقن قمـ درضم٦م احلًـ

 ومٞمف ُمقؾمك سمـ )):  9/365وىم٤مل ذم اعمجٛمع .  6/133اًمٚم٤ًمن :  يٜمٔمر.  روايتف ُم٘مٌقًم٦م

، وروى اجلزء اعمرومقع ُمٜمف أسمق قمقاٟم٦م ذم صحٞمحف  ((، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا  ، ويم٤من ىمدري٤مً  ُمٞمٛمقن

 ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ ُمقؾمك قمـ أسمٞمف قمٌداًمرمحـ قمـ صٗمقان 184، 2/183يمام ذم اإلص٤مسم٦م 

.  سمف
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:  افػوائد وافعز

، وهذا ُمـ ظمّم٤مئّمف قمٚمٞمف اًمّمالة  …ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سمجًد اًمٜمٌل  – 1

، وهلذا مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ  ، ومال جيقز أن دمٕمؾ هذه اخلّمٞمّم٦م ٕطمد ؾمقاه واًمًالم

.  …يب اًمّمح٤مسم٦م أو قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أهنؿ شمؼميمقا سمجًد أطمد ؾمقى اًمـ

أن ُمـ أطم٥م إٟمٌٞم٤مء حم٦ٌم صحٞمحف وقمالُمتٝم٤م اشم٤ٌمقمٝمؿ وشم٘مديؿ أىمقاهلؿ قمغم  – 2

.  ، ويٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ أىمقال ُمـ ؾمقاهؿ وم٢مٟمف حينم ُمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

.  ُمنموقمٞم٦م شمٖمٞمػم إؾمامء اعمذُمقُم٦م إمم أؾمامء طمًٜم٦م – 3

أن ُمـ سم٤مدر إمم ومٕمؾ اخلػم حيِّمؾ ُمـ إضمقر أيمثر وأومْمؾ مم٤م حيّمٚمف ُمـ  – 4

.  شم٠مظمر ذم ذًمؽ

أن ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح إيث٤مر احلٞم٤مة إظمروي٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ  – 5

.  اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمدٟمٞم٤م احل٘مػمة اًمٗم٤مٟمٞم٦م

 *     *     *
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افدرس افتاشع وافستون 

أظم٤ٌمر إؾمالم طمّملم سمـ قمٌٞمد اخلزاقمل واسمٜمف قمٛمران 

 طمّملم إمم اًمٜمٌل ضم٤مء:   ىم٤مل–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ قمٛمران سمـ طمّملم – 107

 يم٤من يٓمٕمٛمٝمؿ ))ي٤م حمٛمد يم٤من قمٌد اعمٓمٚم٥م ظمػمًا ًم٘مقُمف ُمٜمؽ :  ، وم٘م٤مل  ىمٌؾ أن يًٚمؿ…

، صمؿ إن   ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مقل…هلل وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا.  ، وأٟم٧م شمٜمحرهؿ اًمٙمٌد واًمًٜم٤مم

 ىمؾ اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ذ )):  ي٤م حمٛمد ُم٤مذا شم٠مُمرين أن أىمقل ؟ ىم٤مل:  طمّمٞمٜم٤ًم ىم٤مل

.  ((وأؾم٠مًمؽ أن شمٕمزم زم قمغم أرؿمد أُمري ،  ٟمٗمز

إين يمٜم٧م ؾم٠مًمتؽ اعمرة :   وم٘م٤مل…، صمؿ أشمك اًمٜمٌل  صمؿ إن طمّمٞمٜم٤ًم أؾمٚمؿ:  ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م :   ىمؾ)):  ُم٤م شم٠مُمرين أن أىمقل ؟ ىم٤مل:  ، وإين أن أىمقل إومم

.  ()(( ، وُم٤م قمٚمٛم٧م ، وُم٤م ضمٝمٚم٧م ، وُم٤م أظمٓم٠مت وُم٤م قمٛمدت أهرت وُم٤م أقمٚمٜم٧م

ُم٤م ُم٧ًًم ومرضمل سمٞمٛمٞمٜمل ُمٜمذ سم٤ميٕم٧م هب٤م :   وقمـ قمٛمران أيْم٤ًم ىم٤مل– 108

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمٓمح٤موي ذم  (994، 993)، واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م  4/444رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

وىمد .  ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (899)، واسمـ طم٤ٌمن  (2525)اعمِمٙمؾ 

.  وذم ؾمٜمده إٟم٘مٓم٤مع (3483)ورواه اًمؽمُمذي .  1/336صححف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م 
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. ()…هلل رؾمقل ا

:  افػوائد وافعز

 ريض –، ومٝمذا طمّملم   ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم والل اًمٙمٗم٤مر وضمٝمٚمٝمؿ– 1

،  …هلل  ىمٌؾ إؾمالُمف جيٕمؾ اعمنمك ظمػمًا ُمـ أومْمؾ اًمٌنم وهق رؾمقل ا–هلل قمٜمف ا

ل ذم أقمٔمؿ إُمقر وهق آقمت٘م٤مد ظمػم ممـ يم٤من وجيٕمؾ ُمـ يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس وهق قمغم وال

 مل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ إٓ عم٤ّم …، ويٕمٞم٥م أومْمؾ اًمٌنم سم٘متٚمف ًمٚمٙمٗم٤مر ُمع أٟمف  قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ

.  صدوا قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم وطم٤مرسمقا اعم١مُمٜملم وآذوهؿ وىمتٚمقا ُمـ ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ

ٕٟمٌٞم٤مء ، وهلذا يم٤من ا  أُمر ُمنموع– أي ىمتٚمٝمؿ – أن ٟمحر اعمنميملم اعمح٤مرسملم – 2

.  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم حي٤مرسمقهنؿ وي٘متٚمقهنؿ

.  هلل شمٕم٤ممم ؾمالح ُمٝمؿ ىمد قمٓمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن دقم٤مء ا– 3

.   أٟمف يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يدقمق ذم يمؾ طم٤مل ُمـ أطمقاًمف سم٤مًمدقم٤مء اًمذي يٜم٤مؾمٌف– 4

، ؾمقاء أيم٤من   يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يرؿمد ُمـ اؾمؽمؿمده إمم ُم٤م ومٞمف ظمػمه وومالطمف– 5

.  ؾمٚماًم أم يم٤مومراً هذا اعمًتِمػم م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وواوم٘مف  وصححف.  3/487، واحل٤ميمؿ  4/287، واسمـ ؾمٕمد  (19943)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  ، وهق يمام ىم٤مٓ اًمذهٌل
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، وهلذا مل يٛمس   وشمقىمػمهؿ ًمف وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف… اطمؽمام اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل – 6

 سمٞمٛمٞمٜمف ُمٜمذ سم٤ميع هب٤م – ٓ ىمٌاًل وٓ دسمرًا – ومرضمف –هلل قمٜمٝمام  ريض ا–قمٛمران سمـ طمّملم 

.  …اًمٜمٌل 

 *     *     *
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افدرس افسبعون 

إؾمالم سمٜمل قم٤مُمر وسمٜمل أؾمد وىمدوم وومدهيام 

 ذم … أٟمف وومد إمم اًمٜمٌل –هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ قمٌداهلل سمـ اًمِمخػم – 109

،  ، وأٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م أٟم٧م وًمٞمٜم٤م:  ، وم٘مٚمٜم٤م ، ومًٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وم٠مشمٞمٜم٤مه:  ، ىم٤مل رهط سمٜمل قم٤مُمر

وم٘م٤مل .  ()، وأٟم٧م اجلٗمٜم٦م اًمٖمراء ، وأٟم٧م أومْمٚمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ومْمالً  () ـَمْقًٓ وأٟم٧م أـمقل قمٚمٞمٜم٤م

.  ()((ٟمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من ، وٓ يًتجرَ  () ىمقًمقا ىمقًمٙمؿ)):  …اًمٜمٌل 

 وومد سمٜمل …وومد قمغم اًمٜمٌل :   وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل– 110

، وًمًٜم٤م  هلل ىم٤مشمٚمتؽ ُمي يمٚمٝم٤م ومل ٟم٘م٤مشمٚمؽي٤م رؾمقل ا:  وم٘م٤مًمقا.  أؾمد ومتٙمٚمٛمقا وم٠مسم٤مٟمقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اًمٗمْمؾ:  اًمَٓمْقُل  ()

، أي أهن٤م  اًمٌٞمْم٤مء:  ، واًمٖمراء اإلٟم٤مء اًمذي يقوع ومٞمف اًمٓمٕم٤مم إذا يم٤من ُمـ ظمِم٥م:  اجلٗمٜم٦م ()

ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم٘مقل ًمٚمرضمؾ اًمٙمريؿ اًمذي يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس اجلٗمٜم٦م .  ممٚمقءة سم٤مًمِمحؿ واًمدهـ

.  (ُم٤مدة ضمٗمـ  )اًمٜمٝم٤مي٦م :  يٜمٔمر.  ، ومًٛمل هب٤م ، ٕٟمف يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م اًمٖمراء

.  ، وٓ شمتٙمٚمٗمقه أي شمٙمٚمٛمقا سمٙمالُمٙمؿ اًمذي حيييمؿ ()

، رضم٤مًمف رضم٤مل  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (4806)، وأسمق داود  (16311)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  ، ومٝمق ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ وطمده ، قمدا اًمّمح٤ميب اًمّمحٞمحلم
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 ٕيب سمٙمر …هلل ، وم٘م٤مل رؾمقل ا ()، وصٚمٜم٤م رمحؽ () ؿمقيم٦مسم٠مىمٚمٝمؿ قمددًا وٓ أيمٚمٝمؿ

،  ، إن وم٘مٝمٝمؿ ًم٘مٚمٞمؾ هللي٤م رؾمقل ا:   ىم٤مل(( أيتٙمٚمٛمقن هٙمذا ؟ )):  طمٞم٨م ؾمٛمع يمالُمٝمؿ

 يؿـون } وٟمزًم٧م هذه أي٦م )):  ، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وإن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمهنؿ

ظؾقك أن أشؾؿوا ؿل ال متـوا ظع إشالمؽم بل اهلل يؿن ظؾقؽم أن هداـم فإليامن إن 

.  ()[17 :احلجرات] {ــتم صادؿغ 

:  افػوائد وافعز

، ومم٤م جير اًمٜم٤مس  ، وم٢مٟمف مم٤م يدقمق اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف  اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اعمدح– 1

، وذًمؽ ٕن ُمـ ومتح سم٤مب اًمٖمٚمق ًمـ ي٘مػ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد طمد طمتك ي٘مع ذم  إًمٞمف

هلل اًمِمٞمٓم٤من قمغم ضمر اًمٜم٤مس إًمٞمف ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ ُمٚم٦م ، ومٞمحرص قمدو ا اًمنمك

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وٓ أىمٚمؿ رضم٤مًٓ  ًمًٜم٤م ُمـ أوٕمٗمٝمؿ ذم طم٤مل احلرب:  ُمرادهؿ ()

.   ُمـ ُمي…، واًمٜمٌل  وذًمؽ ٕن سمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م ُمـ ُمي ()

، واًمٌزار يمام ذم  (3363)، رىمؿ  4/251، وأسمق يٕمغم  (2363)رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  ()

 وإؾمٜم٤مده 346، 10/345، واعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة  ُمـ احلجرات (17)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ًممي٦م 

.  صحٞمح

، اًمدر اعمٜمثقر  1/292، شمٜمٔمر ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى   وًمف ؿمقاهد يمثػمة ُمتّمٚم٦م وُمرؾمٚم٦م

.  ، وىمد طمًـ اًمًٞمقـمل سمٕمْمٝم٤م 7/585
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 …قمْمٝمؿ سم٤مب اًمٖمٚمق ذم ُمدح اًمٜمٌل ، وهلذا عم٤م ومتح ب ، ًمٞمدظمٚمقا اًمٜم٤مر ُمٕمف اإلؾمالم

:  ، ومٝمذا ُمثاًل اًمٌقصػمي ي٘مقل ذم سمردشمف أوصٚمٝمؿ إمم اًمٙمٗمر واًمنم

وم٢من ُمـ ضمقدك اًمدٟمٞم٤م ورضهت٤م 

 

وُمـ قمٚمقُمؽ قمٚمؿ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ  

 ىمد شمٗمْمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م وسم٤مٔظمرة وأٟمف يٕمٚمؿ مجٞمع ُم٤م ذم اًمٚمقح …وم٘مد زقمؿ أن اًمٜمٌل  

، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ٓ  يمٚمف همٚمق ضمر إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤من، وهذا  هلل شمٕم٤ممم، ومامذا سم٘مل  اعمحٗمقظ

، وم٘م٤مل قمٚمٞمف   اًمذي طمذر أُمتف ُمـ اًمٖمٚمق ومٞمف…، وهق ُمٕمّمٞم٦م ًمٚمٜمٌل  ُمـ ىمرآن وٓ ؾمٜم٦م

 ٓ شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى )):  اًمّمالة واًمًالم ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخ٤مري

، ويمام ذم احلدي٨م  ()((هلل ورؾمقًمف قمٌد ا:  ، وم٘مقًمقا ، وم٢مٟمام أٟم٤م قمٌد اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ

، ومٛمـ همال ذم   ومٙمٞمػ سمٖمػمه ُمـ اًمٌنم…، وإذا يم٤من هذا ذم طمؼ اًمٜمٌل  إول هٜم٤م

 ؿل إن ــتم }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم …هلل شمٕم٤ممم وًمٚمٜمٌل اعمدح ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم ٟم٘مص حمٌتف 

، ومٞمج٥م قمغم  [31 :قمٛمران آل] {حتبون اهلل ؾاتبعوين حيببؽم اهلل ويغػر فؽم ذكوبؽم 

ًمذي يريد ًمٜمٗمًف اًمًالُم٦م أن يًػم قمغم ُمٜمٝم٩م حمٛمد سمـ قمٌداهلل رؾمقل رب اعمًٚمؿ ا

، وًمٞمحذر ُمـ  ، واًمذي هق ـمريؼ اًمًالُم٦م واًمٜمج٤مة واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ …اًمٕم٤معملم 

.  هلل اعمًتٕم٤من، وا اًمٖمٚمق اًمذي هق ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من

،  هلل شمٕم٤ممم هق اعمتٗمْمؾ قمغم مجٞمع اخلٚمؼ سمجٛمٞمع ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمؿ أن ا– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (3455)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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هلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ ، وا  ذًمؽ ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م ًمديـ اإلؾمالم اًمتل هل أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿوُمـ

، ومٝمق ىمد ؾمٚمؽ اًمذي ي١مدي إمم ؾمٕم٤مدشمف  ، وُمـ اهتدى ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمام هيتدي ًمٜمٗمًف اخلٚمؼ

،  هلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ اًمٕم٤ٌمد وقمـ ـم٤مقم٤مهتؿ، وا هلل شمٕم٤مممذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمٕمد شمقومٞمؼ ا

 ي٤م قم٤ٌمدي ًمق أن أوًمٙمؿ وآظمريمؿ وإٟمًٙمؿ وضمٜمٙمؿ يم٤مٟمقا )):  يمام ذم احلدي٨م اًم٘مدد

، ي٤م قم٤ٌمدي ًمق أن أوًمٙمؿ  قمغم أشم٘مك ىمٚم٥م رضمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ ُم٤م زاد ذًمؽ ذم ُمٚمٙمل ؿمٞمئ٤مً 

وآظمريمؿ وإٟمًٙمؿ وضمٜمٙمؿ يم٤مٟمقا قمغم أومجر ىمٚم٥م رضمؾ واطمد ُم٤م ٟم٘مص ذًمؽ ُمـ ُمٚمٙمل 

هلل ، سمؾ  هلل سم٢مؾمالُمف أو ـم٤مقمتف، وهلذا ٓ جيقز ٕطمد أن يٛمتـ قمغم ا () رواه ُمًٚمؿ((ؿمٞمئ٤ًم 

.  هلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ، ومٚمٞمِمٙمر ا اعمٜم٦م قمٚمٞمف أن هداه وووم٘مف عم٤م ومٞمف ظمػمه وؾمٕم٤مدشمف

 قمغم يمؾ …، وهلذا أٟمٙمر اًمٜمٌل   وضمقب إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر قمغم ُمـ رآه أو ؾمٛمٕمف– 3

.  ُمـ هذيـ اًمقومديـ ُم٤م وىمع ومٞمف يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ اعمٜمٙمر

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (2577)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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افدرس احلادي وافسبعون 

ظمؼم إؾمالم ُمزيٜم٦م وىمدوم وومدهؿ 

هلل ىمدُمٜم٤م قمغم رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن – 111

ي٤م رؾمقل :  ، وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم  سم٠مُمره…هلل ، وم٠مُمرٟم٤م رؾمقل ا  ذم أرسمٕمامئ٦م ُمـ ُمزيٜم٦م…

ُم٤م قمٜمدي إٓ :  ، وم٘م٤مل (( زِودهؿ )):   ًمٕمٛمر…، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  هلل ُم٤مًمٜم٤م ـمٕم٤مم ٟمتزودها

، وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م  (( اٟمٓمٚمؼ ومزودهؿ )):  ، وم٘م٤مل ، وُم٤م أراه٤م شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً  وم٤موٚم٦م ُمـ  ر

، وم٠مظمذ اًم٘مقم  ظمذوا:  ، وم٘م٤مل ()، وم٢مذا ومٞمٝم٤م  ر ُمثؾ اًمٌٙمر إورق () ًمفإمم قِمِٚمَٞم٦م

، وىمد  ، وم٤مًمتٗم٧م وُم٤م أوم٘مد ُمقوع  رة ويمٜم٧م أٟم٤م ذم آظمر اًم٘مقم:  ، ىم٤مل طم٤مضمتٝمؿ

.  ()اطمتٛمؾ ُمٜمف أرسمٕمامئ٦م رضمؾ

 …هلل أشمٞم٧م رؾمقل ا:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ ىمرة سمـ إي٤مس اعمزين – 112

، صمؿ  وم٤ٌميٕمتف:  ، ىم٤مل ، وإن ىمٛمٞمّمف عمٓمٚمؼ إزرار ، وم٤ٌميٕمٜم٤مه ذم رهط ُمـ ُمزيٜم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وهل اًمٖمروم٦م اًمتل شمٙمقن ذم ؾمٓمح اعمٜمزل ()

.  ، وإورق هق إؾمٛمر أي ُمثؾ اجلٛمؾ اًمّمٖمػم ()

 5/365، ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ يًػم (23746)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، رواه  وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ديملم.  سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ، ومٝمق طمًـ سمٛمجٛمقع اًمٓمري٘ملم

.  وؾمٜمده صحٞمح (17576)اإلُم٤مم أمحد 
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ومام رأي٧م ُمٕم٤موي٦م وٓ :  ، ىم٤مل قمروة ، ومٛم٧ًًم اخل٤مشمؿ أدظمٚم٧م يدي ذم ضمٞم٥م ىمٛمٞمّمف

.  () يزرران أزرارمه٤م أسمدا، وٓ اسمٜمف ىمط إٓ ُمٓمٚم٘مل أزرارمه٤م ذم ؿمت٤مء وٓ طمر

:  افػوائد وافعز

،   أٟمف ٓ طمرج قمغم اعمًٚمؿ إذا يم٤من حمت٤مضم٤ًم أن يٓمٚم٥م ُمـ ىم٤مدر أن ي٤ًمقمده– 1

، ويمذًمؽ  وسم٤مٕظمص إذا يم٤من اًمٓمٚم٥م ُمـ وزم أُمر اعمًٚمٛملم وُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

و ٓ طمرج قمٚمٞمف أن ي٠مظمذ ُم٤م يٕمٓمك ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم إذا يم٤من أقمٓمك سمقضمف طمؼ ول

، وىمد  ، ًمٙمـ ٓ جيقز ًمٖمػم اعمحت٤مج أن ي٠ًمل اًمٜم٤مس ُمـ أُمقاهلؿ يم٤من همػم حمت٤مج ًمذًمؽ

،   ُمـ ؾم٠مل اًمٜم٤مس أُمقاهلؿ شمٙمثرًا وم٢مٟمام ي٠ًمل مجراً )) أٟمف ىم٤مل …صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

.  () رواه ُمًٚمؿ((، أو ًمٞمًتٙمثر  ومٚمٞمًت٘مؾ

م  وقمظ–هلل قمٜمف  ريض ا– ذم احلدي٨م إول ُم٤م يدل قمغم ىمقة إيامن قمٛمر – 2

 أن يزودهؿ ُمـ ُم٤مًمف اًمذي هق ـمٕم٤مُمف …، طمٞم٨م أُمره اًمرؾمقل  …ُمٜمزًمتف قمٜمد اًمٜمٌل 

 عم٤م يمرره قمٚمٞمف ُمع قمٚمٛمف سم٠من هذا اًمتٛمر ًمـ …، صمؿ إٟمف اُمتثؾ أُمر اًمٜمٌل  وـمٕم٤مم قمٞم٤مًمف

.  يٙمٗمل هذا اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمقٓ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمؼميم٦م ومٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وؾمٜمده صحٞمح.  وهمػممه٤م (4082)، وأسمق داود  (16243، 15581)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  (1041)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()
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هلل  ريض ا– ويمراُم٦م ًمٕمٛمر …ُمد  ذم احلدي٨م إول أيْم٤ًم ُمٕمجزة ًمٜمٌٞمٜم٤م ُمح– 3

، وُمع ذًمؽ مل   طمٞم٨م شمزود هذا اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ هذا اًمتٛمر اًم٘مٚمٞمؾ–قمٜمف 

.  يٜم٘مص ُمٜمف وٓ  رة واطمدة

، وهق وضمقد اخل٤مشمؿ ذم  … ذم احلدي٨م اًمث٤مين أيْم٤ًم دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف – 4

ون يمام ذم ىمّم٦م ؾمٚمامن ، وهق ُم٤م أظمؼم سمف إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسمؼ فمٝمره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

.  وهمػمه٤م

 ذم هذا احلدي٨م يمذًمؽ ُم٤م يدل قمغم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم آىمتداء سم٤مًمٜمٌل – 5

، وهذا ُمـ  ، يم٠مُمقر اًمٚم٤ٌمس وٟمحقه٤م  طمتك ذم إُمقر اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ اًمتنميع…

.  …، وم٠مطمدهؿ حي٥م أن شمٙمقن هٞمئتف يمٝمٞمئ٦م اًمٜمٌل  …حمٌتٝمؿ ًمٚمٜمٌل 

 *     *     *
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افدرس افثاين وافسبعون 

إؾمالم سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م وىمدوم وومدهؿ وظمؼم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب 

 ىمدم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب قمغم قمٝمد )):   قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل– 113

، وىمدُمٝم٤م ذم  إن ضمٕمؾ زم حمٛمد إُمر ُمـ سمٕمده شمٌٕمتف:  ، ومجٕمؾ ي٘مقل …رؾمقل اهلل 

 – وُمٕمف صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس …هلل ، وم٠مىمٌؾ إًمٞمف رؾمقل ا () ىمقُمفسمنم يمثػم ُمـ

 ًمق )):   طمتك وىمػ قمغم ُمًٞمٚمٛم٦م ذم أصح٤مسمف وم٘م٤مل– ىمٓمٕم٦م ضمريد …هلل وذم يد رؾمقل ا

، وًمئـ أدسمرت ًمٞمٕم٘مرٟمؽ  هلل ومٞمؽ، وًمـ شمٕمدو أُمر ا ؾم٠مًمتٜمل هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُم٤م أقمٓمٞمتٙمٝم٤م

، صمؿ اٟمٍمف  ((، وهذا صم٤مسم٧م جيٞمٌؽ قمٜمل  ، وإين ٕراك اًمذي ُأري٧ُم ومٞمف ُم٤م رأي٧ُم  هللا

.  قمٜمف

 وإين ٕراك اًمذي أري٧م )):  …ؾم٠مًم٧م قمـ ىمقل رؾمقل اهلل ف:  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

 سمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م ذم )):   ىم٤مل…هلل ، وم٠مظمؼمين أسمق هريرة أن رؾمقل ا ((ومٞمف ُم٤م أري٧م 

، ومٜمٗمختٝمام  ، وم٠موطمل إزَم ذم اعمٜم٤مم أن أٟمٗمخٝمام ، وم٠ممهٜمل ؿم٠مهنام يدي ؾمقاريـ ُمـ ذه٥م

 ((، وأظمر ُمًٞمٚمٛم٦م  مه٤م اًمٕمٜمزأطمد:  ، وم٠موًمتٝمام يمذاسملم خيرضم٤من ُمـ سمٕمدي ومٓم٤مرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي أن ُمًٞمٚمٛم٦م عم٤م ىمدم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمدُمٝم٤م ذم وٛمـ أٟم٤مس يمثػم ُمـ ىمٌٞمٚمتف سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ()
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.  ()رواه اًمٌخ٤مري

، وم٢مذا  يمٜم٤م ٟمٕمٌد احلجر:   ىم٤مل–هلل  رمحف ا– وقمـ أيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي – 114

، وم٢مذا مل ٟمجد طمجرًا مجٕمٜم٤م ضمثقة  ، وأظمذٟم٤م أظمر وضمدٟم٤م طمجرًا هق أظمػم ُمٜمف أًم٘مٞمٜم٤مه

:   دظمؾ ؿمٝمر رضم٥م ىمٚمٜم٤م، وم٢مذا ، صمؿ ـمٗمٜم٤م سمف ، صمؿ ضمئٜم٤م سم٤مًمِم٤مة ومحٚمٌٜم٤مه قمٚمٞمف () شمرابُمـ

 ، ومال ٟمدع رحم٤ًم ومٞمف طمديدة وٓ ؾمٝماًم ومٞمف طمديدة إٓ ٟمزقمٜم٤مه وأًم٘مٞمٜم٤مه ؿمٝمر ُُمٜمَِّمؾ اإلؾِمٜم٦َم

، ومٚمام ؾمٛمٕمٜم٤م   همالُم٤ًم أرقمك اإلسمؾ قمغم أهكم…ويمٜم٧م يقم سمٕم٨م اًمٜمٌل :  ، ىم٤مل ()رضم٥م

.  () اًمٌخ٤مريرواه.  ، إمم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب سمخروضمف ومررٟم٤م إمم اًمٜم٤مر

:  اًمٗمقائد واًمٕمؼم

 رأى ظمروج هذيـ اًمٙمذاسملم …، ومٝمذا ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد   أن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء طمؼ– 1

.  …، ومقىمع ُم٤م رآه  ورأى أٟمف ؾمٞم٘م٣م قمٚمٞمٝمام

، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيذر ُمـ أشم٤ٌمع يمؾ   أن اًمدضم٤مضمٚم٦م ُمـ اًمٌنم يمثػم– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (4373)سم٤مب وومد سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م :  اعمٖم٤مزي:  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  8/91يٜمٔمر اًمٗمتح .  اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمؽماب دمٛمع ومتّمػم يمقُم٤م:  اجلثقة ()

، سمؾ إهنؿ خيٚمٕمقن  ، ٕٟمف ؿمٝمر طمرام أي أهنؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا ضم٤مء ؿمٝمر رضم٥م شمريمقا احلرب ()

ويٜمٔمر اعمرضمع .  أؾمٜم٦م اًمرُم٤مح وطمديد اًمًٝم٤مم ذم هذا اًمِمٝمر شمٕمٌػمًا قمـ شمريمٝمؿ ًمٚمحرب ومٞمف

.  اًم٤ًمسمؼ

.  (4376)اعمقوع اًم٤ًمسمؼ :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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ل أطمد ، ومال ي٘مٌؾ ىمق ُمدع ًمدقمقى وًمق رأى ًمديف ُم٤م يدقمل أٟمف ُمـ اًمٙمراُم٤مت أو همػمه٤م

، ومام واوم٘مٝمام ومٝمق  …ُمـ اًمٌنم طمتك يٕمرض طم٤مًمف وىمقًمف قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

.  ، وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام وًمق ىمٞمد ؿمؼم ومٝمق اًم٤ٌمـمؾ احلؼ

، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد  ، طمٞم٨م يٕمٌدون ُم٤مٓ يٜمٗمع وٓ يي  ؾمٗم٤مه٦م اًمٙمٗم٤مر– 3

ـمٞمٕمقا ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد اًم٘مٌقر واعمقشمك اًمذيـ مل ي٧ًم إؿمج٤مر وإطمج٤مر واًمؽماب

، ويؽميمقن  هلل ورمحتف، أو يٕملم خمٚمقىم٤ًم وٕمٞمٗم٤ًم حمت٤مج إمم قمقن ا دومع اعمقت قمـ أٟمٗمًٝمؿ

.  قم٤ٌمدة اخلالق اًمرزاق اًمٙمريؿ رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف وُمٍمومف

،   أن آهتامم سمِمٝمر صٗمر وإطمداث قم٤ٌمدات ومٞمف هق ُمـ قمٛمؾ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م– 4

اث قم٤ٌمدة ُمٕمٞمٜم٦م خيص هب٤م هذا ، ومال جيقز إطمد وىمد هنل أهؾ اإلؾمالم قمـ اًمتِمٌف هبؿ

.  اًمِمٝمر ٓ صالة وٓ صٞم٤مُم٤ًم وٓ قمٛمرة وٓ صدىم٦م وٓ همػمه٤م

 *     *     *
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افدرس افثافث وافسبعون 

ظمؼم إؾمالم مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ورضمؾ ُمـ سمٜمل وٌٞمٕم٦م 

وووم٤مدهتؿ 

ظمرضمٜم٤م ؾمت٦م :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ـمٚمؼ سمـ قمكم احلٜمٗمل اًمٞمامُمل – 115

،  ، ورضمؾ ُمـ سمٜمل وٌٞمٕم٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ، مخ٦ًم ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م …ل اهلل وومدًا إمم رؾمق

 ، وأظمؼمٟم٤مه أن سم٠مروٜم٤م سمِٞمٕم٦م ، وم٤ٌميٕمٜم٤مه وصٚمٞمٜم٤م ُمٕمف …،  هللطمتك ىمدُمٜم٤م قمغم ٟمٌل ا

، صمؿ صٌف ذم  ، ومدقم٤م سمامء ومتقو٠م ُمٜمف و ْمٛمض ()، واؾمتقهٌٜم٤مه ُمـ ومْمؾ ـمٝمقره ()ًمٜم٤م

، صمؿ  ، وم٤ميمنوا سمٞمٕمتٙمؿ  وم٢مذا ىمدُمتؿ سمٚمديمؿ،  اذهٌقا هبذا اعم٤مء)):  ، صمؿ ىم٤مل ()إداوةٍ 

،  هللي٤م رؾمقل ا:  وم٘مٚمٜم٤م.  ((، واختذوا ُمٙم٤مهن٤م ُمًجدًا  () اعم٤مءاٟمْمحقا ُمٙم٤مهن٤م ُمـ هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل .  ُمٕمٌد اًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد:  اًمٌٞمٕم٦م سمٙمن اًم٤ٌمء ()

2/369  .

.  ، ًمٞمتؼميمقا سمف …أي ـمٚمٌقا ُمٜمف أن هي٥م هلؿ سم٤مىمل ووقئف  ()

اًم٘مرسم٦م :  واًمًٓمٞمح٦م.  ، يم٤مًمًٓمٞمح٦م وٟمحقه٤م سم٤مًمٙمن إٟم٤مء ُمـ ضمٚمد حيٛمؾ ومٞمف اعم٤مء:  اإلداوة ()

.  (أدا :  ُم٤مدة)يٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب اًمٕمرب .  اًمٙمٌػمة

.  أي رؿمقا ُمٙم٤من هذه اًمٌٞمٕم٦م ُمـ هذا اعم٤مء ()
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.  ()(( ، وم٢مٟمف ٓ يزيده إٓ ـمٞم٤ٌمً   وم٠مُمدوه ُمـ اعم٤مء)):  ، ىم٤مل () يٜمِمػ، واعم٤مء اًمٌٚمد سمٕمٞمد

 ٟمقسم٤ًم …هلل ، ومجٕمٚمٝم٤م رؾمقل ا ()، ومتِم٤مطمحٜم٤م قمغم محؾ اإلداوة أيٜم٤م حيٛمٚمٝم٤م ومخرضمٜم٤م

، ومٙمنٟم٤م سمٞمٕمتٜم٤م وٟمْمحٜم٤م  ، ومخرضمٜم٤م هب٤م طمتك ىمدُمٜم٤م سمٚمدٟم٤م ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜم٤م يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م

،  () ـملء، وراه٥م ذًمؽ اًم٘مقم رضمؾ ُمـ ، واختذٟم٤مه٤م ُمًجداً  ُمٙم٤مهن٤م سمذًمؽ اعم٤مء

 ، ()، صمؿ اؾمت٘مٌؾ شمٚمٕم٦م ُمـ شمالقمٜم٤م دقمقة طمؼ:  ، وم٘م٤مل اًمراه٥م ()ومٜم٤مديٜم٤م ومٞمف سم٤مٕذان

.  ()ومٝمرب ومٚمؿ ُيَر سمٕمدُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  اعمراد أهنؿ ًمق شمريمقا هذا اعم٤مء ذم اإلداوة ًمٜمِمػ واٟمتٝمك سم٥ًٌم ـمقل اعمدة ()

، ومٞمّمػم اًمٙمؾ  اًمٔم٤مهر أن اعمراد أن ومْمؾ اًمٓمٝمقر ٓ يزيد اعم٤مء اًمزائد إٓ ـمٞم٤ٌمً  ):  ىم٤مل اًمًٜمدي ()

.  (، واًمٕمٙمس همػم ُمٜم٤مؾم٥م ومٚمٞمت٠مُمؾ  ـمٞم٤ٌمً 

.  أي أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يريد أن حيٛمٚمٝم٤م ()

، ويم٤من هذا –  وهق اًمٕم٤مسمد ُمٜمٝمؿ –أي أن أهؾ هذا اعمٙم٤من يم٤من ومٞمٝمؿ راه٥م ُمـ اًمٜمّم٤مرى  ()

.  اًمراه٥م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ـملء

.  أي أهنؿ أذٟمقا ًمٚمّمالة ذم ذًمؽ اعمًجد ()

يٜمٔمر .  ، أو ُمـ أقمغم اًمقادي إمم أؾمٗمٚمف جمرى اعم٤مء ُمـ أقمغم إرض إمم سمٓمقن إودي٦م:  اًمتٚمٕم٦م ()

.  7/112، قمقن اعمٕمٌقد  5/199، ومٞمض اًم٘مدير  1/570اًمٗمتح 

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (1123)، واسمـ طم٤ٌمن  (700)، واًمٜم٤ًمئل  (24009/26)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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:  افػوائد وافعز

، وُمثٚمف ضمًده وآصم٤مره قمٚمٞمف  … ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سمٗمْمؾ ـمٝمقر اًمٜمٌل – 1

، ومال جيقز  …، وهذا اًمتؼمك ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل  اًمّمالة واًمًالم ومٞمنمع اًمتؼمك هب٤م يمٚمٝم٤م

، ومال جيقز أن يتؼمك سمآصم٤مر أو ضمًد أو ومْمؾ ـمٝمقر  أن جيٕمؾ أطمد ُمـ أُمتف ذم ُمٜمزًمتف

، وهلذا مل يتؼمك اًمّمح٤مسم٦م وٓ همػمهؿ ُمـ ؾمٚمػ هذه إُم٦م سم٠مطمٍد ُمـ  ه ُمـ اًمٌنمهمػم

، وهذا إمج٤مع ُمٜمٝمؿ  ، وٓ سم٠مطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وٓ همػمهؿ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م

.  قمغم قمدم ُمنموقمٞمتف

 أن أُم٤ميمـ قم٤ٌمدات اعمنميملم ٓ ينمع ًمٚمٛمًٚمٛملم أن جيٕمٚمقه٤م ُم٤ًمضمد إٓ – 2

.  اضمد ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م، صمؿ سمٜم٤مء ُمس سمٕمد هدُمٝم٤م

، وود طم٤مهلؿ طم٤مل يمثػم ُمـ  ، وشمٜم٤مومًٝمؿ ومٞمف  طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اخلػم– 3

، ومتجدهؿ يتٜم٤مومًقن ذم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م وحيرصقن قمٚمٞمف أيمثر ُمـ طمرصٝمؿ  اًمٜم٤مس اًمٞمقم

.  هللقمغم ـم٤مقم٦م ا

، ومٝمذا اًمراه٥م اًمٜمٍماين ُمع   قمداوة اًمٙمٗم٤مر ًمإلؾمالم وسمٖمْمٝمؿ ًمف وٕهٚمف– 4

 دقمقة طمؼ مل يتحٛمؾ اًمٌ٘م٤مء ذم هذا اعمقوع اًمذي همٚم٥م ومٞمف اإلؾمالم اقمؽماومف سم٠من إذان

، ورسمام أٟمف هٚمؽ سم٥ًٌم هروسمف  ، ومٝمرب ُمـ هذا اعمٙم٤من ومل يرضمع إًمٞمف سمٕمد ذًمؽ وأهٚمف

.  ، يمام هق فم٤مهر هذه اًمرواي٦م سمدون زاد أو راطمٚم٦م

 *     *     *
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افدرس افرابع وافسبعون 

ظمؼم ىمدوم ـم٤مرق اعمح٤مريب وأصح٤مسمف ُمًٚمٛملم ُمٜم٘م٤مديـ 

 يمٜم٧م سمًقق ذي:   قمـ ـم٤مرق سمـ قمٌداهلل اعمح٤مريب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل– 116

 ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس )):  ، ومًٛمٕمتف ي٘مقل ، ومٛمَر رضمؾ قمٚمٞمف طمٚم٦م محراء  ذم سمٞم٤مقم٦م زم()اعمج٤مز

، وهق  ، ورضمؾ يتٌٕمف يرُمٞمف سم٤محلج٤مرة ىمد أدُمك يمٕمٌف ((ىمقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا 

هذا همالم :  ُمـ هذا ؟ وم٘مٞمؾ:  وم٘مٚم٧م.  ٓ شمٓمٞمٕمقا هذا وم٢مٟمف يمذابي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس :  ي٘مقل

. –  أسمق هل٥م –، وهذا قمٛمف قمٌد اًمٕمزى  سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م يزقمؿ أٟمف رؾمقل

 طمتك ٟمزًمٜم٤م ىمري٤ًٌم ُمـ () ًمٜم٤م، وُمٕمٜم٤م فمٕمٞمٜم٦م ومٚمام أفمٝمر اهلل اإلؾمالم ظمرضمٜم٤م ُمـ اًمرسمذة

 ُمـ أيـ )):  ؾمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل، ف ، ومٌٞمٜمام ٟمحـ ىمٕمقٌد إذ أشم٤مٟم٤م رضمؾ قمٚمٞمف صمقسم٤من اعمديٜم٦م

،  (( شمٌٞمٕمقٟمٜمل هذا اجلٛمؾ ؟ )):  ، وم٘م٤مل ، وُمٕمٜم٤م مجؾ أمحر ُمـ اًمرسمذة:  ، وم٘مٚمٜم٤م ((اًم٘مقم 

 (( أظمذشمف )):  ، وم٘م٤مل سمٙمذا ويمذا ص٤مقم٤ًم ُمـ  ر:   وم٘مٚمٜم٤م(( سمٙمؿ ؟ )):  ، وم٘م٤مل ٟمٕمؿ:  وم٘مٚمٜم٤م

، وم٘م٤مل  عمديٜم٦م، ومذه٥م سمف طمتك شمقارى ذم طمٞمٓم٤من ا ، وم٠مظمذ سمخٓم٤مم اجلٛمؾ وُم٤م اؾمت٘مَم

ومالم اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ .  ، ومٚمؿ يٙمـ ُمٜم٤م أطمد يٕمرومف شمٕمرومقن اًمرضمؾ:  سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمض

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، ىمري٥م ُمـ قمروم٤مت وهق ؾمقق يم٤من اًمٜم٤مس يت٤ٌميٕمقن ومٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ()

.  ، ىمري٦ٌم ُمـ ذات قمرق ىمري٦م شمٌٕمد ُمًػمة صمالصم٦م أي٤مم قمـ اعمديٜم٦م:  واًمرسمذة.  اعمرأة:  اًمٔمٕمٞمٜم٦م ()
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.  شمٕمٓمقن مجٚمٙمؿ ُمـ ٓ شمٕمرومقن:  ، وم٘م٤مًمقا سمٕمْم٤مً 

، ُم٤م رأي٧م  ، ومٚم٘مد رأيٜم٤م وضمف رضمؾ ٓ يٖمدر سمٙمؿ ومال شمالوُمقا:  وم٘م٤مًم٧م اًمٔمٕمٞمٜم٦م

 اًمًالم )):  ا رضمؾ وم٘م٤مل، ومٚمام يم٤من اًمٕمٌم أشم٤من ؿمٞمئ٤ًم أؿمٌف سم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ُمـ وضمٝمف

أٟم٤م :  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ:  ، ىمٚمٜم٤م ((، أٟمتؿ اًمذيـ ضمئتؿ ُمـ اًمرسمذة ؟  قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

،  ، وهق ي٠مُمريمؿ أن شم٠ميمٚمقا ُمـ هذا اًمتٛمر طمتك شمِمٌٕمقا  إًمٞمٙمؿ…هلل رؾمقل رؾمقل ا

.  ، وايمتٚمٜم٤م طمتك اؾمتقومٞمٜم٤م ، وم٠ميمٚمٜم٤م ُمـ اًمتٛمر طمتك ؿمٌٕمٜم٤م وشمٙمت٤مًمقا طمتك شمًتقومقا

،   ىم٤مئؿ خيٓم٥م اًمٜم٤مس قمغم اعمٜمؼم…صمؿ ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ُمـ اًمٖمد وم٢مذا رؾمقل اهلل 

، أُمؽ وأسم٤مك وأظمتؽ وأظم٤مك  ، واسمدأ سمٛمـ شمٕمقل  يد اعمٕمٓمل اًمٕمٚمٞم٤م)):  ومًٛمٕمتف ي٘مقل

هلل ه١مٓء سمٜمق صمٕمٚم٦ٌم سمـ ي٤م رؾمقل ا:  ، وصمؿ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل ((وأدٟم٤مك أدٟم٤مك 

 يديف طمتك …هلل ، ومرومع رؾمقل ا  ومخذ ًمٜم٤م سمث٠مرٟم٤م، يرسمقع اًمذيـ ىمتٚمقا ومالٟم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

.  ()(( ، ٓ دمٜمل أم وًمد قمغم وًمد  ٓ دمٜمل أم وًمد قمغم وًمد)):  ، وم٘م٤مل رأي٧م سمٞم٤مض إسمٓمٞمف

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمٓمؼماين  (2760)، واسمـ ُم٤مضمف  (2531)، واًمٜم٤ًمئل  14/300رواه اسمـ أيب ؿمٞمٌف  ()

،  وإؾمٜم٤مده صحٞمح.   وسمٕمْمٝمؿ اظمتٍمه3/45، واًمدارىمٓمٜمل  2/612، واحل٤ميمؿ  (8175)

.  ، وصححف أيْم٤ًم اًمٌقصػمي ذم اًمزوائد ، وواوم٘مف اًمذهٌل وصححف احل٤ميمؿ
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 أٟمف جي٥م قمغم اًمدقم٤مة وأُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر اًمتحكم سم٤مًمّمؼم – 1

ة واعمحتًٌلم يمثػمًا ُم٤م يتٕمرض هلؿ أهؾ اًمٙمٗمر ، وم٢من اًمدقم٤م ووٛمؾ إذى ُمـ اعمدقمَقيـ

وأهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمٗم٤ًمق سم٤مٕذى اجلًدي أو سم٤مٕذى سم٤مًم٤ًٌمب أو اًم٘مدح ومٞمٝمؿ سمام ًمٞمس 

، وهلذا أقم٘م٥م   أو سمتّمٞمد أظمٓم٤مئٝمؿ وشمْمخٞمٛمٝم٤م وٟمنمه٤م– يمام ومٕمؾ أسمق هل٥م –ومٞمٝمؿ 

.  هلل شمٕم٤ممم إُمر سم٤مًمتقايص سم٤محلؼ سم٤مُٕمر سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف ذم ؾمقرة اًمٕمٍما

، وًمٞم٧ًم سمٞمد أطمد  هلل شمٕم٤ممم يٜمٕمؿ هب٤م قمغم ُمـ قمٚمؿ أٟمف أهؾ هل٤م أن اهلداي٦م سمٞمد ا– 2

 ٓ يًتٓمٞمٕمقن هداي٦م أطمد مل – وهؿ أومْمؾ اًمٌنم –هلل شمٕم٤ممم ، طمتك أٟمٌٞم٤مء ا ُمـ اخلٚمؼ

 إكك ال هتدي من أحببت وفؽن اهلل هيدي من يشاء }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم هلل هدايتفيرد ا

 هداي٦م قمٛمف أيب هل٥م …، وهلذا مل يًتٓمع حمٛمد  [56 :اًم٘مّمص] {إػ رصاط مستؼقم 

، ومل يًتٓمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم هداي٦م اسمٜمف  وٓ قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م اًمذي ٟمٍمه ومح٤مه

.  ، ومل يًتٓمع ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم هداي٦م زوضمتف وزوضمتف

، وهلذا يم٤من أىمقى اًمٌنم   أن ٟمقر اإليامن واًمٓم٤مقم٦م ئمٝمر قمغم وضمف ص٤مطمٌف– 3

.  ن وضمٝمف ىمٓمٕم٦م ىمٛمر يم٠م– … –إيامٟم٤ًم 

،  ، يمام أن ًمٚمٙم٤مذب قمالُم٤مت يٕمرف هب٤م  أن ًمٚمّم٤مدق قمالُم٤مت يٕمرف هب٤م– 4

، وأن ٓ يثؼ إٓ سمٛمـ شمٔمٝمر قمٚمٞمف أُم٤مرات اخلػم سمٕمد  ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمًٚمؿ ومٓمٜم٤مً 

.  ، وأن حيذر ممـ شمٔمٝمر قمٚمٞمف أُم٤مرات اًمًقء اًمت٠ميمد ُمـ طمًـ شمٕم٤مُمٚمف

.  …رؾمقل اهلل  ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة – 5
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.   أن اعمرأة ىمد شمٙمقن ذم سمٕمض إطمٞم٤من أيمثر ومٓمٜم٦م ُمـ سمٕمض اًمرضم٤مل– 6

 *     *     *
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افدرس اخلامس وافسبعون 

ظمؼم إؾمالم وائؾ سمـ طمجر وووم٤مدشمف 

سمٚمٖمٜمل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ وائؾ سمـ طمجر اًمٙمٜمدي احليُمل – 117

،  ، ومٚم٘مٞمتف ()…مم اًمٜمٌل ، ومٝمٌٓم٧م إ  ومؽميم٧م ُمٚمٙم٤ًم وـم٤مقمتف قمٔمٞمٛم٦م…فمٝمقر اًمٜمٌل 

، صمؿ هٌط  ، وىمٌؾ إؾمالُمل ، وأضمٚمًٜمل ُمٕمف ، وسمًط زم رداءه ، وأدٟم٤مين وم٘مرب جمٚمز

، وصغم  ، وأصمٜمك قمٚمٞمف هلل، ومحٛمد ا ، وم٘مٛم٧م دوٟمف ، وأصٕمدين ُمٕمف ، ومّمٕمد إمم ُمٜمؼمه

،  ، ُمـ طميُمقت  هذا وائؾ سمـ طمجر أشم٤ميمؿ ُمـ سمالد سمٕمٞمدة)):  ، وىم٤مل قمغم اًمٜمٌٞملم

،  ()، صمؿ أىمٓمٕمٜمل أرو٤مً (( هلل قمز وضمؾ وذم رؾمقًمف وذم ديٜمف، راهم٤ًٌم ذم ا ير ُمٙمرهـم٤مئٕم٤ًم غ

 – (( أقمٚمٛمٝم٤م إي٤مه )):   أو ىم٤مل– (( أن أقمٓمٝم٤م إي٤مه ))وأرؾمؾ ُمٕمل ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 

:  ىم٤مل.  ٓ شمٙمقن ُمـ أرداف اعمٚمقك:  وم٘مٚم٧م.  أردومٜمل ظمٚمٗمؽ:  وم٘م٤مل زم ُمٕم٤موي٦م:  ىم٤مل

،  ومٚمام اؾمتخٚمػ ُمٕم٤موي٦م أشمٞمتف:  ىم٤مل.  اٟمتٕمؾ فمؾ اًمٜم٤مىم٦م:  توم٘مؾ.  أقمٓمٜمل ٟمٕمٚمؽ:  وم٘م٤مل

.  () احلدي٨م، ومذيّمرين وم٠مىمٕمدين ُمٕمف قمغم اًمنير

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ذه٧ٌم إًمٞمف وىمدُم٧م قمٚمٞمف ()

.  أي أقمٓم٤مين أرو٤مً  ()

، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ  (1176)، وذم اًمّمٖمػم  48 – 22/46رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ()

ويٜمٔمر .  سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف ُم٘م٤مل (2745)، واًمٌزار يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر  176، 8/175اًمٙمٌػم 

 =
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:   افػوائد وافعز

 طمٞم٨م آصمر اإلؾمالم اًمذي هق –هلل قمٜمف  ريض ا– رضم٤مطم٦م قم٘مؾ وائؾ سمـ طمجر – 1

،  يٛم٦مؾم٥ٌم ًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وًمٚمٗمقز سم٤مجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر قمغم اعمٚمؽ واًمٓم٤مقم٦م اًمٕمظ

هلل ضم٤مه٤ًم أو ؾمٚمٓم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وم٤ًٌٌم ًمف آقمراض قمـ ؾم٥ٌم وم٠ميـ طم٤مًمف ُمـ طم٤مل ُمـ آشم٤مه ا

هلل ُمـ اًمٜمٕمؿ ذم اًمٔمٚمؿ وُمٕمّمٞم٦م ، سمؾ إٟمف اؾمتٕمٛمؾ ُم٤م آشم٤مه ا ؾمٕم٤مدشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، ومٛمـ اؾمتٛمر قمغم هذا ومل يت٥م ُمٜمف ومٕمٛمٚمف هذا أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ؾمٗم٤مهتف وٟم٘مص  اًمرمحـ

هلل ُمققمد ىمري٥م ًمٙمؾ طمل  وهق وا–ًمف وُمآًمف قمٜمد طمْمقر اعمقت ، وًمق شمّمقر طم٤م قم٘مٚمف

، أو شمٗمٙمر ذم طم٤مل ُمـ   وقمٜمدُم٤م يدظمؾ ذم اًم٘مؼم ويدومـ ذم اًمؽماب–ُمـ اعمخٚمقىم٤مت 

ؾمٌ٘مف ُمـ أُمث٤مًمف ممـ هجؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمقت وهؿ ذم همٗمٚم٦م ٓ رقمقى قمـ يمثػم ُمـ همٞمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  9/376اعمجٛمع 

.  ، وسم٢مؾمٜم٤مد ُمتّمؾ وٕمٞمػ  سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمرؾمٚم٦م351 – 1/348 ورواه اسمـ ؾمٕمد 

اعمجٛمع :  ويٜمٔمر.   سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ20، 22/19 وروى ؿمٓمره إول اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 

9/374  .

: واًمؽمُمذي  (27238) وروى ؿمٓمره اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلىمٓم٤مع وىمّم٦م ُمٕم٤موي٦م اإلُم٤مم أمحد 

.  ، وهق يمام ىم٤مل وطمًٜمف اًمؽمُمذي (3059، 3058)، وأسمق داود  (1381)

.   وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م طمًـ سمِمقاهد
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 اهلل اًمًالُم٦م  ٟم٠ًمل–، وًمٙمٜمٝم٤م اًمٖمٗمٚم٦م وىمًقة اًم٘مٚم٥م وىمٚم٦م اًمتٗمٙمػم واًمٕم٘مؾ  ووالًمف

.  واًمٕم٤مومٞم٦م

 أٟمف يٜمٌٖمل آهتامم سمحديثل اإلؾمالم وسم٤مٕظمص ُمـ هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م وشم٠مصمػم ذم – 2

، عم٤م يرضمك ُمـ  ، وشم٘مقي٦م إليامهنؿ ، ومٞمٜمٌٖمل أن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سمام ومٞمف شم٠مًمٞمػ هلؿ ىمقُمٝمؿ

.  شم٠مصمػمهؿ ذم دقمقة ىمقُمٝمؿ إمم اإلؾمالم وٟمحق ذًمؽ

ه أرو٤ًم أو ٟمحقه٤م إذا اىمتْم٧م  ضمقاز إىمٓم٤مع اًمقازم ًمٌٕمض أومراد رقمٞم٧م– 3

.  اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م ذًمؽ

 أن طمدي٨م اإلؾمالم ٓ يًتٖمرب أن يّمدر ُمٜمف سمٕمض اًمتٍموم٤مت اًمتل ٓ – 4

.  شمّمدر ُمـ اعم١مُمـ اًمذي اؾمت٘مر اإليامن ذم ىمٚمٌف

،   قمٛمـ أؾم٤مء إًمٞمف–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمٗمق وصٗمح ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من – 5

، ومل يّمدر ُمٜمف دم٤مهف طمتك جمرد  ه اًم٤ًمسمؼ ُمٕمفطمٞم٨م مل يٕم٤مىم٥م وائؾ سمـ طمجر قمغم ومٕمؾ

.  اعمٕم٤مشم٦ٌم قمغم صٜمٞمٕمف ذًمؽ ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اإلؾم٤مءة إًمٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ واًم٘مقل

 *     *     *
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افدرس افسادس وافسبعون 

ظمؼم إؾمالم احلٙمؿ سمـ طمزن اًمٙمٚمٗمل ومج٤مقم٦م ُمـ ىمقُمف سمٜمل يمٚمٗم٦م 

وووم٤مدهتؿ 

وومدت إمم :  ل ىم٤م–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ احلٙمؿ سمـ طمزن اًمٙمٚمٗمل – 118

،  هللي٤م رؾمقل ا:  ، ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف وم٘مٚمٜم٤م ، أو شم٤مؾمع شمًٕم٦م  ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م…هلل رؾمقل ا

، واًمِم٠من إذ ذاك  ، أو أُمر ًمٜم٤م سمٌمء ُمـ اًمتٛمر ، وم٠مُمر سمٜم٤م هلل ًمٜم٤م سمخػمُزْرَٟم٤مَك وَم٤مْدُع ا

، وم٘م٤مم ُُمَتَقيِمئ٤ًم قمغم  …هلل ، وم٠مىمٛمٜم٤م هب٤م أي٤مُم٤ًم ؿمٝمدٟم٤م ومٞمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ُمع رؾمقل ا دون

، صمؿ  هلل وأصمٜمك قمٚمٞمف يمٚمامت ظمٗمٞمٗم٤مت ـمٞم٤ٌمت ُم٤ٌمريم٤مت، ومحٛمد ا ، أو ىمقس اً قمص

، وًمٙمـ ؾَمَدُدوا  ، إٟمٙمؿ ًمـ شمٓمٞم٘مقا أو ًمـ شمٗمٕمٚمقا يمؾ ُم٤م ُأُِمْرشُمْؿ سمف  أهي٤م اًمٜم٤مس)):  ىم٤مل

.  ()(( وأسمنموا

:  افػوائد وافعز

يمٚمػ ، وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن ي٧م  أٟمف يٜمٌٖمل إيمرام اًمْمٞمػ سمام يتٞمن ًمّم٤مطم٥م اعمٜمزل– 1

.  ُمـ أضمؾ إيمراُمف ُم٤م يِمؼ قمٚمٞمف ويث٘مؾ يم٤مهٚمف ُمـ ديـ أو همػمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وؾمٜمده طمًـ (1096)، وأسمق داود  (17857، 17856)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()
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.   اؾمتح٤ٌمب آشمٙم٤مء قمغم قمّم٤م أو ٟمحقه٤م ذم اخلٓم٦ٌم– 2

.  هلل شمٕم٤ممم واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف اؾمتح٤ٌمب سمدء اخلٓم٦ٌم سمحٛمد ا– 3

، وُمـ ينه أن اعمًٚمؿ إذا ؾمدد   ين هذا اًمديـ ذم مجٞمع أطمٙم٤مُمف وشمنميٕم٤مشمف– 4

 وقمجز قمـ اإلشمٞم٤من سمٌٕمض –ن اًمتٙم٤مًمٞمػ وإواُمر اًمنمقمٞم٦م  أي أشمك سمام يًتٓمٞمٕمف م–

اًمقاضم٤ٌمت سم٥ًٌم سمٕمض اًمٕمقارض اًمتل شمٕمرض ًمف ُمـ ُمرض أو وم٘مر أو همػممه٤م أٟمف ٓ 

 : [286 :اًمٌ٘مرة] { ال يؽؾف اهلل كػسًا إال وشعفا }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم طمرج قمٚمٞمف أو إصمؿ

ُم٤م أُمرشمٙمؿ سمف وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م ، و  إذا هنٞمتٙمؿ قمـ رء وم٤مضمتٜمٌقه)):  …ويمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

،  ، وُمـ ين هذا اًمديـ أن مجٞمع أطمٙم٤مُمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٌنم حم٘م٘م٦م اخلػم هلؿ ()((اؾمتٓمٕمتؿ 

هلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌل ، يمام ىم٤مل ا ًمٞمس ذم رء ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٥ًٌم هلؿ اًمٕمٜم٧م واعمِم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 افذين يتبعون افرشول افـبي األمي افذي جيدوكه مؽتوبًا ظـدهم يف }:  هذه إُم٦م

افتوراة واإلكجقل يلمرهم بادعروف ويـفاهم ظن ادـؽر وحيل هلم افطقبات وحيرم 

ظؾقفم اخلبائث ويضع ظـفم إرصهم واألؽالل افتي ـاكت ظؾقفم ؾافذين آمـوا به 

 {وظزروه وكرصوه واتبعوا افـور افذي أكزل معه أوفئك هم ادػؾحون 

.  [157 :إقمراف]

، وذًمؽ سم٠من يتٚم٘مط  وًمٞمس ُمـ ين اًمديـ أن ي٘مقم اعمًٚمؿ سمتتٌع رظمص اًمٗم٘مٝم٤مء

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (1337)وُمًٚمؿ  (7288)رواه اًمٌخ٤مري  ()
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، ٕن هذا ُمـ اشم٤ٌمع  ُمـ ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اظمتالومٝمؿ ذم طمٙمؿ ُم٠ًمًم٦م ُم٤م هتقاه ٟمٗمًف

، سمؾ إن اعمًٚمؿ إذا  ، ومتتٌع رظمص اًمٗم٘مٝم٤مء حمرم هلل شمٕم٤ممماهلقى وًمٞمس ُمـ اشم٤ٌمع ذع ا

 وهلذا ىم٤مل ، اؾمتٙمثر ُمـ شمتٌع رظمص اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتل شمٜم٤مؾم٥م هقاه يٙمقن قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ

، واًمقاضم٥م قمغم اعم٘مٚمد ذم مجٞمع  (( ُمـ شمتٌع اًمرظمص شمزٟمدق )):  سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

اعم٤ًمئؾ اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء أن ي٠مظمذ سم٘مقل أومْمؾ اًمٕمٚمامء ذم اًمديـ واًمٕمٚمؿ ممـ 

.  () أىمقاًمفيتٞمن ًمف ُمٕمروم٦م

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  ، إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل 4/261 (66اًمٗم٤مئدة :  اًمٗمتقى)يٜمٔمر إقمالم اعمقىمٕملم  ()

.  100ُمقاوع اًمت٘مٚمٞمد ص:  آضمتٝم٤مد
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افدرس افسابع وافسبعون 

أظم٤ٌمر إؾمالم مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء وُم٤ٌميٕمتٝمؿ 

أشمٞم٧م :   أهن٤م ىم٤مًم٧م–هلل قمٜمٝم٤م  ريض ا– قمـ أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م رىمٞم٘م٦م اًم٘مرؿمٞم٦م – 119

هلل ٟم٤ٌميٕمؽ قمغم أن ٓ ٟمنمك سم٤مهلل ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚمٜم٤م  ذم ٟمًقة ٟم٤ٌميٕمف…هلل رؾمقل ا

، وٓ  () وأرضمٚمٜم٤م، وٓ ٟم٠ميت سمٌٝمت٤من ٟمٗمؽميف سملم أيديٜم٤م ، وٓ ٟمزين ، وٓ ٟمنق ؿمٞمئ٤مً 

هلل ورؾمقًمف ا:  وم٘مٚمٜم٤م:  ، ىم٤مًم٧م (( ومٞمام اؾمتٓمٕمتـ وأـم٘متـ )):  ىم٤مل.  ()ٟمٕمّمٞمؽ ذم ُمٕمروف

 إين ٓ )):  …هلل ىم٤مل رؾمقل ا.  هلل، هٚمؿ ٟم٤ٌميٕمؽ ي٤م رؾمقل ا أرطمؿ سمٜم٤م ُمٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م

.  ()(( ، إٟمام ىمقزم عم٤مئ٦م اُمرأة يم٘مقزم ُٓمرأة واطمدة أص٤مومح اًمٜم٤ًمء

شم٦ٌم سمـ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ع:   ىم٤مًم٧م–هلل قمٜمٝم٤م  ريض ا– وقمـ قم٤مئِم٦م – 120

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أو قمـ  ، قمـ ـمريؼ اًمت٘م٤مـمف وَزقْمِؿ أٟمف اسمٜمٝم٤م أي أن ٓ ٟمٚمحؼ سمزوضمٝم٤م وًمدًا ًمٞمس ُمـ أوٓده ()

.  ـمريؼ اًمزٟمك

.  ، وهق ُم٤م أُمر اهلل سمف ُم٤م قمرف طمًٜمف ذم اًمنمع:  اعمٕمروف ()

،  ، وؾمٜمده صحٞمح وهمػممه٤م (27008)، واإلُم٤مم أمحد  2/982رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  ()

، وىمد صححف احل٤مومظ اسمـ يمثػم  ، ؾمقى اًمّمح٤مسمٞم٦م راوي٦م احلدي٨م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم

،  (27062)،  (20796)،  (6850)، وًمف ؿمقاهد يمثػمة شمٜمٔمر ذم اعمًٜمد  ذم شمٗمًػمه

.  40 – 6/36، سم٤مب اًمٌٞمٕم٦م قمغم اإلؾمالم  اعمٖم٤مزي:  : واعمجٛمع (27133)
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 أن ال يؼـن باهلل صقئًا وال يرسؿن وال يزكغ }:   وم٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م…رسمٞمٕم٦م شم٤ٌميع اًمرؾمقل 

 ُم٤م …هلل ، وم٠مقمَج٥َم رؾمقل ا ، ومقوٕم٧م يده٤م قمغم رأؾمٝم٤م طمٞم٤مء [12 :اعمٛمتحٜم٦م] أي٦م {

:  ىم٤مًم٧م.  هلل ُم٤م سم٤مَيْٕمٜم٤م إٓ قمغم هذا، ومقا () اعمرأةأىمري أيتٝم٤م:  ، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م رأى ُمٜمٝم٤م

.  () سم٤مٔي٦موم٤ٌمَيَٕمٝم٤م.  إذاً ومٜمٕمؿ 

:  افػوائد وافعز

 أمهٞم٦م ُم٤ٌميٕم٦م اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وأمهٞم٦م أظمذ اًمٕمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٌٕمد قمـ قمٔم٤مئؿ – 1

اعمٕم٤ميص يم٤مًمنمك واًمزٟمك وهمػممه٤م ُمع قمدم إمه٤مل قمٛمقم اًمٓم٤مقم٦م ذم يمؾ ُم٤م قمرف طمًٜمف 

.  ذم اًمنمع

ُمرًا ومٞمف ظمػم هلام إٓ ، وهلذا مل يؽمك أ  سم٠مُمتف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ… رمح٦م اًمٜمٌل – 2

، وهلذا وم٢مٟمف أُمرهؿ سمٙمؾ  ، وٓ أُمرًا ومٞمف رضر قمٚمٞمٝم٤م إٓ وطمرُمف قمٚمٞمٝم٤م طمذره٤م ُمٜمف

 افذين }:  …هلل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠مٟمف ، ىم٤مل ا طمًـ وـمٞم٥م وطمرم قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ظمٌٞم٨م وُمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهقين قمغم ٟمٗمًِؽ  اهدئل:  اًمٔم٤مهر أن ُمراده٤م ()

وؾمٜمده .  وهمػمهؿ (4554)، واسمـ طم٤ٌمن  (25175)، وأمحد  (9827)رواه قمٌداًمرزاق  ()

، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم وسمٞمٕم٦م وم٤مـمٛم٦م اعمذيمقرة ذم هذا احلدي٨م هل قمٜمد  صحٞمح

، أُم٤م سمٞمٕم٦م قم٤مئِم٦م وم٤مًمٔم٤مهر أهن٤م مم٤م ي٠مظمذه اإلُم٤مم  4/372يٜمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم اإلص٤مسم٦م .  إؾمالُمٝم٤م

.  قمغم رقمٞمتف ُمـ اعمًٚمٛملم
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.  [157 :إقمراف] {...  يتبعون افرشول افـبي

 – ذم أقمٔمؿ ُمقىمػ ًمف ُمع اًمٜم٤ًمء …، ومٝمذا اًمٜمٌل   وريؿ ُمّم٤مومح٦م اًمٜم٤ًمء– 3

ـَ قمغم اإلؾمالم  ، وىمد   يرومض ُمّم٤مومح٦م اًمٜم٤ًمء اًماليت ًمٞمس حمرُم٤ًم هلـ–وهق ُم٤ٌميٕمتٝم

 ٕن يٓمٕمـ أطمديمؿ سمٛمخٞمط ُمـ طمديد ظمػم ًمف ُمـ أن )):   أٟمف ىم٤مل…صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

.  ()((يٛمس اُمرأة ٓ وؾ ًمف 

 ٟمّمٞم٥م ، وإن يم٤من يٜمٌٖمل أن يٙمقن ، ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء  أمهٞم٦م ظمٚمؼ احلٞم٤مء– 4

.  اًمٜم٤ًمء ُمٜمف أيمثر ُمـ همػمهـ

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (226)، واًمروي٤مين ذم ُمًٜمده يمام ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  212، 20/211رواه اًمٓمؼماين  ()

.  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ
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افدرس افثامن وافسبعون 

ىمّم٦م إؾمالم أم أيب هريرة 

،  يمٜم٧م أدقمق أُمل إمم اإلؾمالم وهل ُمنميم٦م:  ، ىم٤مل  قمـ أيب هريرة– 121

 وأٟم٤م …هلل ، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل ا  ُم٤م أيمره…هلل ، وم٠مؾمَٛمَٕمتٜمل ذم رؾمقل ا ومدقمقهت٤م يقُم٤مً 

،  ()إين يمٜم٧م أدقمق أُمل إمم اإلؾمالم ومت٠مسمك قمكمّ ! هلل ي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘مٚم٧م أسمٙمل

، وم٘م٤مل  هلل أن هيدي أم أيب هريرة، وم٤مدع ا ومدقمقهت٤م اًمٞمقم وم٠مؾمٛمٕمتٜمل ومٞمؽ ُم٤م أيمره

هلل ومخرضم٧م ُمًتٌنمًا سمدقمقة ٟمٌل ا.  ((اهد أم أيب هريرة !  اًمٚمٝمؿ )):  …هلل رؾمقل ا

قم٧م أُمل ظمِمػ ، ومًؿ ()، وم٢مذا هق جم٤مف () اًم٤ٌمب، ومٚمام ضمئ٧م ومٍمت إمم …

:  ىم٤مل.  ()وؾمٛمٕم٧م ظمْمخْم٦م اعم٤مء ! ()ُمٙم٤مٟمؽ ي٤م أسم٤م هريرة:  ، وم٘م٤مًم٧م ()ىمدُمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي  تٜمع قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ()

.  أي وصؾ إمم سم٤مب سمٞمتف اًمذي ومٞمف أُمف ()

.  أي ُمٖمٚمؼ ()

.  أي صقت وطمريم٦م ُمِمٞمف قمغم إرض ()

.  أي اٟمتٔمر ذم ُمٙم٤مٟمؽ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م ()

.  ، ٕن أُمف يم٤مٟم٧م شمٖمتًؾ ُمـ أضمؾ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم أي صقت وريؽ اعم٤مء ()
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:  ، صمؿ ىم٤مًم٧م ()، ومٗمتح٧م اًم٤ٌمب ، وقمجٚم٧م قمـ مخ٤مره٤م ، وًم٧ًٌم درقمٝم٤م وم٤مهمتًٚم٧م

:  ىم٤مل.  ، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف هللأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا! ي٤م أسم٤م هريرة 

أسمنم ! هلل ي٤م رؾمقل ا:  ، ىمٚم٧م شمف وأٟم٤م أسمٙمل ُمـ اًمٗمرح، وم٠ميت …هلل ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل ا

:  ىم٤مل.  ، وىم٤مل ظمػماً  هللومحٛمد ا.  ىمد اؾمتج٤مب اهلل دقمقشمؽ وهدى أم أيب هريرة

.  ، وحيٌٌٝمؿ إًمٞمٜم٤م ادع اهلل أن حيٌٌٜمل أٟم٤م وأُمل إمم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم! هلل ي٤م رؾمقل ا:  ىمٚم٧م

 وأُمف إمم – يٕمٜمل أسم٤م هريرة –طم٥ٌم قمٌٞمدك هذا !  اًمٚمٝمؿ )):  …هلل وم٘م٤مل رؾمقل ا:  ىم٤مل

، وٓ يراين إٓ  ومام ظمٚمؼ ُم١مُمـ يًٛمع يب.  ((، وطم٥ٌم إًمٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم  قم٤ٌمدك اعم١مُمٜملم

.  () ُمًٚمؿرواه.  أطمٌٜمل

:  افػوائد وافعز

، وسم٤مٕظمص دقمقة  هلل شمٕم٤ممم أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ احلرص قمغم اًمدقمقة إمم ا– 1

.  إىمرسملم

 اٟمتٝمٙم٧م طمرُم٤مت اهلل أيمثر مم٤م حيزن ويٖمْم٥م  أن اعم١مُمـ حيزن ويٖمْم٥م إذا– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 واؾمتٕمجٚم٧م – وهق اًمثقب – سمٕمد أن اهمتًٚم٧م ًم٧ًٌم درقمٝم٤م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م –أي أن أُمف  ()

.  ومٗمتح٧م اًم٤ٌمب ىمٌؾ أن شمٚمٌس اخلامر اًمذي شمٖمٓمل سمف رأؾمٝم٤م

.  (2491)اًمٗمْم٤مئؾ :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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هلل ، وأيْم٤ًم يٗمرح إذا رأى أو ؾمٛمع ُم٤م ومٞمف ـم٤مقم٦م ا ُمـ أضمؾ أُمقره وُمّم٤محلف اخل٤مص٦م

.  واٟم٘مٞم٤مد ًمنمقمف أيمثر ُمـ ُم٤م يٗمرج ُمـ أضمؾ ُمّم٤محلف اخل٤مص٦م

 وُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزاشمف … ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 3

.   قمغم اًمٗمقر وسمٕملم ُم٤م ؾم٠مل…قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمٞم٨م اؾمتج٤مب اهلل شمٕم٤ممم دقم٤مءه 

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم هذا اًمًالح اًمذي قمٓمٚمف يمثػم ُمـ – 4

. – هلل شمٕم٤ممم وآًمتج٤مء إًمٞمف  وهق ؾمالح دقم٤مء ا–اعمًٚمٛملم 

 أن ُمـ اًمتقؾمؾ اعمنموع ذم اًمدقم٤مء أن يٓمٚم٥م اعمًٚمؿ ُمـ قمٌد ص٤مًمح أن – 5

.  هلل ًمفيدقمق ا

، وإن ؾمجد اعمًٚمؿ ؿمٙمرًا قمٜمد  و٤ٌمب محد اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد طمّمقل اًمٜمٕمؿ اس– 6

.   ذم ُمقاىمػ أظمرى…، يمام صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  طمّمقهل٤م ومحًـ

 ُمـ قمالُم٤مت …، ويمذًمؽ مجٞمع أصح٤مب اًمٜمٌل   أن طم٥م أيب هريرة وأُمف– 7

 ُمـ قمالُم٤مت اًمْمالل – يمام هق قمٛمؾ اًمراومْم٦م –، وسمٖمْمٝمؿ أو ؾمٌٝمؿ  اإليامن

.  ()ٟمٕمداُمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللووٕمػ اإليامن أو ا

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، إيمامل  16/652ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي :  يٜمٔمر ذم ذح قم٤ٌمرات هذا احلدي٨م وسمٞم٤من ومقائده ()

.  11/375، ضم٤مُمع إصقل  7/533اعمٕمٚمؿ ًمٕمٞم٤مض 
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افدرس افتاشع وافسبعون 

 – ريض اهلل قمٜمف –ظمؼم إؾمالم رضار سمـ إزور 

أىمٌؾ رضار سمـ إزور إمم اًمٜمٌل :   قمـ أيب احلّملم سمـ اًمزسمرىم٤من ىم٤مل– 122

هلل ، صمؿ إن ا ، وم٠مظمؼمه سمام ظمٚمػ وسمٌٖمْمف ًمإلؾمالم ، وىمد ظمٚمػ أًمػ سمٕمػم سمرقم٤مهت٤م …

، وم٘م٤مل  ، وم٤مؾمَٛمْٕمفُ  هلل إين ىمٚم٧م ؿمٕمراً ي٤م رؾمقل ا:  ، وىم٤مل سم٥م إًمٞمف اإلؾمالم، وح هداه

:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل:  ()(( هٞمف )):  …اًمٜمٌل 

شمريم٧م اًم٘مداح وقمزف اًم٘مٞم٤من 

 

 ()واخلٛمر أذهب٤م واًمثامٓ 

وؿمدي اعمحؼَم ذم همٛمرة و  

 

 ()يَمِري قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مت٤مٓ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي أؾمٛمٕمٜمل ُم٤م ىمٚمتف ()

، وىمد يمت٥م قمغم  اًمًٝم٤مم اًمتل يم٤مٟمقا يٚمجئقن إًمٞمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا أرادوا ومٕمؾ رء:  اًم٘مداح ()

ومام ظمرج ُمٜمٝم٤م .  واًمث٤مًم٨م ًمٞمس قمٚمٞمف رء.  ٓ شمٗمٕمؾ:  ويمت٥م قمغم اًمث٤مين.  أومٕمؾ:  أطمده٤م

صقت اعمٖمٜمٞم٤مت :  وقمزف اًم٘مٞم٤من.  ، وإن ظمرج اًمٖمٗمؾ أقم٤مدوا رضب اًم٘مداح قمٚمٛمقا سمٛم٘متْم٤مه

.  اًمًٙمر:  واًمثامل.  ُمـ اجلقاري

ؾم٘متٝم٤م يمام ذم اًمّمح٤مح :  ؿمدوت اإلسمؾ:  ي٘م٤مل:  ، واًمِمدو اؾمؿ ًمٗمرس رضار:  اعمحؼم ()

أٟمف شمرك ريمقب ومرؾمف وؾمقىمٝم٤م :  وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م ومٞمام ئمٝمر.  اًمِمدة:  ، واًمٖمٛمرة (ؿمدا:  ُم٤مدة)

.  حلرب اعمًٚمٛملم وشمرك ىمت٤مهلؿ
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وىم٤مًم٧م مجٞمٚم٦م ؿمَتَتٜم٤م وسمٕمدت 

 

 ()أهٚمؽ ؿمتك ؿمالٓ 

ومٞم٤م رب ًم٘مٜمل سمف ضمٜمتل وم٘مد  

 

 ()سمٕم٧م أهكم وُم٤مزم اسمتدآ 

.  ()(( ، رسمح اًمٌٞمع ، رسمح اًمٌٞمع  رسمح اًمٌٞمع)):  …وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  

:  افػوائد وافعز

 ورضم٤مطم٦م قم٘مٚمف طمٞم٨م آصمر –هلل قمٜمف  ريض ا– ومْمؾ رضار سمـ إزور – 1

قمغم اًمٌ٘م٤مء قمٜمد أُمقاًمف اًمٙمثػمة اإلؾمالم اًمذي هق ؾم٥ٌم ًمًٕم٤مدشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

هلل ُم٤مًٓ وم٤مؾمتٕمٛمؾ هذه ، وم٠ميـ طم٤مًمف ُمـ طم٤مل ُمـ آشم٤مه ا وقمٜمده أهٚمف وأوٓده ُمنميم٤م

، وسومف ذم إوضمف  ، سم٤مؾمتٕمامًمف هذا اعم٤مل ذم اًمرسم٤م اًمٜمٕمٛم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وطمرسمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إٟمؽ ؿمَت٧َم أهٚمؽ :   ىم٤مًم٧م ًمف عم٤م ذه٥م ًمٞمًٚمؿ– وهل زوضمتف أو إطمدى ىمري٤ٌمشمف –أي أن مجٞمٚمف  ()

.  أي شمٗمري٘م٤ًم يمٌػماً .  أي ومرىمتٝمؿ أيام شمٗمريؼ:  ؿمتك ؿمالٓ:  وىمقًمف.  وسمددهتؿ

.  ، وهق اجلٜم٦م أي أٟمف سم٤مع أهٚمف وُم٤مًمف سمؽميمف هلام وجمٞمئف ًمٞمًٚمؿ اًمٌدل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ()

 – 3889)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  (16703)رواه قمٌداهلل سمـ أمحد ذم زوائد اعمًٜمد  ()

، ومٝمق سمٛمجٛمققمٝم٤م  ، ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م وٕمػ  وهمػمهؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة174، وسمحِمؾ ص (3892

:  ويٜمٔمر ذم ذح أسمٞم٤مت هذه اًم٘مّمٞمدة.  391، 9/390ويٜمٔمر اعمجٛمع .  طمًـ أو ىمري٥م ُمٜمف

،  27/257، وطم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي اعمٓمٌققم٦م ُمع اعمًٜمد  ، وًم٤ًمن اًمٕمرب يمت٥م اًمٚمٖم٦م يم٤مًمّمح٤مح

258  .
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 اعمحرُم٦م ُمـ ذاء ٔٓت اًمٚمٝمق اًمتل يٗمًد هب٤م ىمٚمٌف وىمٚمقب أوٓده وأهٚمف اًمذيـ أُمر

، وشم٥ًٌم هذا اعم٤مل ذم  ، أو سمٍمومف ذم همػم ذًمؽ ُمـ إوضمف اعمحرُم٦م سمقىم٤ميتٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر

،  [اهلٛمزة] {ممصدة ...   ويل فؽل مهزة دزة}:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم همٗمٚمتف وـمقل أُمٚمف

 إكام }:  هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل ا ، ويمٚمام يمثر اعم٤مل يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م أقمٔمؿ وم٤معم٤مل واًمقًمد اظمت٤ٌمر ًمٚمٕمٌد

.  [15 :اًمتٖم٤مسمـ] {أموافؽم وأوالدـم ؾتـة واهلل ظـده أجر ظظقم 

، ومل يًٚمؿ  ، وم٠مؾمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ  أن اًم٘مراسم٦م اًمذيـ ومرق سمٞمٜمٝمؿ اإلؾمالم– 2

، ٕٟمف اسمتٕمد قمـ ُم٤م هق ؾم٥ٌم  ، يٕمتؼم شمٗمرىمٝمؿ هذا حمٛمقدًا ذم طمؼ اعمًٚمؿ سمٕمْمٝمؿ

 ييه ، وٓ ، ودظمؾ ومٞمام ؾم٥ٌم ًمًٕم٤مدشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ًمِم٘م٤مئف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، سمؾ إن سمٕمده قمـ ُمـ خيِمك ُمـ رضره قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ ذم  سمٕمده قمـ ىمراسمتف ُمـ اعمنميملم

،  ، وُمثؾ ُمـ يؽمك جم٤مًم٦ًم أىم٤مرسمف اًمذيـ ٓ ي١مدون اًمّمالة وهيجرهؿ ديٜمف أُمر ُمٓمٚمقب

،  وىمري٥م ُمٜمف ُمـ ٓ يٙمثر ُمـ جم٤مًم٦ًم أىم٤مرسمف اًمذيـ يٙمثر ذم جم٤مًمًٝمؿ اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل

.   ذقم٤مً ومٙمؾ هذا ُمـ إُمقر اعمٓمٚمقسم٦م

، يمٛمـ أؾمٚمؿ وشمرك أُمقاًمف اًمتل مل  هلل أن ُمـ شمرك طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمـ أضمؾ ا– 3

،  ، ويمٛمـ مل يًتٓمع قم٤ٌمدة رسمف إٓ سمؽميمٝم٤م ، يمح٤مل رضار يًتٓمع اإلؾمالم إٓ سمؽميمٝم٤م

.   وم٘مد رسمح أقمٔمؿ رسمح() هجرشمفيمح٤مل صٝمٞم٥م قمٜمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

()  



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     350

 
 

 

 *     *     *



  351                                                                                            (( قصص إدالم الصحابة ))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار 
 

 

 

افدرس افثامكون 

ىمّم٦م إؾمالم إقمرايب اًمذي سم٤ميع صمؿ ـمٚم٥م آىم٤مًم٦م ُمـ سمٞمٕمتف 

 … أن أقمراسمٞم٤ًم ضم٤مء إمم اًمٜمٌل –هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل – 123

 () َوقْمؽ، وم٠مص٤مب إقمرايب ، وم٤ٌميٕمف قمغم اإلؾمالم سم٤ميٕمٜمل قمغم اإلؾمالم:  وم٘م٤مل

، صمؿ  …وم٠مسمك اًمٜمٌل .  () سمٞمٕمتلي٤م حمٛمد أىمٚمٜمل:  ، وم٘م٤مل …، وم٠مشمك إمم اًمٜمٌل  سم٤معمديٜم٦م

، وم٠مسمك  أىمٚمٜمل سمٞمٕمتل:  ، وم٘م٤مل ، صمؿ ضم٤مء …، وم٠مسمك اًمٜمٌل  أىمٚمٜمل سمٞمٕمتل:  ال، ومؼ ضم٤مء

،  ، شمٜمٗمل ظمٌثٝم٤م  إٟمام اعمديٜم٦م يم٤مًمٙمػم)):  …، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، ومخرج إقمرايب …اًمٜمٌل 

ٌَٝم٤م .  () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ()(( وشمٜمَّمُع ـمِٞم

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (7216)أي محك يمام ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري إظمرى  ()

، وحيتٛمؾ أٟمف أراد اإلىم٤مًم٦م ُمـ سمٕمض قمقاروف  أٟمف أراد إىم٤مًم٦م سمٞمٕمتف قمغم اإلؾمالم:  فم٤مهر احلدي٨م ()

.  13/200، و 4/97اًمٗمتح :  يٜمٔمر.  يم٤مهلجرة

،  ، واعمراد أٟمف خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ مل خيٚمص إيامٟمف ممـ ٓ ظمػم ومٞمف  يّمٗمق ويٓمٝمر(( يٜمّمع ))ُمٕمٜمك  ()

.  502،  4/501، وإيمامل اعمٕمٚمؿ  4/499اعمٗمٝمؿ :  يٜمٔمر.  ويٌ٘مك ومٞمٝم٤م اًمٓمٞمٌقن

.  (1383)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (1883)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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، ًمٞمٜمٔمر ُمـ يّمؼم وحيت٥ًم  هلل شمٕم٤ممم خيتؼم قم٤ٌمده سم٤مًمياء واًمناء أن ا– 1

، ويٜمٔمر ُمـ  ، ومتزل سمف اًم٘مدم ويث٧ٌم قمغم احلؼ قمٜمد إص٤مسمتف سم٤مًمياء ممـ ٓ يّمؼم

يِمٙمر قمٜمد اًمناء ويًتٕملم هب٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ممـ يٓمٖمك ويًتٕمٛمؾ هذه اًمٜمٕمٛم٦م ذم 

.  [16، 15 :اًمٗمجر] {أهاكن ....   ؾلما اإلكسان إذا}:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم هللُمٕمّمٞم٦م ا

شمِم٤مؤم ُمـ اقمت٘م٤مدات اجلٝم٤مل اًمذيـ ٓ قمٚمؿ قمٜمدهؿ وٓ رأي ؾمديد  أن ال– 2

، ومٝمذا إقمرايب اجل٤مهؾ ىمد اقمت٘مد أن هذه احلٛمك اًمتل أص٤مسمتف إٟمام هل سمِم١مم  ًمدهيؿ

، ومٝمذا  ، إذ يمٞمػ شمٙمقن اًمٓم٤مقم٦م ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٛمرض ، وهذا ضمٝمؾ ووالل يمٌػم () اًمٌٞمٕم٦مهذه

ة إٟمام يٙمقن ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ، ٕن اًمِم١مم ذم احل٘مٞمؼ خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع وقمٙمس ًمٚمح٘م٤مئؼ

.  () ضمٝمٜمؿ، وذًمؽ أن اعمٕمّمٞم٦م ؾم٥ٌم ًمٚمٕم٘مقسم٤مت ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم اًم٘مؼم وذم ٟم٤مر شمٕم٤ممم

أُم٤م اًمِم١مم سمٛمٕمٜمك أن سمٕمض إُم٤ميمـ أو احلٞمقاٟم٤مت أو إًمقان أو إرىم٤مم أو 

، وهق ُمـ اقمت٘م٤مدات  همػمه٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ؾم٥ٌم حلدوث اعمّم٤مئ٥م ومٝمذا ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف

، ومتجد  ، وُمع إؾمػ أن هذا اًمتِم٤مؤم ُمقضمقد قمٜمد سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ةاجل٤مهكم

سمٕمْمٝمؿ إذا ومتح ُمتجره ذم اًمّم٤ٌمح ومج٤مءه ُمِمؽم ومٞمف قمٞم٥م ظمٚم٘مل شمِم٤مءم وأهمٚمؼ 

 ومال يْمٕمقن هذا اًمرىمؿ 13، وسمٕمض اًمتج٤مر واعمٝمٜمدؾملم يتِم٤مءُمقن ُمـ رىمؿ  ُمتجره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  7/170طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  ()

.  (وفمٞمٗم٦م صٗمر)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف  ()
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د ُمٜمٝمؿ ًمٚمج٤مهٚمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ، وهذا شم٘مكم ذم اعمّم٤مقمد اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م وٓ ذم أدوار اًمٕمامرات

.  اعمٕم٤مسة

 *     *     *
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افدرس احلادي وافثامكون 

ظمؼم إؾمالم رضمٚملم ُمـ ُمذطم٩م 

 ـمٚمع …هلل سمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد رؾمقل ا:  ، ىم٤مل  قمـ أيب قمٌداًمرمحـ اجلٝمٜمل– 124

 ، ، وم٢مذا رضمالن ُمـ ُمذطم٩م  طمتك أشمٞم٤مه(( يمِٜمِْدَي٤مِن َُمْذطِمِجَٞم٤مِن )):  ، ومٚمام رآمه٤م ىم٤مل رايم٤ٌمن

، أرأي٧م  هللي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل ومٚمام أظمذ سمٞمده:  ، ىم٤مل ومدٟم٤م إًمٞمف أطمدمه٤م ًمٞم٤ٌميٕمف:  ىم٤مل

ٌََٕمَؽ  َح :   ىم٤مل()(( ـُمقسَمك ًمف )):  ، ُم٤مذا ًمف ؟ ىم٤مل ُمـ رآك ومآُمـ سمؽ وصدىمؽ واشَم ًَ وَمَٛم

،  هللي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل ، صمؿ أىمٌؾ أظمر طمتك أظمذ سمٞمده ًمٞم٤ٌميٕمف قمغم يده وم٤مٟمٍمف

، صمؿ  ، صمؿ ـمقسمك ًمف  ـمقسمك ًمف)):  سمؽ وصدىمؽ واشمٌٕمؽ ومل يرك ؟ ىم٤ملأرأي٧م ُمـ آُمـ 

.  () وم٤مٟمٍمف، ومٛمًح قمغم يده:   ىم٤مل((ـمقسمك ًمف 

:  افػوائد وافعز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

شمٗمًػم أي٦م :  يٜمٔمر.   اؾمؿ ًمٚمجٜم٦م(( ـمقسمك ))، وىمٞمؾ إن  أص٤مب ظمػماً :  (( ـمقسمك ))إن ُمٕمٜمك :  ىمٞمؾ ()

.  ُمـ ؾمقرة اًمرقمد ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم (29)

، وىمد طمًٜمف  وؾمٜمده طمًـ (730)، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمًٜمده  (17388)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، وشمٜمٔمر ؿمقاهد هذا  (4178)ويٜمٔمر اعمٓم٤مًم٥م .  ، واحل٤مومظ اسمـ طمجر 10/18اهلٞمثٛمل 

.  (7230)، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  (16976)احلدي٨م ذم اعمًٜمد 
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 طمٞم٨م أظمؼم قمٚمٞمف … ذم هذا احلدي٨م ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 1

، ومٙم٤مٟم٤م يمام أظمؼم  اًمّمالة واًمًالم قمـ ىمٌٞمٚم٦م وومخذ هذيـ اًمرضمٚملم ىمٌؾ وصقهلام

.  وات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمفصؾ

، وهلذا ُمًح يمؾ واطمد ُمـ هذيـ  … ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سمجًد اًمٜمٌل – 2

، طمٞم٨م مل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمام  ، وأىمرمه٤م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم قمغم ذًمؽ …اًمرضمٚملم يد اًمٜمٌل 

، ومٝمق أومْمؾ اًمٌنم قمٚمٞمف اًمّمالة  …، ومٝمذا اًمتؼمك ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل  قمٛمٚمٝمام ذًمؽ

.  ()(( أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخر )):  ، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ قمـ ٟمٗمًف واًمًالم

، وٓ جيقز أن   اخل٤مص٦م سمف…ومال جيقز أن جيٕمؾ أطمد ُمـ اًمٌنم ذم ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌل 

 واٟمت٘م٤مص …، ومٝمذا هْمؿ حل٘مف  دمٕمؾ إُمقر اخل٤مص٦م سمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمٖمػمه

.  ًمف وإٟمٙم٤مر خلّم٤مئّمف اًمتل  ٞمز هب٤م

وًمذًمؽ مل يث٧ٌم أن أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم أو أطمدًا ُمـ ؾمٚمػ هذه إُم٦م 

، وٓ ُمـ آل  ، وٓ ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م شمؼمك سمجًد أطمد ُمـ اًمّم٤محللم

 ُمـ …، وهذا إمج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم وريؿ اًمتؼمك سمجًد همػمه  ، وٓ ُمـ همػمهؿ اًمٌٞم٧م

.  ، حلرصٝمؿ قمغم اخلػم ، إذ ًمق يم٤من ضم٤مئزًا ًم٤ٌمدروا إًمٞمف اًمٌنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهق ذم اًمًٚمًٚم٦م .  ُمـ ـمري٘ملم رضم٤مهلام صم٘م٤مت (4673)، وأسمق داود  (10972)رواه أمحد  () 

.  (( يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ))سمزي٤مدة  (2278)، ورواه ُمًٚمؿ  (1517)اًمّمحٞمح٦م 
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، ٕن  ، ومل ير أيمثر دٓئؾ ٟمٌقشمف  ومل يره…سم٤مًمٜمٌل  سمٞم٤من يمثرة أضمقر ُمـ آُمـ – 3

، ومج٤مٟم٥م اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ذم سم٤مب اإليامن سمٜمٌقة  هذا دًمٞمؾ قمغم ىمقة إيامٟمف

، وٓ يٕمٜمل هذا شمٗمْمٞمٚمف  () أيمثر ُمٜمف ذم طمؼ ُمـ رآه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم…حمٛمد 

سم٦م أومْمؾ ُمـ يمؾ ُمـ ضم٤مء ، وم٢من أومراد اًمّمح٤م …شمٗمْمٞماًل ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم ُمـ ؿم٤مهد اًمٜمٌل 

 جمرد زي٤مدة إضمر ٓ يًتٚمزم صمٌقت إومْمٚمٞم٦م )):  ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر سمٕمدهؿ

، وم٠مُم٤م ُم٤م  ، وأيْم٤ًم وم٤مٕضمر إٟمام ي٘مع شمٗم٤موٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م يامصمٚمف ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اعمٓمٚم٘م٦م

.  ()(( ُمـ زي٤مدة ومْمٞمٚم٦م اعمِم٤مهدة ومال يٕمدًمف ومٞمٝم٤م أطمد …وم٤مز سمف ُمـ ؿم٤مهد اًمٜمٌل 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وهل أن اهلل أرؾمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة  ومٙمؾ ُمٜمٝمام ذم إيامٟمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُم١مُمـ سمٛم٠ًمًم٦م همٞمٌٞمف ()

، يمام هق ُم٘مرر ذم  ، سمؾ إن اإليامن سمجٛمٞمع ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة إٟمام هق إيامن سم٤مًمٖمٞم٥م واًمًالم

.  ، ًمٙمـ ُم٘مدار هذا اًمٖمٞم٥م ىمد خيتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ُمقوٕمف

 – 6/254ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر :  ، ويٜمٔمر 7، 7/6أو يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م :  يٜمٔمر اًمٗمتح ()

.  527،  464 – 4/461، جمٛمقع اًمٗمت٤موى  266
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افدرس افثاين وافثامكون 

 – ريض اهلل قمٜمف –أظم٤ٌمر إؾمالم ضمرير سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم 

 ُمٜمذ …ُم٤م رآين اًمٜمٌل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ضمرير سمـ قمٌداهلل – 125

 يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذا اًم٤ٌمب )):  …هلل ، وىم٤مل رؾمقل ا أؾمٚمٛم٧م إٓ شمًٌؿ ذم وضمٝمل

.  ()هلل، صمؿ دظمؾ ضمرير سمـ قمٌدا ()((ه ُمًح٦م ُمٚمؽ ، قمغم وضمف ()رضمؾ ُمـ ظمػم ذي يٛمـ

هلل ىم٤مم خيٓم٥م يقم ؾمٛمٕم٧م ضمرير سمـ قمٌدا:  ، ىم٤مل  وقمـ زي٤مد سمـ قمالىم٦م– 126

هلل وطمده ٓ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٘م٤مء ا:  ، وىم٤مل هلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، ومحٛمد ا شمقذم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

 . ، وم٢مٟمام ي٠مشمٞمٙمؿ أن ، واًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م طمتك ي٠مشمٞمٙمؿ أُمػم ذيؽ ًمف

، وم٢مين  أُم٤م سمٕمد:  ، صمؿ ىم٤مل ، وم٢مٟمف يم٤من حي٥م اًمٕمٗمق اؾمتٕمٗمقا ُٕمػميمؿ:  صمؿ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، سمٛمٕمٜمك اًمتٞمٛمـ   اًمٔم٤مهر أٟمف سمْمؿ اًمٞم٤مء)):  31/518ىم٤مل اًمًٜمدي يمام ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمًٜمد  ()

.  ((، وم٢من سمجٞمٚم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛمـ  ، سمٛمٕمٜمك اًمٌالد اعمٕمرووم٦م أو هق سمٗمتحتلم.  واًمؼميم٦م

،  ((، ٕهنؿ أسمدًا يّمٗمقن اعمالئٙم٦م سم٤مجلامل   أي أصمر ُمـ اجلامل)):  (ُمٚمؽ :  ُم٤مدة) ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  ()

، وي٘م٤مرن  ((، يم٤مُمؾ اجلامل  يم٤من سمديع احلًـ:   ىمٚم٧م)):  2/531وىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم اًمٜمٌالء 

.  21/216اًمٗمتح اًمرسم٤مين 

، وهق ذم  وؾمٜمده صحٞمح (2258)، واًمٓمؼماين  (250)رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  ()

.  ُمٓمقًٓ  (19179)، ورواه اإلُم٤مم أمحد  111صحٞمح إدب اعمٗمرد ص
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 )):  هلل أسم٤ميٕمؽ قمغم اإلؾمالم ومنمط قمكمَ ي٤م رؾمقل ا:   وم٘مٚم٧م…هلل أشمٞم٧م رؾمقل ا

صمؿ .  ، ورب هذا اعمًجد إين ًمٜم٤مصح ًمٙمؿ  وم٤ٌميٕمتف قمغم هذا((واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ 

.  () اًمٌخ٤مريرواه.  اؾمتٖمٗمر وٟمزل

سم٤ميٕم٧م رؾمقل :  ىم٤مل ضمرير:  ، ىم٤مل  وقمـ أيب زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير– 127

ويم٤من ضمرير إذا :  ىم٤مل.  ، وقمغم أن أٟمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ  قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م…هلل ا

هلل عم٤م أظمذٟم٤م شمٕمٚمٛمـ وا:  ، ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف اؿمؽمى اًمٌمء ويم٤من أقمج٥م إًمٞمف ُمـ صمٛمٜمف

.  () اًمقوم٤مء، يم٠مٟمف يريد سمذًمؽ أطم٥م إًمٞمٜم٤م مم٤م أقمٓمٞمٜم٤مك

 شمٕمٌد اهلل وٓ )):  وم٘م٤مل:  هلل اؿمؽمط قمكمىمٚم٧م ي٤م رؾمقل ا:  ، ىم٤مل وقمـ ضمرير

، وشمٜمّمح  ، وشم١مدي اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م ، وشمّمكم اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م شمنمك سمف ؿمٞمئ٤مً 

.  ()(( ، وشمؼمأ ُمـ اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (58)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

أي أٟمف إذا اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م ورأى أن ؾمٕمره٤م أىمؾ ُمـ اًمًٕمر اًمذي شمًتح٘مف هذه اًمًٚمٕم٦م ىم٤مل  ()

، وهذا إٟمام  إن اًمًٚمٕم٦م اًمتل اؿمؽميٜم٤مه٤م ُمٜمؽ أطم٥م إزَم ُمـ صمٛمٜمٝم٤م اًمذي أقمٓمٞمتؽ إي٤مه:  ًمٚم٤ٌمئع

 قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمّمح ًمٙمؾ … ُمـ سم٤مب اًمقوم٤مء سمام سم٤ميع اًمٜمٌل – ريض اهلل قمٜمف –يم٤من يٗمٕمٚمف ضمرير 

 (19229)واحلدي٨م رواه اإلُم٤مم أمحد .  ، ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ىمد ٟمّمح هلذا اًم٤ٌمئع اعمًٚمؿ ُمًٚمؿ

.  ، رضم٤مًمف رضم٤مل ُمًٚمؿ وؾمٜمده صحٞمح

، واًمٜم٤ًمئل  (12/191)، ورواه اإلُم٤مم أمحد  وؾمٜمده طمًـ (19153)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

،   أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٜمّمح ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ذم أي سمٚمد ُمـ أي ىمٌٞمٚم٦م– 1

، وأن يٕمٛمؾ قمغم إسمٕم٤مد ُم٤م ييه  ب قمٚمٞمف أن حي٥م ًمف اخلػم وأن يٙمره أن يّمٞمٌف ذومٞم٩م

، وم٢مذا رأى رضرًا ؾمٞم٘مع قمٚمٞمف ذم سمدٟمف أو ُم٤مًمف أو قمروف وضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ قمغم  قمٜمف

،  ، و ٜمك ًمف اخلػم ، وم٢من مل يًتٓمع دومٕمف ووىمع هذا اًمير قمغم اعمًٚمؿ يمرهف إسمٕم٤مده قمٜمف

،  () رواه ُمًٚمؿ((...   اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م)):  ، حلدي٨م ملوهذا ُمـ اًمقٓء اًمقاضم٥م ًمٚمٛمس

 رواه اًمٌخ٤مري (( ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف )):  وحلدي٨م

 اعمًٚمؿ أظمق )):  ، وحلدي٨م ()، أي ٓ ي١مُمـ اإليامن اًمقاضم٥م إٓ سمذًمؽ ()وُمًٚمؿ

. ()ادي٨م أظمرى، وٕح () رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ((، وٓ يًٚمٛمف  ، ٓ ئمٚمٛمف اعمًٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وؾمٜمده .  (( وشمؼمأ ُمـ اًمٙم٤مومر )) سمدل (( وقمغم ومراق اعمنمك )):  ، إٓ أٟمف ىم٤مل سمٜمحقه (4186)

.  صحٞمح

.  (55)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

.  (45)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (13)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

ذح احلدي٨م اًمث٤مًم٨م قمنم :  ، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم 36 – 5اإليامن ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص ()

1/302 ،303  .

.  (2580)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (2442)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

، وذح احلدي٨م  225 – 1/222،  ذح احلدي٨م اًم٤ًمسمع:  يٜمٔمر ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ()

 =
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،   أن قمٗمق اعمًٚمؿ قمـ أظمٓم٤مء أظمٞمف اعمًٚمؿ أو ُم٤م ىمٍم ومٞمف دم٤مهف ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ– 2

 ؾؿن ظػا وأصؾح }، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ووقمد قمغم ذًمؽ سم٤مٕضمر ٟمدسمٜم٤م إًمٞمف رسمٜم٤م ضمؾ وقمال

.  [40 :اًمِمقرى] {ؾلجره ظذ اهلل 

 …، وقمغم اًمقوم٤مء سمام اًمتزُمقه وسم٤ميٕمقا اًمٜمٌل   طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اخلػم– 3

.  قمٚمٞمف

،  ، واًمٌٕمد قمٜمٝمؿ ، وُمٕم٤مداشمف ، وذًمؽ سمٌٖمْمف  وضمقب اًمؼماء ُمـ اًمٙم٤مومر– 4

.  () اًم٘مدرةوضمٝم٤مد اعمح٤مرسملم ُمٜمٝمؿ سمح٥ًم

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

35 ،2/273 ،274  .

 ًمٙم٤مشم٥م هذه (( شمًٝمٞمؾ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ))يٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ ُم٠ًمًمتل اًمقٓء واًمؼماء ذم رؾم٤مًم٦م  ()

.  اًم٤ٌمب اًمراسمع:  إؾمٓمر
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افدرس افثافث وافثامكون 

 (مهدان  )ظمؼم إؾمالم ىمٌٞمٚم٦م 

 ظم٤مًمد سمـ …سمٕم٨م اًمٜمٌل :   قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل– 128

 سمٕم٨م قمكم …، صمؿ إن اًمٜمٌل  ، ومٚمؿ جيٞمٌقه اًمقًمٞمد إمم أهؾ اًمٞمٛمـ يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم

 إٓ رضمؾ ممـ يم٤من ُمع ظم٤مًمد () ُمٕمف، وأُمره أن ُيْ٘مِٗمَؾ ظم٤مًمدًا وُمـ يم٤من سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ومٙمٜم٧م ممـ :  ، ىم٤مل اًمؼماء () ُمٕمف، ومٚمٞمٕم٘م٥م أطم٥م أن يٕم٘م٥م ُمع قمكم ريض اهلل قمٜمف

 –هلل قمٜمف  ريض ا– ومّمغم سمٜم٤م قمكٌم ، ، ومٚمام دٟمقٟم٤م ُمـ اًم٘مقم ظمرضمقا إًمٞمٜم٤م قم٘م٥م ُمٕمف

،  …هلل ، وم٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مب رؾمقل ا ، صمؿ شم٘مدم سمٞمٜم٤م أيديٜم٤م وصٗمٜم٤م صٗم٤ًم واطمداً 

،   سم٢مؾمالُمٝمؿ…هلل  إمم رؾمقل ا–هلل قمٜمف  ريض ا–، ومٙمت٥م قمكٌم  وم٠مؾمٚمٛم٧م مهدان مجٞمٕم٤مً 

 اًمًالم قمغم )):  ، وم٘م٤مل ، صمؿ رومع رأؾمف  اًمٙمت٤مب ظمر ؾم٤مضمداً …هلل ومٚمام ىمرأ رؾمقل ا

.  ()(( ، اًمًالم قمغم مهدان مهدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وُمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم أن يرضمٕمقا إمم – ريض اهلل قمٜمف –أي أُمره أن ي٘مقل خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  ()

.  …اًمٜمٌل 

 أن يٌ٘مك ُمع قمكم – ريض اهلل قمٜمف –أي ُمـ أراد ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ذهٌقا إمم اًمٞمٛمـ ُمع ظم٤مًمد  ()

.   سم٤مًمٞمٛمـ ومٚمف ذًمؽ– ريض اهلل قمٜمف –

 سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمغم 3/316، وذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  2/369رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ذم اًمّمالة  ()

 =
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:  افػوائد وافعز

، وأن   أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يقاصؾ ذم دقمقشمف ًمٚمٙمٗم٤مر واًمٕمّم٤مة وأن يٙمرره٤م– 1

.  ٓ يٞم٠مس ُمـ هدايتٝمؿ إذا رومْمقا ىمٌقل اًمدقمقة ذم أول إُمر

 جي٥م قمغم وزم إُمر إرؾم٤مل اًمدقم٤مة إمم اعمٜم٤مـمؼ واًمٌٚمدان ًمدقمقة اًمٙمٗم٤مر إمم – 2

،  هلل، واًمٌٕمد قمـ ُمٕمّمٞم٦م ا ، وًمدقمقة اعمًٚمٛملم إمم اًمتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ماإلؾمال

.  وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أُمقر ديٜمٝمؿ

، ومٙمثػم ُمـ   أن قمدم اؾمتج٤مسم٦م اعمدقمقيـ ًمٚمداقمٞم٦م ًمٞمس قمٞم٤ًٌم ومٞمف وٓ ذم دقمقشمف– 3

،  ، وسمٕمْمٝمؿ مل يًتج٥م ًمدقمقشمف أطمد هلل شمٕم٤ممم مل يًتج٥م ًمدقمقهتؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾأٟمٌٞم٤مء ا

 قمرو٧م قمكم )):  …هلل ىم٤مل رؾمقل ا:  سمخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ىم٤ملوىمد روى ال

، واًمٜمٌل ًمٞمس  ، واًمٜمٌل ُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن ، ومرأي٧م اًمٜمٌل وُمٕمف اًمرهٞمط إُمؿ

.  ()(( ... ُمٕمف أطمد

، يٜمٌٖمل  هلل قمغم يديف ؿمخّم٤ًم أو ىمٌٞمٚم٦م وم٘مد طمّمؾ ًمف ظمػم يمثػم أن ُمـ هدى ا– 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أن إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم 1/360، وىمد ذيمر اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد  ذط اًمٌخ٤مري

، وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري  4/86، وصححف أيْم٤ًم اعمٜمذري ذم خمتٍم اًمًٜمـ  ذط اًمٌخ٤مري

.  سمٜمٗمس إؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل (4349)صدر هذا احلدي٨م ذم صحٞمحف 

.  (220)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (5752)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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.  و ظمػم ًمف ُمـ أن حيّمؾ ًمف ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مدي٦م يمثػمة، وه هلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمفًمف أن يِمٙمر ا

، أُم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف   ُمنموقمٞم٦م ؾمجقد اًمِمٙمر قمٜمد طمدوث ٟمٕمٛم٦م أو اٟمدوم٤مع ٟم٘مٛم٦م– 5

 وٓ قمـ أطمد ُمـ …سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ صالة ريمٕمتلم ؿمٙمرًا ومٝمذا مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

.  ()–هلل قمٜمٝمؿ  ريض ا–أصح٤مسمف 

،  قمك ًمف سم٤مًمًالُم٦م أن ُمـ أؾمٚمؿ و ًؽ سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم يًتحؼ أن يد– 6

، وسم٤مًمٕمٙمس ُمـ سم٘مل قمغم اًمٙمٗمر  هلل ُمـ ذور اًمدٟمٞم٤م وأظمرةوهق طمري أن يًٚمٛمف ا

هلل شمٕم٤ممم ومل يت٥م ُمٜمٝم٤م ومٝمق طمري أن يِم٘مك ذم واؾمتٛمر قمٚمٞمف أو اؾمتٛمر قمغم ُمٕمّمٞم٦م ا

 ومن }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م سم٠مٟمقاع اعمٜمٖمّم٤مت وسمْمٞمؼ اًمّمدر واًم٘مٚمؼ اعمًتٛمر

ؿال رب مل * أظرض ظن ذـري ؾنن فه معقشة ضـؽًا وكحؼه يوم افؼقامة أظؿى 

ؿال ـذفك أتتك آياتـا ؾـسقتفا وـذفك افقوم * حؼتـي أظؿى وؿد ــت بصرًا 

 وطمري أيْم٤ًم أن يِم٘مك ذم ىمؼمه وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ [125، 124 :ـمف] {تـسى 

. – هلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م  ٟم٠ًمل ا–

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ًمٙم٤مشم٥م هذه إؾمٓمر (ؾمجقد اًمِمٙمر  )رؾم٤مًم٦م :  شمٜمٔمر ()
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افدرس افرابع وافثامكون 

أظم٤ٌمر إؾمالم سمجٞمٚم٦م وووم٤مدهت٤م وإؾمالم اعمًت٘مًؿ سم٤مٕزٓم سم٤مًمٞمٛمـ 

ىمدم :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب اًمٌجكم إمحز – 129

:  ، ىم٤مل ()(( ، واسمدؤا سم٤مٕمحًٞملم  ايمًقا اًمٌجٞمٚمٞملم)):   وم٘م٤مل…وومد سمجٞمٚم٦م قمغم اًمٜمٌل 

ومدقم٤م :  ، ىم٤مل …ول هلؿ رؾمقل اهلل طمتك أٟمٔمر ُم٤م يؼ:  ، ىم٤مل ومتخٚمػ رضمؾ ُمـ ىمٞمس

.  ()(( اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ومٞمٝمؿ ))، أو  (( اًمٚمٝمؿ صؾ قمٚمٞمٝمؿ )):   مخس ُمرات…هلل هلؿ رؾمقل ا

ىم٤مل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا–هلل اًمٌجكم ، قمـ ضمرير سمـ قمٌدا  وقمـ ىمٞمس– 130

، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ذم  سمغم:  ، وم٘مٚم٧م (( أٓ شمرحيٜمل ُمـ ذي اخلٚمّم٦م ؟ )):  …هلل زم رؾمقل ا

٧ٌُُم قمغم اخلٞمؾ ، ويم٤مٟمقا أصح٤مب ظمٞمؾ مخًلم وُم٤مئ٦م وم٤مرس ُمـ َأمْحَْس  ،  ، ويمٜم٧م ٓ أصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هق اسمـ أظمل سمجٞمٚمف وأن يمال ُمٜمٝمام يٜمت٥ًم إمم (( أمحس ))إن أسم٤مهؿ :  ، ىمٞمؾ ىمٌٞمٚم٦م سم٤مًمٞمٛمـ:  أمحس ()

، وأهن٤م شمٜم٥ًم إًمٞمٝمام  ، وأن هل٤م أظم٧م اؾمٛمٝم٤م سم٤مهٚم٦م إن سمجٞمٚم٦م اؾمؿ اُمرأة:  ، وىمٞمؾ (( أٟمامر ))

.  ، وهذا أىمرب ًمٔم٤مهر هذه اًمرواي٦م إن أمحس ُمـ سمجٞمٚم٦م:  وىمٞمؾ.  اًم٘مٌٞمٚمت٤من اعمِمٝمقرشم٤من

.  8/72، اًمٗمتح 285، 284، 1/91إٟم٤ًمب :  يٜمٔمر

، رضم٤مًمف رضم٤مل  وإؾمٜم٤مده صحٞمح (18834، 18833)، وأمحد  (1281)رواه اًمٓمٞم٤مًمز  ()

اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م :  يٜمٔمر.  وىمد صححف اًمٕمراىمل واًمٌقصػمي.  اًمٌخ٤مري

(4152)  .
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، وميب يده قمغم صدري طمتك رأي٧م أصمر يده ذم صدري  …ومذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

ٌِْتف:  وىم٤مل :  ىم٤مل.  ومام وىمٕم٧م قمـ ومرس سمٕمد:  ىم٤مل.  ، واضمٕمٚمف ه٤مدي٤ًم ُمٝمدي٤مً  اًمٚمٝمؿ صَم

ٌَد() وسمجٞمٚم٦مويم٤من ذو اخلٚمّم٦م سمٞمت٤ًم سم٤مًمٞمٛمـ خلثٕمؿ .  ، ي٘م٤مل ًمف اًمٙمٕم٦ٌم () ومٞمف ُٟمُّم٥ٌم شُمٕم

ه٤م:  ىم٤مل وعم٤م ىمدم ضمرير اًمٞمٛمـ يم٤من هب٤م رضمؾ :  ىم٤مل.  وم٠مشم٤مه٤م ومحَرىَمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مِر ويمَنَ

، وم٢من ىمدر قمٚمٞمؽ رضب   ه٤مهٜم٤م…هلل إن رؾمقل ا:  ، وم٘مٞمؾ ًمف ()يًت٘مًؿ سم٤مٕزٓم

ًمتٙمنهن٤م وًمتِمٝمدن :  ومٌٞمٜمام هق ييب هب٤م إذ وىمػ قمٚمٞمف ضمرير وم٘م٤مل:  ىم٤مل.  قمٜم٘مؽ

صمؿ سمٕم٨م ضمرير .  ، وؿمٝمد ومٙمنه٤م:  ىم٤مل.  ، أو ٕرضسمـ قمٜم٘مؽ أن ٓ إًمف إٓ اهلل

:   ىم٤مل…ومٚمام أشمك اًمٜمٌل .   يٌنمه سمذًمؽ…رضماًل ُمـ أمحس يٙمٜمك أسم٤م أرـم٤مة إمم اًمٜمٌل 

، ىم٤مل ومؼَمك  ، واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م ضمئ٧م طمتك شمريمٝم٤م يم٠مهن٤م مجؾ أضمرب هللي٤م رؾمقل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وظمص   ُمْم٤مه٤مة ًمٚمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م سمٛمٙم٦م(( اًمٙمٕم٦ٌم اًمٞمامٟمٞم٦م ))، يًٛمقٟمف  وهق سمٞم٧م ًمٕم٤ٌمدة اعمنميملم ()

.  ، ويم٤من ُمـ أذاف سمجٞمٚم٦م  ضمريرًا ٕهن٤م ذم سمالده…اًمٜمٌل 

،  (ٟمّم٥م :  ُم٤مدة )اًمٜمٝم٤مي٦م :  يٜمٔمر.  أصٜم٤مم ُمـ طمج٤مرة يت٘مرسمقن إًمٞمٝم٤م سم٤مًمذسمح وهمػمه:  اًمٜمّم٥م ()

.  1/368، اًم٘مقل اعمٗمٞمد  19/263قمٛمدة اًم٘م٤مري 

، ويمت٥م قمغم اًمث٤مين  ، يمت٥م قمغم أطمده٤م قمالُم٦م اخلػم ىمداح ُمثؾ اًمًٝم٤مم أو احلَم:  إزٓم ()

، وإذا ظمرج اًمث٤مين  ، وم٢مذا ظمرج إول ومٕمٚمقا ، واًمث٤مًم٨م همٗمؾ ٓ رء قمٚمٞمف قمالُم٦م اًمنم

، وهؿ يزقمٛمقن أهنؿ يًتخرضمقن همٞم٥م ُم٤م يريد  ، وإذا ظمرج اًمث٤مًم٨م أقم٤مدوا آؾمت٘م٤ًمم شمريمقا

.  8/73، اًمٗمتح  1/209اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر.  أطمدهؿ ومٕمٚمف
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.  () رواه اًمٌخ٤مري()(( قمغم ظمٞمؾ أمحس ورضم٤مهل٤م مخس ُمّرات …اًمٜمٌُل 

:  افػوائد وافعز

هلل ًمدقم٤مئف ، طمٞم٨م اؾمتج٤مب ا … ذم هذا احلدي٨م ذيمر ًمٙمراُم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 1

.   ُم٤ٌمذة…

 أٟمف جي٥م قمغم وزم إُمر إزاًم٦م أُم٤ميمـ اًمنمك وُمٔم٤مهره يم٤مٕصٜم٤مم واعم٤ًمضمد – 2

.  ، وٟمحق ذًمؽ واًمٖمرف اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٌقر

 أن ادقم٤مء ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٞمٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ ُمـ رسمح أو ظم٤ًمرة أو أي أُمر آظمر – 3

طمًـ أو دء ذم ؾمٗمر أو زواج أو ؾمٚمقك ـمريؼ ُمٕملم أو همػم ذًمؽ قمـ ـمريؼ 

 وهل اًميب سم٤مًمًٝم٤مم أو احلَم اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م إُمر سم٤مًمٗمٕمؾ –آؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم 

اًمٓمرق سم٤محلَم أو اخلِم٥م أو  أو قمـ ـمريؼ – ومٞمٗمٕمؾ ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م –وإُمر سم٤مًمؽمك 

اًمِمٕمػم أو قمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر ذم اًمٙمػ أو اًمٗمٜمج٤مل أو ٟمحق ذًمؽ هذا يمٚمف ُمـ اًمنمك 

هلل ىمد ضمٕمؾ هذه إؿمٞم٤مء أؾم٤ٌمسم٤ًم عمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٞمٙمقن ذم ، ٕٟمف يٕمت٘مد أن ا إصٖمر

هلل شمٕم٤ممم مل جيٕمؾ هذه إؿمٞم٤مء ؾم٤ًٌٌم ذم ُمٕمروم٦م ، ٕن ا ، وهذا همػم صحٞمح اعمًت٘مٌؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (( ومدقم٤م ًمٜم٤م وٕمحس )):  ، وذم رواي٦م أي دقم٤م هل٤م سم٤مًمؼميم٦م مخس ُمرات ()

.  (4357)اعمٖم٤مزي :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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ُم٤م هذا ُمـ ظمراوم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل يروضمٝم٤م اًمٙمٝم٤من واعمِمٕمقذون ، وإن ذًمؽ

.  واًمدضم٤مضمٚم٦م

 *     *     *
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افدرس اخلامس وافثامكون 

ظمؼم إؾمالم آل اًمديٚمؿ ُمـ أسمٜم٤مء ُمٚمقك اًمٞمٛمـ وىمدوم وومدهؿ 

، ويم٤من هق ومٞمٛمـ   أهنؿ أؾمٚمٛمقا–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ومػموز اًمديٚمٛمل – 131

هلل ، وم٘مٌؾ ذًمؽ رؾمقل ا  سمٌٞمٕمتٝمؿ وإؾمالُمٝمؿ…هلل ، ومٌٕمثقا وومدهؿ إمم رؾمقل ا أؾمٚمؿ

،  ، وضمئٜم٤م ُمـ طمٞم٨م ىمد قمٚمٛم٧م هلل ٟمحـ ُمـ ىمد قمروم٧مي٤م رؾمقل ا:  ، وم٘م٤مًمقا  ُمٜمٝمؿ…

.  () روٞمٜم٤مطمًٌٜم٤م:  ، ىم٤مًمقا ((  اهلل ورؾمقًمف)):  ، ومٛمـ وًمُٞمٜم٤م ؟ ىم٤مل وأؾمٚمٛمٜم٤م

وومدت قمغم رؾمقل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– وقمـ ومػموز اًمديٚمٛمل أيْم٤ًم – 132

:   ىمٚم٧م(( هؾ يًٙمر ؟ )):  ، وم٘م٤مل إٟم٤م ٟمّمٜمع ذاسم٤ًم ومٜمٓمٕمٛمف سمٜمل قمِٛمٜم٤م:  ، وم٘مٚم٧م …اهلل 

هلل إهنؿ ًمـ ، وم٘مٚم٧م ي٤م ٟمٌل ا ، ومٚمام يم٤من قمٜمد شمقديٕمل إي٤مه ذيمرشمف ًمف (( طمرام )):  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ

هلل إن وتل ي٤م ٟمٌل ا:  ، ىمٚم٧م (( ومٛمـ مل يّمؼم قمٜمف وم٤مرضسمقا قمٜم٘مف )):  يّمؼموا قمٜمف ؟ ىم٤مل

.  ()(( ـمٚمؼ أهيام ؿمئ٧م )):  ، ىم٤مل أظمتلم ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  وؾمٜمده صحٞمح (3710)، وأسمق داود  (18042، 18037)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  ، وهق وٕمٞمػ ضمداً  ، وذم ؾمٜمده اسمـ أيب ومروه 331، 18/330رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ()

، وأسمق داود  (18036 – 18034)، وم٘مد روى ضمزأه إول اإلُم٤مم أمحد  ًمٙمـ اعمتـ صحٞمح

وروى ضمزأه إظمػم اإلُم٤مم أمحد .  ، وؾمٜمده صحٞمح ُمـ طمدي٨م اًمديٚمؿ احلٛمػمي (3683)

وطمًٜمف  (4155)، واسمـ طم٤ٌمن  (1130، 1129)، واًمؽمُمذي  (18041، 18040)

 =
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:  افػوائد وافعز

، وقمغم ُمـ يٕمٚمؿ  ، يٜمٕمؿ هب٤م قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف هلل شمٕم٤ممم أن اهلداي٦م سمٞمد ا– 1

، وم٘مد وهٌٝم٤م ٕهؾ اًمٌالد اًمٌٕمٞمده ُمـ اًمٕمرب وُمـ اًمٕمجؿ ومٝم١مٓء آل  أٟمف أهؾ هل٤م

وطمرم ُمٜمٝم٤م أٟم٤مؾم٤ًم ُمـ ،  هلل ًمإلؾمالماًمديٚمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ وُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس وومد هداهؿ ا

، اًمذي  …، سمؾ مل يٜمٕمؿ هب٤م قمغم سمٕمض أقمامم ظمػم اًمٌنم  ، سمؾ ُمـ ىمريش أهؾ ُمٙم٦م

هلل شمٕم٤ممم ذم ، وأٟمزل ا  وآذاه وطم٤مرب دقمقشمف طمتك ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر…قم٤مدى اًمٜمٌل 

.  ، ومًٌح٤مٟمف ُمـ إًمف قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ اًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمف ؾمقرة شمتغم إمم آظمر اًمزُم٤من

ر ُمع إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ذم يمؾ ُمرة يدل قمغم  رده  أن ُمـ شمٙمرر ُمٜمف ذب اخلؿ– 2

، وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م  واؾمتٞمالء اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ومٞمٜمٌٖمل شمٕمزيره شمٕمزيرًا سمٚمٞمٖم٤مً 

،  ، وورد ذم أطم٤مدي٨م أظمرى أٟمف ي٘متؾ سمٕمد اًمراسمٕم٦م أٟمف ي٘متؾ يمام ذم احلدي٨م اًمث٤مين هٜم٤م

.  ر رادعًمٙمـ ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًم٘متؾ ُمٜمًقخ ًمٙمـ يٕمزر سمتٕمزي

 وأن }:  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  أٟمف ٓ جيقز أن جيٛمع اًمرضمؾ سملم زوضمتلم أظمتلم– 3

.  [23 :اًمٜم٤ًمء] {جتؿعوا بغ األختغ إال ما ؿد شؾف 

 *     *     *

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  [23 :اًمٜم٤ًمء] { وأن جتؿعوا بغ األختغ إال ما ؿد شؾف }:  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم.  اًمؽمُمذي



 ((  قصص إدالم الصحابة))قصص وأخبار من صحيح الدَنة واآلثار                                     370

 
 

 

افدرس افسادس وافثامكون 

ىمّم٦م إؾمالم رضمؾ شمقذم سمٕمد إؾمالُمف ُم٤ٌمذة 

ٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل ظمرج:   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ ضمرير سمـ قمٌداهلل – 133

 يم٠من هذا اًمرايم٥م … ومٚمام سمرزٟم٤م ُمـ اعمديٜم٦م إذا ريم٥م يقوع ٟمحقٟم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل …

 ُمـ أيـ …إي٤ميمؿ يريد ىم٤مل وم٤مٟمتٝمك اًمرضمؾ إًمٞمٜم٤م ومًٚمؿ ومرددٟم٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

 ىم٤مل …أىمٌٚم٧م ىم٤مل ُمـ أهكم ووًمدي وقمِمػميت ىم٤مل وم٠ميـ شمريد ىم٤مل أريد رؾمقل اهلل 

 ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل قمٚمٛمٜمل ُم٤م اإليامن ىم٤مل شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا ()وم٘مد أصٌتف

،  رؾمقل اهلل وشم٘مٞمؿ اًمّمالة وشم١ميت اًمزيم٤مة وشمّمقم رُمْم٤من وو٩م اًمٌٞم٧م ىم٤مل ىمد أىمررت

 ومٝمقى سمٕمػمه وهقى اًمرضمؾ ومقىمع قمغم () ضمرذانىم٤مل صمؿ إن سمٕمػمه دظمٚم٧م يده ذم ؿمٌٙم٦م

 قمكم سم٤مًمرضمؾ ىم٤مل ومقصم٥م إًمٞمف قمامر سمـ ي٤مه وطمذيٗم٦م …ه٤مُمتف ومامت وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 صمؿ ىم٤مل هلام …وم٤مىمٕمداه وم٘م٤مٓ ي٤م رؾمقل اهلل ىمٌض اًمرضمؾ ىم٤مل وم٤مقمرض قمٜمٝمام رؾمقل اهلل 

 أُم٤م رأيتام اقمرايض قمـ اًمرضمٚملم وم٢مين رأي٧م ُمٚمٙملم يدؾم٤من ذم ومٞمف ُمـ …رؾمقل اهلل 

 هذا واهلل ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل …صمامر اجلٜم٦م ومٕمٚمٛم٧م أٟمف ُم٤مت ضم٤مئٕم٤ًم صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  …، وهق اًمٜمٌل  أي أٟمؽ وضمدت اًمذي شمريد ()

.  أي ذم طمجر ضمرذان ()
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 { افذين آمـوا ومل يؾبسوا إيامهنم بظؾم أوفئك هلم األمن وهم مفتدون }:  قمز وضمؾ

وم٤مطمتٛمٚمٜم٤مه إمم اعم٤مء ومٖمًٚمٜم٤مه :   ىم٤مل(( دوٟمٙمؿ أظم٤ميمؿ )):  صمؿ ىم٤مل:   ىم٤مل[82 :إٟمٕم٤مم]

 طمتك ضمٚمس قمغم ؿمٗمػم …هلل وطمٜمٓمٜم٤مه ويمٗمٜم٤مه ومحٚمٜم٤مه إمم اًم٘مؼم ىم٤مل ومج٤مء رؾمقل ا

.  ()((  احلدوا وٓ شمِم٘مقا وم٢من اًمٚمحد ًمٜم٤م واًمِمؼ ًمٖمػمٟم٤م)):  اًم٘مؼم ىم٤مل وم٘م٤مل

:  افػوائد وافعز

.  ، وهق ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م  أن اًمتقطمٞمد هق أومْمؾ إقمامل– 1

، وُمـ ذًمؽ أٟمف يثٞم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ اًمٞمًػم سم٤مجلزاء  هلل شمٕم٤ممم قمٔمؿ يمرم ا– 2

.  اًمٙمٌػم

.   أن إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ– 3

 وأؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مة وومٕمؾ إؾم٤ٌمب  أن اًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد اًمٌح٨م قمـ اخلػم– 4

.  هلل قمغم قم٤ٌمده ىم٤مئٛم٦م سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ٕن طمج٦م ا اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م

، دون ٟمٔمر إمم   أن إظمقة اإليامٟمٞم٦م وّمؾ سمٛمجرد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم– 5

.  ٟم٥ًم أو سمٚمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمـ ـمري٘ملم ذم يمؾ ُمٜمٝمام 4/359، واإلُم٤مم أمحد  272، 271رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ص ()

.  ، ومٝمق طمًـ ًمٖمػمه ، قمـ ضمرير وٕمػ قمـ زاذان
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 أٟمف ًمٞمس سملم اإلٟم٤ًمن وسملم أن يالىمل ٟمتٞمج٦م قمٛمٚمف إٓ أن خترج روطمف ُمـ – 6

.  ضمًده

 اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمدهؿ ذم أي رء ُمـ قم٤مداهتؿ اًمتل اظمتّمقا  أٟمف حيرم– 7

.  ، وُمـ ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتِمٞمٞمع اجلٜم٤مئز ودومٜمٝم٤م هب٤م

 *     *     *
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افدرس افسابع وافثامكون 

ظمؼم إؾمالم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اعمنميملم 

يمٜم٤م ذم ؾمٗمر ُمع اًمٜمٌل :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ قمٛمران سمـ طمّملم – 134

، وٓ وىمٕم٦م أطمغم قمٜمد اعم٤ًمومر  ٟم٤م طمتك إذا يمٜم٤م ذم آظمر اًمٚمٞمؾ وىمٕمٜم٤م وىمٕم٦م، وإٟم٤م أهي …

، ويم٤من أول ُمـ اؾمتٞم٘مظ ومالن صمؿ ومالن صمؿ ومالن صمؿ  ، ومام أي٘مٔمٜم٤م إٓ طمر اًمِمٛمس ُمٜمٝم٤م

 إذا ٟم٤مم ٓ يقىمظ طمتك يًتٞم٘مظ ٕٟم٤م ٓ ٟمدري …، ويم٤من اًمٜمٌل  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراسمع

  ويم٤من رضمالً –ُمر ورأى ُم٤م أص٤مب اًمٜم٤مس ومٚمام اؾمتٞم٘مظ ع.  ()ُم٤م حيدث ًمف ذم ٟمقُمف

، ومام زال يٙمؼم ويرومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم طمتك   ومٙمؼم ورومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم– ()ضمٚمٞمداً 

 – ٓ وػم )):  ، ىم٤مل ، ومٚمام اؾمتٞم٘مظ ؿمٙمقا إًمٞمف اًمذي أص٤مهبؿ …اؾمتٞم٘مظ سمّمقشمف اًمٜمٌل 

،  ووقء ومتقو٠م، صمؿ ٟمزل ومدقم٤م سم٤مل ، وم٤ًمر همػم سمٕمٞمد وم٤مروؾ.  (( اروٚمقا – () يْمػمأو ٓ

، ومٚمام اٟمٗمتؾ ُمـ صالشمف إذا هق سمرضمؾ ُمٕمتزل مل يّمؾ   ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس() سم٤مًمّمالةوٟمقدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،   يقطمك إًمٞمف ذم هذا اًمقىم٧م…، يم٤مٟمقا خيِمقن أٟمف  أي ٓ يدرون ُم٤م حيدث ًمف ُمـ اًمقطمل ()

.  ومٞم٘مٓمٕمقن اًمقطمل

.  أي صٚم٤ٌمً  ()

.  اعمٕمٜمك ٓ يي ()

.  أي أّذن هل٤م ()
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أص٤مسمتٜمل ضمٜم٤مسم٦م وٓ :  ُم٤م ُمٜمٕمؽ ي٤م ومالن أن شمّمكم ُمع اًم٘مقم ؟ ىم٤مل:  ، وم٘م٤مل ُمع اًم٘مقم

 وم٤مؿمتٙمك إًمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ …وم٤ًمر اًمٜمٌل .  قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٞمد وم٢مٟمف يٙمٗمٞمؽ:  ىم٤مل.  ُم٤مء

، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م اُمرأة  (( اذه٤ٌم وم٤مسمتٖمٞم٤م اعم٤مء )):  ، وم٘م٤مل ، ودقم٤م قمٚمٞم٤مً  ٟٓم٤مً ، ومٜمزل ومدقم٤م ف اًمٕمٓمش

:  أيـ اعم٤مء ؟ ىم٤مًم٧م:   ُمـ ُم٤مء قمغم سمٕمػم هل٤م وم٘م٤مٓ هل٤م– () ؾمٓمٞمحتلم أو–سملم ُمزادشملم 

ىم٤مًم٧م إمم أيـ ؟ .  اٟمٓمٚم٘مل إذاً :   ىم٤مٓ هل٤م()قمٝمدي سم٤معم٤مء أُمس هذه اًم٤ًمقم٦م وٟمٗمرٟم٤م ظمٚمقف

،  هق اًمذي شمٕمٜملم:  ىم٤مٓ.  () اًمّم٤مسمئاًمذي ي٘م٤مل ًمف:  ىم٤مًم٧م.  …هلل إمم رؾمقل ا:  ىم٤مٓ

،  وم٤مؾمتٜمزًمقه٤م قمـ سمٕمػمه٤م:  ىم٤مل.   وطمدصم٤مه احلدي٨م…ومج٤مءا هب٤م إمم اًمٜمٌل .  وم٤مٟمٓمٚم٘مل

 وأويم٠م أومقاهٝمام – أو اًمًٓمٞمحتلم – سم٢مٟم٤مء ومٗمرغ ومٞمف ُمـ أومقاه اعمزادشملم …ودقم٤م اًمٜمٌل 

ومً٘مك ُمـ ؿم٤مء واؾمت٘مك ُمـ .  () واؾمت٘مقااؾم٘مقا:  ، وٟمقدي ذم اًمٜم٤مس وأـمٚمؼ اًمٕمزامم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وشمًٛمك  ، وهل اًمًٓمحٞم٦م ، يزاد ومٞمٝم٤م ضمٚمد ُمـ همػمه٤م اعمزادة ىمرسم٦م يمٌػمة وهل ُمـ ضمٚمد ()

.   هٜم٤م ؿمؽ ُمـ أطمد اًمرواة ذم ًمٗمٔم٦م اًمرواي٦م((أو  ))و .  اًمراوي٦م:  أيْم٤مً 

.  أن رضم٤مل ىمقُمٝم٤م ختٚمٗمقا ًمٓمٚم٥م اعم٤مء:  اعمٕمٜمك ()

.  أي اعم٤مئؾ اًمذي ظمرج ُمـ ديـ إمم همػمه ()

 ذم اًمرواي٦م إظمرى …، صمؿ  ْمٛمض ومٞمف اًمٜمٌل  أٟمف ُمـ ومرغ ذم اإلٟم٤مء ُمـ ُم٤مء اعمزادشملم:  اعمٕمٜمك ()

صمؿ رسمط أومقاهٝمام وومتح٧م اًمٗمتحتلم اًمٙمٌػمشملم ذم أؾمٗمؾ اعمزادشملم .  صمؿ أقمٞمد اعم٤مء ذم اعمزادشملم

، وذًمؽ سم٠من ينمسمقا هؿ ويً٘مقا ُم٤م   وأُمر اعمًٚمٛملم سم٤مٓؾمت٘م٤مء(( اًمٕمزٓويـ ))واًمٚمت٤من شمًٛمٞم٤من 

.  ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمدواب
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 اذه٥م )):  ، ويم٤من آظمر ذاك أن أقمٓمك اًمذي أص٤مسمتف اجلٜم٤مسم٦م إٟم٤مء ُمـ ُم٤مء ىم٤مل ؿم٤مء

هلل ًم٘مد أىمٚمع قمٜمٝم٤م وإٟمف وأيؿ ا.  ، وهل ىم٤مئٛم٦م شمٜمٔمر إمم ُم٤م يٗمٕمؾ سمامئٝم٤م ((وم٠مومرهمف قمٚمٞمؽ 

، وم٤ممجٕمقا هل٤م  ((امجٕمقا هل٤م :  …وم٘م٤مل .  ًمٞمخٞمؾ إًمٞمٜم٤م أهن٤م أؿمد ُمالة ُمٜمٝم٤م طملم اسمتدأ ومٞمٝم٤م

، ومجٕمٚمقه٤م ذم صمقب   طمتك مجٕمقا هل٤م ـمٕم٤مُم٤مً – ودىمٞم٘م٦م وؾمقي٘م٦م () قمجقة ُمـ سملم–

 شمٕمٚمٛملم ُم٤م رزئٜم٤م ُمـ )):  ، ىم٤مل هل٤م ومحٚمقه٤م قمغم سمٕمػمه٤م وووٕمقا اًمثقب سملم يدهي٤م

.  () وم٠مشم٧م أهٚمٝم٤م وىمد اطمت٧ًٌم قمٜمٝمؿ((هلل هق اًمذي أؾم٘م٤مٟم٤م ، وًمٙمـ ا ()ُم٤مئؽ ؿمٞمئ٤مً 

، ًم٘مٞمٜمل رضمالن ومذه٤ٌم يب إمم هذا اًمذي   ومالٟم٦م ؟ ىم٤مًم٧م اًمٕمج٥مُم٤م طمًٌؽ ي٤م:  ىم٤مًمقا

 –هلل إٟمف ٕؾمحر اًمٜم٤مس ُمـ سملم هذه وهذه ، ومقا ، ومٕمؾ يمذا ويمذا ي٘م٤مل ًمف اًمّم٤مسمئ

 أو –وىم٤مًم٧م سم٢مصٌٕمٞمٝم٤م اًمقؾمٓمك واًم٤ًٌمسم٦م ومرومٕمتٝمام إمم اًمًامء شمٕمٜمل اًمًامء وإرض 

مم ُمـ طمقهل٤م ُمـ اعمنميملم ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن سمٕمد ذًمؽ يٖمػمون ع.  هلل طم٘م٤مً إٟمف ًمرؾمقل ا

ُم٤م أرى أن ه١مٓء اًم٘مقم :  ، وم٘م٤مًم٧م يقُم٤ًم ًم٘مقُمٝم٤م ()وٓ يّمٞمٌقن اًمٍمم اًمذي هل ُمٜمف

رواه .  ، ومدظمٚمقا ذم اإلؾمالم ، ومٝمؾ ًمٙمؿ ذم اإلؾمالم ؟ وم٠مـم٤مقمقه٤م يدقمقٟمٙمؿ قمٛمداً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ٟمقع ُمـ اًمتٛمر:  اًمٕمجقة ()

.  أي ُم٤م ٟم٘مّمٜم٤مه ()

.  أي شم٠مظمرت قمٚمٞمٝمؿ ()

إسمٞم٤مِت اعمجتٛمٕم٦م ويٜمٔمر ذح قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ذح ُمًٚمؿ :  اًمٍمم ()

.  453 – 1/449، ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  192 – 5/190ًمٚمٜمقوي 
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.  ()اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

:  افػوائد وافعز

.   أن اًم٘مٚمؿ ُمرومقع قمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ– 1

أن اًمتٞمٛمؿ يٓمٝمر ُمـ اعمحدث طمدصم٤ًم أيمؼم قمٜمد وم٘مد اعمًٚمؿ اعم٤مء أو قمدم ىمدرشمف  – 2

، ومٞميب إرض  ، ومٞمنمع ًمف أن يتٞمٛمؿ يمام يتٞمٛمؿ اعمحدث طمدصم٤ًم أصٖمر قمغم اؾمتٕمامًمف

.  ، صمؿ يٛمًح هبام وضمٝمف وفمٝمقر يمٗمٞمف سمٙمٗمٞمف

 ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمّمد قمـ اإلؾمالم وقمـ آؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمف – 3

، وًم٘م٥م سمٖمػم ذًمؽ يم٤مًم٤ًمطمر  (( اًمّم٤مسمئ )) ًمِ٘م٥م …، ومٝمذا ظمػم اخلٚمؼ  ب اعم١مُمٜملمقمل

.  واًمٙم٤مهـ وهمػممه٤م

،   أن اعمتٓمٝمر سم٤مًمتٞمٛمؿ شمٜمت٘مض ـمٝم٤مرشمف سمقضمقد اعم٤مء وىمدرشمف قمغم اؾمتٕمامًمف– 4

.  ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يتٓمٝمر سم٤معم٤مء

 ودًمٞمؾ ُمـ دٓئؾ … ذم هذا احلدي٨م سمٞم٤من عمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد – 5

.  ٟمٌقشمف

،  هلل شمٕم٤ممم أن طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ وطمًـ اخلٚمؼ ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم ا– 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري (682)، وصحٞمح ُمًٚمؿ  (344)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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، وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من ؾمقء اًمتٕم٤مُمؾ وؾمقء اخلٚمؼ  وُمـ أؾم٤ٌمب دظمقل اًمٙمٗم٤مر ذم اإلؾمالم

، وهلذا وم٢مٟمف خيِمك قمغم سمٕمض  هلل شمٕم٤مممُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمّمد قمـ ديـ ا

اًمٙمٗم٤مر عمٕمّمٞم٦م اهلل ومٞمٝم٤م ويّمدر ُمٜمٝمؿ أقمامل ٓ شمٚمٞمؼ اعمًٚمٛملم اًمذيـ يذهٌقن إمم سمالد 

سم٤معمًٚمٛملم خيِمك أن يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ أوزار ُمـ صدوهؿ قمـ دظمقل اإلؾمالم سمًقء 

.  أقمامهلؿ وأظمالىمٝمؿ

 *     *     *
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افدرس افثامن وافثامكون 

أظم٤ٌمر إؾمالم سمٜمل ضمذيٛم٦م وقم٤ٌمدة اًمْمٌل 

 ظم٤مًمد …سمٕم٨م اًمٜمٌل :   ىم٤مل–هلل قمٜمٝمام  ريض ا– قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر – 135

،  أؾمٚمٛمٜم٤م:  سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م ومدقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم ومٚمؿ حيًٜمقا أن ي٘مقًمقا

، ومجٕمؾ ظم٤مًمد ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ وي٠مه ودومع إمم يمؾ رضمؾ  () ص٠ٌمٟم٤مص٠ٌمٟم٤م:  ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن

هلل ٓ وا:  وم٘مٚم٧م.  ُمٜم٤م أؾمػمه طمتك إذا يم٤من يقم أُمر ظم٤مًمد أن ي٘متؾ يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م أؾمػمه

 …، طمتك ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل  ، وٓ ي٘متؾ رضمؾ ُمـ أصح٤ميب أؾمػمه أىمتؾ أؾمػمي

،  (( اًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ظم٤مًمد )):  ، وم٘م٤مل  يديف…، ومرومع اًمٜمٌل  ومذيمرٟم٤مه ًمف

.  () اًمٌخ٤مريرواه.  ُمرشملم

 –هلل قمٜمف  ريض ا–، قمـ قم٤ٌمدة سمـ ىمرض اًمٔمٌل   وقمـ محٞمد سمـ هالل– 136

ُم٤م :  ، ىم٤مًمقا  ُمـ إهقاز ومًٛمع أذاٟم٤ًم ومٚمام ضم٤مء إًمٞمٝمؿ ومرأوهأٟمف ضم٤مء يٖمزو طمتك سمٚمغ ىمري٤ٌمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وًمذًمؽ يم٤من اعمنميمقن يًٛمقن  اًمّم٤مسمئ ذم إصؾ هق ُمـ شمرك ديٜمف ووقل إمم ديـ آظمر ()

.  ، ٕٟمف شمرك ديـ ىمريش إمم ديـ اإلؾمالم  يٚمٛمزوٟمف سمذًمؽ(( ص٤مسمئ٤ًم )) …اًمٜمٌل 

.  (4339)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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:  ، ىم٤مًمقا أٟم٧م أظمق اًمِمٞمٓم٤من:   ؟ ىم٤مًمقا() سم٢مظمقيتُم٤م أٟمتؿ:  هلل ؟ ىم٤ملضم٤مء سمؽ ي٤م قمدو ا

وُم٤م ريض :   ؟ ىم٤مًمقا…هلل أُم٤م شمروقن ُمٜمل ُم٤م ريض سمف ُمٜمل رؾمقل ا:  ىم٤مل.  ًمٜم٘متٚمٜمؽ

هلل ومخغم ، وأن حمٛمدًا رؾمقل ا ًمف إٓ اهلل، ومِمٝمدت أن ٓ إ أشمٞمتف وأٟم٤م يم٤مومر:  ُمٜمؽ ؟ ىم٤مل

.  () وم٘متٚمقه، ؾمٌٞمكم

:  افػوائد وافعز

.  ، ومال ي٘متص ُمٜمف إذا أظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده  أن ظمٓم٠م إُمػم واًم٘م٤مئد ُمٕمٗمق قمٜمف– 1

، طمٞم٨م أهنؿ حي٤مرسمقن يمؾ ُمـ مل يٙمـ قمغم ـمري٘متٝمؿ   والل اخلقارج– 2

، وُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب   ُمٜمٝمؿ، وي٘متٚمقن ُمـ اؾمتٓم٤مقمقا ىمتٚمف ، ويٙمٗمروهنؿ اخل٤مـمئ٦م

، وهلذا حيرم قمغم اًمٜم٤مؿمئ٦م وصٖم٤مر ـمالب اًمٕمٚمؿ  والهلؿ آقمتداد سم٤مًمرأي ُمع ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ

، وٓ جيقز أن يتٙمٚمؿ ذم  ، وهمػمه٤م ، يمٛم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم أن خيقوقا ذم ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد

.  هذه اعم٤ًمئؾ إٓ اًمٕمٚمامء اًمذيـ سمٚمٖمقا رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد

، ومال جيقز  ىمد قمّمؿ ُم٤مًمف ودُمف إٓ سمحؼ اإلؾمالم أن ُمـ ؿمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ ف– 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويم٤مٟمقا ُمـ ومرىم٦م اخلقارج اًمذيـ .  ، وهؿ ُمًٚمٛمقن ، ٕٟمف ُمًٚمؿ أي أًمًتؿ سم٠مظمقيت ذم اهلل ()

.  ، ويٕمتؼموٟمف يم٤مومراً  ي٘متٚمقن ُمـ مل يٙمـ قمغم ـمري٘متٝمؿ

.  وإؾمٜم٤مده صحٞمح (1193)رواه اسمـ ىم٤مٟمع  ()
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.  ىمتٚمف وٓ اًمتٕمرض ًمف سم٠مي أذى ذم ضمًده أو قمروف أو ُم٤مًمف

 *     *     *
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افدرس افتاشع وافثامكون 

ىمّم٦م إؾمالم أطمد اعمنميملم ذم اعمٕمريم٦م عم٤م قماله اعمًٚمؿ سم٤مًمًٞمػ 

 – قمـ صٗمقان سمـ حمرز : أٟمف طمدث : أن ضمٜمدب سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم – 137

امجع زم :  ، وم٘م٤مل ، زُمـ ومتٜم٦م اسمـ اًمزسمػم  سمٕم٨م إمم قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م–يض اهلل قمٜمف ر

ومٚمام اضمتٛمٕمقا ضم٤مء ضمٜمدب .  ، ومٌٕم٨م رؾمقًٓ إًمٞمٝمؿ () أطمدصمٝمؿٟمٗمرًا ُمـ إظمقاٟمؽ طمتك

ومٚمام دار .  طمتك دار احلدي٨م.  ودصمقا سمام يمٜمتؿ ودصمقن سمف:  وم٘م٤مل.  وقمٚمٞمف سمرٟمس أصٗمر

 إين أشمٞمتٙمؿ وٓ أريد أن أظمؼميمؿ قمـ:  وم٘م٤مل.   قمـ رأؾمف()احلدي٨م إًمٞمف طمن اًمؼمٟمس

وإهنؿ .   سمٕم٨م سمٕمث٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم إمم ىمقم ُمـ اعمنميملم…هلل إن رؾمقل ا.  ()ٟمٌٞمٙمؿ

اًمت٘مقا ومٙم٤من رضمؾ ُمـ اعمنميملم إذا ؿم٤مء أن ي٘مّمد إمم رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ىمّمد ًمف 

.  ؾم٤مُم٦م سمـ زيدىم٤مل ويمٜم٤م ٟمحدث أٟمف أ.  وإن رضماًل ُمـ اعمًٚمٛملم ىمّمد همٗمٚمتف.  وم٘متٚمف

.  …ومج٤مء اًمٌِمػم إمم اًمٜمٌل .  ، وم٘متٚمف هللٓ إًمف إٓ ا:  ومٚمام رومع قمٚمٞمف اًمًٞمػ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أرؾمؾ ذم وىم٧م اخلالف سملم اسمـ اًمزسمػم وسمٜمل أُمٞم٦م إمم ه١مٓء – ريض اهلل قمٜمف –ومجٜمدب  ()

.  اًمِم٤ٌمب ًمٞمٕمٔمٝمؿ وحيذرهؿ مم٤م خيِمك قمٚمٞمٝمؿ اًمقىمقع ومٞمف

.  ، ؾمقاء أيم٤من دراقم٦م أم ضم٦ٌم أم همػممه٤م يمؾ صمقب رأؾمف ُمٚمتّمؼ سمف:  واًمؼمٟمس.  يمِمػ:  طمن ()

،  يمٜم٧م أشمٞم٧م وأٟم٤م ٓ أريد أن أطمدصمٙمؿ سمحدي٨م ُمرومقع:  أو اعمٕمٜمك.   ذم هذه اجلٛمٚم٦م زائدة(( ٓ )) ()

.  2/105ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي .  صمؿ سمدا زم أن أطمدصمٙمؿ سمذًمؽ
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 مل ))وم٘م٤مل .  وم٠ًمًمف.  ومدقم٤مه.  طمتك أظمؼمه ظمؼم اًمرضمؾ يمٞمػ صٜمع.  ، وم٠مظمؼمه وم٠ًمًمف

وؾمٛمك ًمف .  وىمتؾ ومالٟم٤ًم وومالٟم٤مً .  هلل أوضمع ذم اعمًٚمٛملمي٤م رؾمقل ا:   ىم٤مل((ىمتٚمتف ؟ 

 )) …هلل ىم٤مل رؾمقل ا.  هللٓ إًمف إٓ ا:  ومٚمام رأى اًمًٞمػ ىم٤مل.   محٚم٧م قمٚمٞمفوإين.  ٟمٗمراً 

 ()(( ومٙمٞمػ شمّمٜمع سمال إًمف إٓ اهلل إذا ضم٤مءت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ ))ٟمٕمؿ ىم٤مل :   ىم٤مل((أىمتٚمتف ؟ 

 ويمٞمػ شمّمٜمع سمال إًمف إٓ اهلل إذا ضم٤مءت يقم ))ىم٤مل .  اؾمتٖمٗمر زم! هلل ي٤م رؾمقل ا:  ىم٤مل

 يمٞمػ شمّمٜمع سمال إًمف إٓ اهلل إذا ضم٤مءت )) ىم٤مل ومجٕمؾ ٓ يزيده قمغم أن ي٘مقل ((اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ 

.  () رواه ُمًٚمؿ((يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ 

:  افػوائد وافعز

 أٟمف يٜمٌٖمل وذير اًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقع ذم اًمنمور اًمتل خيِمك ُمـ وىمققمٝمؿ – 1

، وم٤مًمقىم٤مي٦م ظمػم  ، وٓ يٜمٌٖمل أن يٜمتٔمر طمتك ي٘مٕمقا ومٞمٝم٤م صمؿ يٜم٤مصحقا ، يمؾ سمحًٌف ومٞمٝم٤م

.  ن اًمٕمالجم

، وُمٜم٤مصح٦م ُمـ خيِمك قمٚمٞمف أن  هلل شمٕم٤ممم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمدقمقة إمم ا– 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وىمد طمّمٚم٧م ًمدُمف طمرُم٦م  ٓ إًمف إٓ اهلل:  يمٞمػ ىمتٚم٧م ُمـ ىم٤مل:  أي سمامذا وت٩م إذا ىمٞمؾ ًمؽ ()

.  1/297اعمٗمٝمؿ .  اإلؾمالم ؟

، وُمًٚمؿ  (4269)وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري .  (97)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

(96)  .
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 ريض –، وهلذا طمرص ضمٜمدب  ي٘مع ذم رء ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم آقمت٘م٤مد أو ذم اًمٕمٛمؾ

، يم٠مٟمف ظمٌم أن يذهٌقا إمم رأي اخلقارج   قمغم ُمٜم٤مصح٦م ه١مٓء اًمِم٤ٌمب–هلل قمٜمف ا

ىمت٤مل سملم اعمًٚمٛملم ذم هذه اًمٗمتٜم٦م اًمتل وىمٕم٧م ، أو ظمٌم أن يِمؽميمقا ذم ال وقم٘مٞمدهتؿ

.  سملم اسمـ اًمزسمػم وسملم سمٜمل أُمٞمف

، وشمقيمؾ هيرشمف إمم اًمذي يٕمٚمؿ   أن ُمـ أفمٝمر قمالٟمٞم٦م طمًٜم٦م وضم٥م ىمٌقهل٤م– 3

.   طمتك وًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمرائـ خت٤مًمػ ُم٤م أفمٝمره– ضمؾ وقمال –اًمنائر 

، وئمـ  ل ُمت٠موًٓ ، وًمق يم٤من اًم٘م٤مت  همٚمظ وريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمًٚمٛم٦م سمٖمػم طمؼ– 4

.  أٟمف قمغم طمؼ

 *     *     *
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افدرس افتسعون 

ظمؼم إؾمالم  ٞمؿ اًمداري وىمّم٦م اجل٤ًمؾم٦م 

، ؿمٕم٥م مهدان : أٟمف ؾم٠مل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م   قمـ قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌل– 138

طمدصمٞمٜمل :  وم٘م٤مل.  ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات إول.  ، أظم٧م اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس ىمٞمس

ًمئـ ؿمئ٧م :  وم٘م٤مًم٧م.   شمًٜمديف إمم أطمد همػمهٓ.  …هلل طمديث٤ًم ؾمٛمٕمتٞمف ُمـ رؾمقل ا

وهق ُمـ ظمٞم٤مر .  ٟمٙمح٧م اسمـ اعمٖمػمة:  وم٘م٤مًم٧م.  طمدصمٞمٜمل.  أضمؾ:  وم٘م٤مل هل٤م.  ٕومٕمٚمـ

 () شم٠ميٛم٧ُم ومٚمام.  … ُمع رؾمقل اهلل () اجلٝم٤مدوم٠مصٞم٥م ذم أول.  ؿم٤ٌمب ىمريش يقُمئذ

وظمٓمٌٜمل رؾمقل .  …هلل ، ذم ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل ا ظمٓمٌٜمل قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف

 ُمـ )) ىم٤مل …هلل ويمٜم٧م ىمد طمدصم٧م : أن رؾمقل ا.   قمغم ُمقٓه أؾم٤مُم٦م سمـ زيد…هلل ا

وم٠مٟمٙمحٜمل .  أُمري سمٞمدك:   ىمٚم٧م…هلل ، ومٚمام يمٚمٛمٜمل رؾمقل ا ((أطمٌٜمل ومٚمٞمح٥م أؾم٤مُم٦م 

، ُمـ إٟمّم٤مر   وأم ذيؽ اُمرأة همٜمٞم٦م()(( اٟمت٘مكم إمم أم ذيؽ ))وم٘م٤مل .  ُمـ ؿمئ٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. –  ريض اهلل قمٜمف –، وأرادت هبذا ذيمر سمٕمض ُمٜم٤مىمٌف  أي أصٞم٥م سمجراطم٦م ()

.  ، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد ـمالق أيب قمٛمرو سمـ طمٗمص سمـ اعمٖمػمة هل٤م ُمـ ٓ زوج هل٤م:  إِيؿ ()

، ومٗمل اًمٙمالم   هذا هل٤م سمٕمد ـمالىمٝم٤م ذم وىم٧م قمدهت٤م ىمٌؾ أن يت٘مدم إًمٞمٝم٤م اخلٓم٤مب…ويم٤من ىمقًمف  ()

 يمام هق (( ٓ شمًٌ٘مٞمٜمل سمٜمٗمًؽ )) ىم٤مل هل٤م ذم وىم٧م قمدهت٤م …، ويم٤من رؾمقل اهلل  شم٘مديؿ وشم٠مظمػم

.  (1480)ُمٌلم ذم رواي٦م ُمًٚمؿ إظمرى 
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 ٓ ))وم٘م٤مل .  ؾم٠مومٕمؾ:  وم٘مٚم٧م.  اًمْمٞمٗم٤من، يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م  هللقمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ ا

، أو  وم٢مين أيمره أن يً٘مط قمٜمؽ مخ٤مرك.  إن أم ذيؽ اُمرأة يمثػمة اًمْمٞمٗم٤من.  شمٗمٕمكم

وًمٙمـ اٟمت٘مكم إمم .  ، ومػمى اًم٘مقم ُمٜمؽ سمٕمض ُم٤م شمٙمرهلم يٜمٙمِمػ اًمثقب قمـ ؾم٤مىمٞمؽ

ومٚمام اٟم٘مْم٧م قمديت .  ، وم٤مٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف ((هلل سمـ قمٛمرو اسمـ أم ُمٙمتقم ، قمٌدا اسمـ قمٛمؽ

ومخرضم٧م إمم .  اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م:  ، يٜم٤مدي …هلل ، ُمٜم٤مدي رؾمقل ا ُمٕم٧ُم ٟمداء اعمٜم٤مديس

.  ومٙمٜم٧م ذم صػ اًمٜم٤ًمء اًمتل شمكم فمٝمقر اًم٘مقم.  …هلل ومّمٚمٞم٧م ُمع رؾمقل ا.  اعمًجد

 ًمٞمٚمزم يمؾ ))وم٘م٤مل .  ، ضمٚمس قمغم اعمٜمؼم وهق يْمحؽ  صالشمف…هلل ومٚمام ىم٣م رؾمقل ا

 ))ىم٤مل .  هلل ورؾمقًمف أقمٚمؿا:   ىم٤مًمقا(( أشمدرون مل مجٕمتٙمؿ ؟ ))صمؿ ىم٤مل .  ((إٟم٤ًمن ُمّماله 

، يم٤من  ، ٕن  ٞماًم اًمداري وًمٙمـ مجٕمتٙمؿ.  ُم٤م مجٕمتٙمؿ ًمرهم٦ٌم وٓ ًمره٦ٌم! هلل ، وا إين

وطمدصمٜمل طمديث٤ًم واومؼ اًمذي يمٜم٧م أطمدصمٙمؿ قمـ .  ، ومج٤مء وم٤ٌميع وأؾمٚمؿ رضماًل ٟمٍماٟمًٞم٤م

رضماًل ُمـ خلؿ ، ُمع صمالصملم  طمدصمٜمل : أٟمف ريم٥م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م سمحري٦م.  ُمًٞمح اًمدضم٤مل

 طمتك () اًمٌحرصمؿ أروم١ما إمم ضمزيرة ذم.  ومٚمٕم٥م هبؿ اعمقج ؿمٝمرًا ذم اًمٌحر.  وضمذام

ومٚم٘مٞمتٝمؿ داسم٦م .  ومدظمٚمقا اجلزيرة.  ()ومجٚمًقا ذم أىمرب اًمًٗمٞمٜم٦م.  ُمٖمرب اًمِمٛمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وهل اعمٞمٜم٤مء ، وم٘مرسمقا اًمًٗمٞمٜم٦م إمم ُمروم٠م اجلزيرة أي اًمتج١ما إًمٞمٝم٤م ()

، يتٍمف ومٞمٝم٤م ريم٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م ًم٘مْم٤مء  وهق ؾمٗمٞمٜم٦م صٖمػمة شمٙمقن سمج٤مٟم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٙمٌػمة ()

.  ، يم٤مرشمقاء اعم٤مء واًمقصقل إمم اًمؼم وٟمحق ذًمؽ طم٤مضمٞم٤مهتؿ
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! ويٚمؽ :  وم٘م٤مًمقا.  ُمـ يمثرة اًمِمٕمر.  ٓ يدرون ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ دسمره.   يمثػم اًمِمٕمر()أهٚم٥م

اٟمٓمٚم٘مقا ! أهي٤م اًم٘مقم :  وُم٤م اجل٤ًمؾم٦م ؟ ىم٤مًم٧م:  ىم٤مًمقا.  ٟم٤م اجل٤ًمؾم٦مأ:  ُم٤م أٟم٧م ؟ ىم٤مًم٧م

عم٤م ؾمٛم٧م ًمٜم٤م رضماًل :  ىم٤مل.  وم٢مٟمف إمم ظمؼميمؿ سم٤مٕؿمقاق.  () اًمديرإمم هذا اًمرضمؾ ذم

وم٢مذا ومٞمف .  طمتك دظمٚمٜم٤م اًمدير.  ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م هاقم٤مً .   أن شمٙمقن ؿمٞمٓم٤مٟم٦م()ومرىمٜم٤م ُمٜمٝم٤م

، ُم٤م سملم ريمٌتٞمف  جمٛمققم٦م يداه إمم قمٜم٘مف.  وصم٤مىم٤مً وأؿمده .  أقمٔمؿ إٟم٤ًمن رأيٜم٤مه ىمط ظمٚم٘م٤مً 

.  () ظمؼميىمد ىمدرشمؿ قمغم:  ُم٤م أٟم٧م ؟ ىم٤مل! ويٚمؽ :  ىمٚمٜم٤م.  ، سم٤محلديد إمم يمٕمٌٞمف

:   وم٘م٤مل– وأظمؼموه سمخؼمهؿ –ٟمحـ أٟم٤مس ُمـ اًمٕمرب :  وم٠مظمؼموين ُم٤م أٟمتؿ ؟ ىم٤مًمقا

م قمـ أؾم٠مًمؽ:  قمـ أي ؿم٠مهن٤م شمًتخؼم ؟ ىم٤مل:  ىمٚمٜم٤م.  ()أظمؼموين قمـ ٟمخؾ سمٞم٤ًمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  همٚمٞمظ اًمِمٕمر ويمثػمه:  إهٚم٥م ()

، صمؿ اؿمتٝمر إـمالىمف سمٕمد ذًمؽ قمغم اًمدار اًمتل يتٕمٌد ومٞمٝم٤م ره٤ٌمن  أصٚمف ًمٖم٦م ذم اًمَدار:  اًمدير ()

 )، يمام ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  ، وسم٤مٕظمص إذا يم٤مٟم٧م ذم اًمّمح٤مري واجل٤ٌمل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

.  اًمدار:  ، واًمٔم٤مهر أن اعمراد هٜم٤م (دير :  ُم٤مدة

.  أي ظمٗمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ()

.  أي أٟمٙمؿ ؾمتٕمرومقن ظمؼمي ()

 36، وشمٌٕمد قمـ ٟم٤مسمٚمس   يمؿ127، شمٌٕمد قمـ سمٞم٧م اعم٘مدس  ُمديٜمف ُمـ ُمدن ومٚمًٓملم:  سمٞم٤ًمن ()

،  م وـمردوا ؾمٙم٤مهن٤م اًمٕمرب1948، وىمد اطمتٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد قم٤مم   يمؿ33، وقمـ ضمٜملم  يمؿ

ُمٕمجؿ سمٚمدان :  يٜمٔمر.  ، ووـمٜمقا ُمئ٤مت اًمٕم٤مئالت اًمٞمٝمقدي٦م ومٞمٝم٤م ، صمؿ أقم٤مدوا سمٜم٤مءه٤م وهدُمقه٤م

 =
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أظمؼموين :  ىم٤مل.  أُم٤م إٟمف يقؿمؽ أن ٓ شمثٛمر:  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ:  ، هؾ يثٛمر ؟ ىمٚمٜم٤م ًمف ٟمخٚمٝم٤م

هل :  هؾ ومٞمٝم٤م ُم٤مء ؟ ىم٤مًمقا:  قمـ أي ؿم٠مهن٤م شمًتخؼم ؟ ىم٤مل:  ىمٚمٜم٤م.  () اًمٓمؼمي٦مقمـ سمحػمة

.  ()أظمؼموين قمـ قملم زهمر:  ىم٤مل.  أُم٤م إن ُم٤مءه٤م يقؿمؽ أن يذه٥م:  ىم٤مل.  يمثػمة اعم٤مء

هؾ ذم اًمٕملم ُم٤مء ؟ وهؾ يزرع أهٚمٝم٤م سمامء اًمٕملم :  ي ؿم٠مهن٤م شمًتخؼم ؟ ىم٤ملقمـ أ:  ىم٤مًمقا

أظمؼموين قمـ ٟمٌل :  ىم٤مل.  ، وأهٚمٝم٤م يزرقمقن ُمـ ُم٤مئٝم٤م هل يمثػمة اعم٤مء.  ٟمٕمؿ:  ؟ ىمٚمٜم٤م ًمف

:  أىم٤مشمٚمف اًمٕمرب ؟ ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل.  ىمد ظمرج ُمـ ُمٙم٦م وٟمزل يثرب:  إُمٞملم ُم٤م ومٕمؾ ؟ ىم٤مًمقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُمديٜم٦م :   سَمْٞم٤ًمن)):  1/527، وىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  218، 217ومٚمًٓملم عمحٛمد ذاب ص

، وىمد رأيتٝم٤م ُمرارًا  ، وشمقصػ سمٙمثرة اًمٜمخؾ ، سملم طمقران وومٚمًٓملم سم٤مٕردن سم٤مًمٖمقر اًمِم٤مُمل

، وهل سمٚمدة وسمئ٦م  ، وهق ُمـ قمالُم٤مت ظمروج اًمدضم٤مل ومٚمؿ أر ومٞمٝم٤م همػم ٟمخٚمتلم طم٤مئٚمتلم

.  ((، أهٚمٝم٤م ؾمٛمر إًمقان ضمٕمد اًمِمٕمقر ًمِمدة احلر اًمذي قمٜمدهؿ  طم٤مرة

، وهل ىمري٦ٌم ضمدًا ُمـ ضم٤ٌمل اجلقٓن اًمتل اطمتٚمٝم٤م  هذه اًمٌحػمة ضمزء ُمـ جمرى هنر إردن ()

، وي٘مع سم٘مرب هذه  إن هذه اًمٌحػمة هل ُمٙم٤من ىمري٦م ىمقم ًمقط:  ، وىمٞمؾ هـ1387اًمٞمٝمقد قم٤مم 

، وشمٌٕمد هذه  ، وهمػمه اًمٌحػمة ُمديٜم٦م ـمؼمي٦م اًمتل يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اًمٓمؼماين ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م

،  م1948، وىمد اطمتٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد قم٤مم   يمؿ قمـ ُمّم٥م هنر إردن ذم سمحػمة ـمؼمي٦م20اعمديٜم٦م 

، ُمٕمجؿ سمٚمدان ومٚمًٓملم  4/42إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين :  يٜمٔمر.  وأضمٚمقا ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ اعمًٚمٛملم

.  499ص

ُمٕمجؿ سمٚمدان ومٚمًٓملم :  يٜمٔمر.  وهل قملم شم٘مع قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر اعمٞم٧م اجلٜمقيب اًمنمىمل ()

.  431ص
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سمرٟم٤مه أٟمف ىمد فمٝمر قمغم ُمـ يٚمٞمف ُمـ اًمٕمرب يمٞمػ صٜمع هبؿ ؟ وم٠مخ:  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ

أُم٤م إن ذاك ظمػم هلؿ أن :  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ:  ىمد يم٤من ذًمؽ ؟ ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل هلؿ.  وأـم٤مقمقه

،  ، وإين أوؿمؽ أن ي١مذن زم ذم اخلروج إين أٟم٤م اعمًٞمح:  وإين خمؼميمؿ قمٜمل.  يٓمٞمٕمقه

،  يم٦م وـمٞم٦ٌم، همػم م وم٠مظمرج وم٠مؾمػم ذم إرض ومال أدع ىمري٦م إٓ هٌٓمتٝم٤م ذم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م

، اؾمت٘مٌٚمٜمل  ، أو واطمدًا ُمٜمٝمام يمٚمام أردت أن أدظمؾ واطمدة.  ومٝمام حمرُمت٤من قمكم يمٚمت٤ممه٤م

، يّمدين قمٜمٝم٤م : وإن قمغم يمؾ ٟم٘م٥م ُمٜمٝم٤م ُمالئٙم٦م  () صٚمت٤مً ُمٚمؽ سمٞمده اًمًٞمػ

 هذه )):   ذم اعمٜمؼم() سمٛمخٍمشمف، وـمٕمـ …هلل ىم٤مل رؾمقل ا:  ىم٤مًم٧م.  ()حيرؾمقهن٤م

 وم٘م٤مل (( أٓ هؾ يمٜم٧م طمدصمتٙمؿ ذًمؽ ؟ )) يٕمٜمل اعمديٜم٦م ((ة ، هذه ـمٞم٥م ، هذه ـمٞم٦ٌم ـمٞم٦ٌم

 وم٢مٟمف أقمجٌٜمل طمدي٨م  ٞمؿ أٟمف واومؼ اًمذي يمٜم٧م أطمدصمٙمؿ قمٜمف )):  ىم٤مل.  ٟمٕمؿ:  اًمٜم٤مس

، ُم٤م  ٓ سمؾ ُمـ ىمٌؾ اعمنمق.  ، أٓ إٟمف ذم سمحر اًمِم٤مم أو سمحر اًمٞمٛمـ وقمـ اعمديٜم٦م وُمٙم٦م

.  ، وأوُم٠م سمٞمده إمم اعمنمق ()(( ، ُم٤مهق ُمـ ىمٌؾ اعمنمق.  ، ُم٤م هق هق ُمـ ىمٌؾ اعمنمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي ُمًٚمقٓ ()

، وىمد يتٙمئ  ُم٤م يٛمًٙمف اإلٟم٤ًمن سمٞمده ُمـ قمّم٤م أو قمٙم٤مزة أو ُم٘مرقم٦م أو ىمْمٞم٥م:  اعمخٍمة ()

.  قمٚمٞمٝم٤م

.  اًمٜم٘م٥م اًمٓمريؼ ()

 إٟمام يريد إصم٤ٌمت يمقٟمف ُمـ ضمٝم٦م …، ٕٟمف  هٜم٤م ًمٚمٜمٗمل (ُم٤م  ) ًمٞمس )):  ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ()

.  ((هٜم٤م زائدة ًمّمٚم٦م اًمٙمالم  (ُم٤م  )، و اًمنمق
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.  () ُمًٚمؿرواه.  …هلل ومحٗمٔم٧م هذا ُمـ رؾمقل ا:  ىم٤مًم٧م

:  افػوائد وافعز

.  ، وشم٘مديٛمٝمـ عمحٌقسم٤مشمف قمغم حمٌقسم٤مهتـ …هلل  حم٦ٌم ٟم٤ًمء اًمّمح٤مسم٦م ًمرؾمقل ا– 1

. – هلل قمٜمٝمـ  ريض ا– يمرم ٟم٤ًمء اًمّمح٤مسم٦م – 2

، سمام ذم  ًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م أٟمف جي٥م قمغم اعمرأة أن شمًؽم مجٞمع ضمًده٤م قمـ ا– 3

.  ذًمؽ اًمقضمف واًم٤ًمىملم

، طمٞم٨م طمذره٤م ُمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف رضر   قمغم ُمّمٚمح٦م أُمتف… طمرص اًمٜمٌل – 4

.  ، وسملم هل٤م أوص٤مومف ًمتٕمرومف ومتحذره ، وُمـ ذًمؽ أٟمف طمذره٤م اعمًٞمح اًمدضم٤مل قمٚمٞمٝم٤م

، وأن ًمف وىمت٤ًم حمددًا  ، وأٟمف أن ُمقضمقد ُمقصمؼ  سمٞم٤من وٕمػ اعمًٞمح اًمدضم٤مل– 5

.  هلل يٛمتحـ سمف اًمٜم٤مس، وأن ا خيرج ومٞمفس

.  هلل عمٙم٦م واعمديٜم٦م مح٤مي٦م ا– 6

 أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م اؾمتٖمالل يمؾ أُمر أو طمدث ي١ميد أو يّمٕمد ُم٤م يدقمق إًمٞمف – 7

، عم٤م يرضمك ذم ذًمؽ ُمـ هقم٦م  ، وًمق يم٤من احلؼ اًمذي يدقمق إًمٞمف واوح٤مً  ُمـ احلؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 – 8/497إيمامل اعمٕمٚمؿ :  ويٜمٔمر ذم ذح هذا احلدي٨م.  (2942)اًمٗمتـ :  صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.  84 – 18/78، ذح اًمٜمقوي  300 – 7/294، اعمٗمٝمؿ  502
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.  اؾمتج٤مسم٦م اعمدقمِقيـ وشم٘مقي٦م إيامهنؿ

 *     *     *
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افدرس احلادي وافتسعون 

 – أطمد أُمراء اًمٗمرس – ()ىمّم٦م إؾمالم اهلرُمزان

سمٕم٨م ُمٕمل أسمق ُمقؾمك :   ىم٤مل–هلل قمٜمف  ريض ا– قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ – 139

،  ومٚمام ىمدُم٧م سمف:  ، ىم٤مل () طمٙمٛمف، ويم٤من ٟمزل قمغم سم٤مهلرُمزان إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

:  وم٘م٤مل ًمف:  ، ىم٤مل ()ٓم، ومجٕمؾ ٓ يرضمع إًمٞمف اهلرُمزان اًمؽ ومجٕمؾ قمٛمر يٙمٚمٛمف:  ىم٤مل

يمٜم٤م وأٟمتؿ ي٤م :  ، ىم٤مل ، ٓ سم٠مس شمٙمٚمؿ:  أيمالم طمل أم يمالم ُمٞم٧م ؟ ىم٤مل:  وم٘م٤مل.  شمٙمٚمؿ

هلل ، ومٚمام يم٤من ا ، وٟم٘مّمٞمٙمؿ  ٟمًتٕمٌديمؿ–هلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ  ُم٤م ظماَل ا–ُمٕمنم اًمٕمرب 

ي٤م أُمػم :  ُم٤م شم٘مقل ي٤م أٟمس ؟ ىمٚم٧م:  وم٘م٤مل قمٛمر:  ىم٤مل.  ُمٕمٙمؿ مل يٙمـ ًمٜم٤م سمٙمؿ شمدان

عم١مُمٜملم شمريم٧م ظمٚمٗمل ؿمقيمف ؿمديدة وقمددًا يمثػمًا إن ىمتٚمتف أيس اًم٘مقم ُمـ احلٞم٤مة ويم٤من ا

ي٤م أٟمس َأؾمتحٞمل ىم٤مشمؾ :  ، وم٘م٤مل قمٛمر () اًم٘مقم، وإن اؾمتحٞمٞمتف ـمٛمع أؿمد ًمِمقيمتٝمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اهلرُمزان وإن مل يٙمـ صح٤مسمٞم٤ًم ًمٙمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م يذيمرون اعمخيُملم  ()

.  وٛمـ يمت٥م اًمّمح٤مسم٦م ومتٌٕمتٝمؿ ذم ذًمؽ

وذًمؽ أن اعمًٚمٛملم عم٤م طم٤مسوا اهلرُمزان سمٛمديٜم٦م شمًؽم مل يًتًٚمؿ طمتك ص٤محلٝمؿ قمغم أٟمف قمٛمر  ()

.  (15660)هق اًمذي حيٙمؿ ذم أُمره يمام ذم رواي٦م ُمٓمقًم٦م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

.  أي أن اهلرُمزان مل يٙمٚمؿ قمٛمر عم٤م يمٚمٛمف ()

أي أن سم٘مٞم٦م ضمٞمقش اًمٗمرس أن قمٚمٛمقا أن اهلرُمزان مل ي٘متؾ ـمٛمٕمقا ذم قمٗمق اعمًٚمٛملم  ()

 =
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:  وم٘مٚم٧م:  ، ىم٤مل صمؿ يم٠من قمٛمر أراد ىمتٚمف:  ، ىم٤مل أٟمس اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ وجمزأة سمـ صمقر

ًَمَت٠ْمشملَِمَ ُمٕمؽ سمِم٤مهد :  ، وم٘م٤مل (، ومال سم٠مس  شمٙمٚمؿ ):  ه، ىمد ىمٚم٧َم ل ًمٞمس إمم ىمتٚمف ؾمٌٞمؾ

،  ، ومٚم٘مٞم٧م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ومخرضم٧م ُمـ قمٜمده:  ىم٤مل.  آظمر أو ٕسمدأَن سمٕم٘مقسمتؽ

،  ، ومِمٝمد قَمغَم ُمثؾ اًمذي ؿمٝمدت سمف وم٠مشم٤مه:  ىم٤مل.  ومقضمدشمف ىمد طمٗمظ ُمثؾ ُم٤م طمٗمٔم٧م

.  () ًمف، ووَمَرَض  ، وم٠مؾمٚمؿ ومؽميمف

 سمٕمثف قمٛمر اًمٜم٤مس ذم أومٜم٤مء:   ىم٤مل– رمحف اهلل – وقمـ ضمٌػم سمـ طمٞم٦م – 140

 ()إين ُمًتِمػمك ذم ُمٖم٤مزي:  ، وم٘م٤مل ، وم٠مؾمٚمؿ اهلرُمزان  ي٘م٤مشمٚمقن اعمنميملم()إُمّم٤مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  ، وإن قمٚمٛمقا أٟمف ىمتؾ ىم٤مشمٚمقا ًمئال ي٘متٚمقا ُمثٚمف وم٤مؾمتًٚمٛمقا

.  ، وضمٕمٚمف ُمًتٛمرًا ًمف ذم يمؾ قم٤مم أي أقمٓم٤مه ُم٤مًٓ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم ()

، وذم  (15249)، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اجلٝم٤مد  317 وإصمر أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده ص

، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم سم٤مب ىمتؾ  (305، 304)، وأسمق قمٌٞمد ذم إُمقال  (15661)اًمت٤مريخ 

، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم ومقائده يمام ذم  ، واًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق (2670)إؾم٤مرى 

 وإؾمٜم٤مده 3/484، وُمـ ـمري٘مٝمام احل٤مومظ ذم اًمتٖمٚمٞمؼ  3/584، واإلص٤مسم٦م  6/275اًمٗمتح 

.  وىمد صححف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح.  صحٞمح

.   شمٕمٚمٞم٘م٤ًم جمزوُم٤ًم سمف11 ورواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف خمتٍمًا ذم اجلزي٦م سم٤مب 

اعمديٜم٦م :  ، واعمٍم ، وإومٜم٤مء هق ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ مل شمٕملم ىمٌٞمٚمتف أي ذم جمٛمقع اًمٌالد اًمٙم٤ٌمر ()

.  اًمٕمٔمٞمٛم٦م
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، ُمثٚمٝم٤م وُمثؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ قمدٍو ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمثؾ ـم٤مئر ًمف  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل.  هذه

ن سمجٜم٤مح ، وم٢من يمن أطمد اجلٜم٤مطملم هنْم٧م اًمرضمال رأس وًمف ضمٜم٤مطم٤من وًمف رضمالن

وإن ؿمدخ اًمرأس ذه٧ٌم .  واًمرأس وم٢من يمن اجلٜم٤مح أظمر هنْم٧م اًمرضمالن واًمرأس

 وم٤مًمرأس يمنى واجلٜم٤مح ىمٞمٍم واجلٜم٤مح أظمر.  اًمرضمالن واجلٜم٤مطم٤من واًمرأس

.  ومٜمدسمٜم٤م قمٛمر:  وىم٤مل ضمٌػم سمـ طمٞم٦م.  ومُٛمِر اعمًٚمٛملم ومٚمٞمٜمٗمروا إمم يمنى.  ()وم٤مرس

، وظمرج قمٚمٞمٜم٤م قم٤مُمؾ  إذا يمٜم٤م سم٠مرض اًمٕمدوطمتك .  واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن

:  وم٘م٤مل اعمٖمػمة.  ًمٞمٙمٚمٛمٜمل رضمؾ ُمٜمٙمؿ:  ، وم٘م٤مل ، وم٘م٤مم شمرمج٤من يمنى ذم أرسمٕملم أًمٗم٤مً 

ٟمحـ أٟم٤مس ُمـ اًمٕمرب يمٜم٤م ذم ؿم٘م٤مء ؿمديد :  ُم٤م أٟمتؿ ؟ ىم٤مل:  ىم٤مل.  ؾمؾ قمام ؿمئ٧م

وٟمٕمٌد .   واًمِمٕمر() اًمقسمروٟمٚمٌس.  ٟمٛمص اجلٚمد واًمٜمقى ُمـ اجلقع.  وسمالء ؿمديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أن قمٛمر ؿم٤مور اهلرُمزان ذم وم٤مرس وأصٌٝم٤من )) 6/264ذم رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم عم٤م ذم اًمٗمتح  ()

، وهذا يِمٕمر سم٠من اعمراد أٟمف اؾمتِم٤مره ذم ضمٝم٤مت   أي سم٠مهي٤م يٌدأ)):  ، ىم٤مل ذم اًمٗمتح ((وأذرسمٞمج٤من 

، وقمغم هذا  ، ويم٤من أقمٚمؿ سم٠مطمقاهل٤م ُمـ همػمه ، واهلرُمزان يم٤من ُمـ أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد خمّمقص٦م

 (، واجلٜم٤مح أظمر وم٤مرس  ، واجلٜم٤مج ىمٞمٍم وم٤مًمرأس يمنى ):  ومٗمل ىمقًمف ذم طمدي٨م اًم٤ٌمب

وهذا ُمقاومؼ ًمرواي٦م اسمـ  (وم٢من وم٤مرس اًمٞمقم رأس وضمٜم٤مطم٤من  ):  ، وىمد وىمع قمٜمد اًمٓمؼمي ٟمٔمر

.  ((...  ، وهق أومم أيب ؿمٞم٦ٌم

.  يٜمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ ()

.  صقف اإلسمؾ:  اًمقسمر ()
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 شمٕم٤ممم –ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ يمذًمؽ إذ سمٕم٨م رب اًمًاموات ورب إرولم .  اًمِمجر واحلجر

، وم٠مُمرٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م رؾمقل رسمٜم٤م   إًمٞمٜم٤م ٟمٌٞم٤ًم ُمـ أٟمٗمًٜم٤م ٟمٕمرف أسم٤مه وأُمف–ذيمره وضمٚم٧م قمٔمٛمتف 

 قمـ …وأظمؼمٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م .  أو شم١مدوا اجلزي٦م.   أن ٟم٘م٤مشمٚمٙمؿ طمتك شمٕمٌدوا اهلل وطمده…

وُمـ سم٘مك ُمٜم٤م ُمٚمؽ .  رؾم٤مًم٦م رسمٜم٤م أٟمف ُمـ ىمتؾ ُمٜم٤م ص٤مر إمم اجلٜم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ مل ير ُمثٚمٝم٤م ىمط

.  () اًمٌخ٤مريرواه.  رىم٤مسمٙمؿ

:  افػوائد وافعز

، ويم٤من   أن اًمٕمرب يم٤مٟمقا أذٓء أُم٤مم أقمدائٝمؿ ىمٌؾ دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم– 1

اًمٗمرس واًمروم يًتٕمٌدوهنؿ وحيٙمٛمقن يمثػمًا ُمـ سمٚمداهنؿ سم٥ًٌم ذك اًمٕمرب 

.  ُمٜمٝمؿ ديٜم٤ًم وإن يم٤مٟمقا اجلٛمٞمع قمغم والل، ويم٠من اًمٗمرس واًمروم أطمًـ  وشمٗمرىمٝمؿ

 أن اًمٕمرب عم٤م  ًٙمقا سم٤مإلؾمالم وـمٌ٘مقا أطمٙم٤مُمف ذم يمؾ ؿم١موهنؿ ٟمٍمهؿ – 2

 { إن تـرصوا اهلل يـرصـم ويثبت أؿدامؽم }، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  هلل شمٕم٤ممم قمغم أقمدائٝمؿا

هلل شمٕم٤ممم ، وذم اعم٘م٤مسمؾ عم٤م اسمتٕمد اعمًٚمٛمقن قمـ ديٜمٝمؿ واضمؽمؤا قمغم ُمٕم٤ميص ا [7 :حمٛمد]

هلل شمٕم٤ممم ، وذم هذا اًمٕمٍم عم٤م شمٜمٙمر يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ًمديـ ا ظماّل سمٞمٜمٝمؿ وسملم أقمدائٝمؿ

.  ، ومتٖمٚمٌقا قمٚمٞمٝمؿ واؾمتذًمقهؿ وطم٤مرسمقه ؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ أقمدائٝمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.  (3159)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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 وال جيرمـؽم صـآن }:  هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل ا  وضمقب اًمٕمدل طمتك ُمع إقمداء– 3

 أي ٓ حيٛمٚمٜمٙمؿ سمٖمض [8 :اعم٤مئدة] {ؿوم ظذ أن ال تعدفوا اظدفوا هو أؿرب فؾتؼوى 

.  ، سمؾ اقمدًمقا ومٞمٝمؿ ىمقم قمغم قمدم اًمٕمدل ومٞمٝمؿ

 أٟمف يٜمٌٖمل اؾمتِم٤مرة أهؾ اعمٕمروم٦م واًمتجرسم٦م ومٞمام ًمدهيؿ ظمؼمه أو دمرسم٦م ومٞمف إذا – 4

.  رضمك ٟمّمحٝمؿ

هلل قمغم هذه إُم٦م سم٢مرؾم٤مل هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ اًمذي ُمـ أـم٤مقمف وؾم٤مر  ومْمؾ ا– 5

.  قمغم ـمري٘متف طمَّمؾ ؾمٕم٤مدة وقمز اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

.  هلل ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ ا– 6

 *     *     *
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