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 اًمٓمبٕم٦م : إومم.                                 

 . 24×17اعم٘م٤مس :                                  

 صٗمح٦م . 183قمدد اًمّمٗمح٤مت :                            

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 األع يييهل الحيييهل ه  4 

 مجع وإعداد /

 بن عيل احلجاجيأيب احلؿزة أمحد بن حمؿد بن حسني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التييي ريييإلن لن أييها بيإل ييه اتيي  ال  ييه  5   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 األع يييهل الحيييهل ه  6 

 الرسالة مؾخص

 اآليت: تشتؿل هذه الرسالة عذ

 : مباحث مخسةعذ  ؿلتيشو , موضوع الرسالة  -التؿفقد    -ادؼدمة  

أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:  وومٞمف :  الصدقة اجلارية ادبحث األول: 

 إدًم٦م اًمقاردة ذم اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م قمٛمقُم٤م       :  ادطؾب األول  

  إطم٤مدي٨م ذم ٤م ذيمره  ضم٤مء اًمتل اجل٤مري٦م اًمّمدىم٦م ُمـ أٟمقاع          : الثاين ادطؾب 

 اجل٤مري٦م ًمٚمّمدىم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ومٕمؾ ُمـ وٟمامذج صقر   : الثالث ادطؾب 

 سمٕمض أطمٙم٤مم اًمقىمػ )اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م(        : رابعادطؾب ال

 :وومٞمف ُمٓمٚمب٤من   : العؾم ادُـتػع به  ادبحث الثاين :

وٟمنمه  ٜمتٗمع سمفشمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ اعم قمغم  إدًم٦م    ادطؾب األول:

 سمف اعمٜمتٗمع اًمٕمٚمؿ  اعمتْمٛمٜم٦م إطم٤مدي٨م   ادطؾب الثاين :

 :وومٞمف ُمٓمٚمب٤من:  الثالث :  الدعاء ادبحث

 ظم٤مص٦م اًمقًمد ُمـ سم٤مًمدقم٤مء اعمامت سمٕمد اإلٟمس٤من اٟمتٗم٤مع قمغم إدًم٦م  :األول ادطؾب

 مجٞمع ُمـ, قمٛمقُم٤م سم٤مًمدقم٤مء اعمامت سمٕمد  اإلٟمس٤من اٟمتٗم٤مع قمغم  إدًم٦م   : الثاين ادطؾب

 عمسٚمٛملما
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 ادبحث الرابع :  موت ادرابط يف سبقل اهلل

 هوتم عـد اإلكسان بذمة ادتعؾؼة األعامل الصاحلة: ادبحث اخلامس 

 وومٞمف ُمٓمٚمب٤من: 

 شمٕم٤ممم اهلل ُمـ طم٘مقق حؼسم  تٕمٚمؼيُم٤م   األول: ادطؾب

 اعمخٚمقىملم ققطم٘م ُمـسمحؼ   تٕمٚمؼي  ُم٤م  الثاين: ادطؾب
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 اعم٘مدُم٦م

إن احلٛمد هلل, ٟمحٛمده, وٟمستٕمٞمٜمف, وٟمستٖمٗمره, وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م,        

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ, ومال ه٤مدي ًمف وأؿمٝمد 

٤م   ف, وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبده ورؾمقًمفأن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًم َ َي٤م َأهيه

ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ  ِذي َّٓ َوَأْٟمُتْؿ اًمَّ َـّ إِ َٓ ََتُقشُم ِف َو
 [122]آل قمٛمران:  ُُمْسِٚمُٛمقَن ُ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِ

 أُم٤م سمٕمد: 

 ,أُمر اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م سم٤مإليامن سمف, واإليامن سمرؾمقًمف  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممموم٢من اهلل       

 , وُمـ ظم٤مًمػ وقمَم سمٜم٤مر طم٤مُمٞم٦م, وضمٕمؾووقمد ُمـ اؾمتج٤مب ًمذًمؽ سمجٜم٦م قم٤مًمٞم٦م

اهلل شمٕم٤ممم ٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح : وًمذًمؽ ىمرن سم اعمب٤مدرة, آؾمتج٤مسم٦م ٕواُمره ؾمبح٤مٟمف دًمٞمؾ

ُمـ  ٤مً ؾمبب وضمٕمٚمف: حيبف ويرض٤مهاًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي ذم اإليامن سمف 

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا  ىم٤مل شمٕم٤ممم: أؾمب٤مب دظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ِذي إِنَّ اًمَّ

٤محِل٤َمِت يَم٤مَٟم٧ْم ََلُْؿ ضَمٜمَّ ًٓ اًمّمَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[127]اًمٙمٝمػ:  ٤مُت اًْمِٗمْرَدْوِس ُٟمُز

 َ٤محِل٤َمِت ُأوًم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن  ِئَؽ َأْصَح٤مُب اجْلَٜم٦َِّم ُهؿْ َواًمَّ

 :وىمد أظمؼم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحاًمدآت قمغم  ذًمؽ ُمـ أي٤مت وهمػم,[82]اًمب٘مرة ,

ٛمؾ قم٤مُمؾ  ُمـ أضمر قمَ  ٟمف ٓ يْمٞمع وٓ يٜم٘مصأ وأيمد ذم يمت٤مسمفرسمٜم٤م ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, 

يْم٤مقمػ ًمف إضمر واًمثقاب  أو اٟمثك سمؾ اؾمقاء يم٤من ذيمر ,قمب٤مده اعم١مُمٜملم ؿمٞمئ٤م

َٓ ُٟمِْمٞمُع  شمٕم٤ممم: ىم٤مل ,ة ضمداأضٕم٤موم٤م يمثػم ٤م  ٤محِل٤َمِت إِٟمَّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي إِنَّ اًمَّ
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ـَ قَمَٛماًل  ـْ َأطْمَس ـَ  :[وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف32]اًمٙمٝمػ: َأضْمَر َُم ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِم َوَُم

َٓ ُئْمَٚمُٛمقَن َٟمِ٘مػًما ـٌ وَم٠ُموًَمِئَؽ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم َو ـْ َذيَمٍر َأْو ُأْٟمَثك َوُهَق ُُم١ْمُِم ٤محِل٤َمِت ُِم  اًمّمَّ

ـْ ضَم٤مَء سم٤ِمحْلََسٜم٦َِم وَمَٚمُف قَمنْمُ َأُْمَث٤مَِل٤َم  : وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ,[124]اًمٜمس٤مء:  ]إٟمٕم٤مم:  َُم

,  قمب٤مد اهلل اًمّم٤محللم وصٗم٦م اعم١مُمٜملم ؾ اًمّم٤مًمح هق دأب وَلذا يم٤من اًمٕمٛم ,[162

قمد ؾمبح٤مٟمف ُمـ قمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت ذم هذه  احلٞم٤مة  اًمدٟمٞم٤م سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞمب٦م و ىمدو

ـْ َذيَمٍر َأْو ُأْٟمثَك  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ,اًمسٕم٤مدة  اًمدائٛم٦م واًمٕمٞمِم٦م اَلٜمٞمئ٦مو ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم ُِم َُم

ـٌ وَمَٚمٜمُْحِٞمَٞمٜمَُّف طَمَٞم٤مًة  ـِ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ َوُهَق ُُم١ْمُِم  ـَمٞمَِّب٦ًم َوًَمٜمَْجِزَيٜمَُّٝمْؿ َأضْمَرُهْؿ سم٠َِمطْمَس

 هق اجلٜم٦م, هذا هق اجلزاء اًمٕم٤مضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م, وأُم٤م ذم إظمرة وم٤مجلزاء ,[97]اًمٜمحؾ: 

ُم٤م ٓ قملم رأت, وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م, وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم, ويرشمٗمع اًمتل  ومٞمٝم٤م 

٤محِل٤َمِت وَم٠ُموًَمِئَؽ ََلُُؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٞمٝم٤م, غم وماًمدرضم٤مت اًمٕمُ  ِف ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمْد قَمِٛمَؾ اًمّمَّ
ـْ َي٠ْمشمِ َوَُم

ـَ ومِٞمَٝم٤م َوَذًمَِؽ ضَمَزاُء  َْْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ ََتْ ِري ُِم َرضَم٤مُت اًْمُٕمغَم* ضَمٜم٤َّمُت قَمْدٍن دَمْ اًمدَّ

ك  ـْ شَمَزيمَّ ويمؾ أضمقر وصمقاب  إقمامل اًمّم٤محل٦م ُمٝمام  قمٔمٛم٧م  .[76, 75]ـمف:  َُم

اهلل ضمؾ وقمال  ُمٜم٘مٓمع, ٟمٕمؿ شمٜم٘مٓمع أضمقر شمٚمؽ إقمامل اًمّم٤محل٦م  قمٜمد ْمٚم٧م  ووم

, (1)شاٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إذا ُم٤مت اإلٟمس٤من»سم٘مقًمف : سمٛمقت ص٤مطمبٝم٤م يمام سملم ذًمؽ اًمٜمبل 

أن ضمٕمؾ  ,قمغم قمب٤مده ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وومْمٚمف وإطمس٤مٟمف ويمرُمفو ًمٙمـ ُمـ رمح٦م اهلل ؾمب

سمٕمد ًمف ويستٛمر صمقاهب٤م ره٤م أضمُمـ  إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل جيري ًمٚمٕمبد قمددا َلؿ 

 .واًمثقاب يّمٚمف ًمفزال إضمر يتجدد يوهق ذم ىمؼمه سمٕمد ُمئ٤مت اًمسٜملم وٓ ,ُمقشمف

                                                             
 ؾمٞم٠ميت خترجيف  (1)
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يمهٞم٦م شمٚمؽ إقمامل ٕو: وطمثٜم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م ومٞمٝم٤م, رؾمقل اهلل رهم٥م وىمد 

 سمٕمض همٗمؾعم٤م ووومْمٚمٝم٤م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إضمقر اًمٙمبػمة واًمٗمْم٤مئؾ اًمٙمثػمة: 

ىمٛم٧م  ,, وشمذيمػما زم وإلظمقاين  اعمسٚمٛملمثقابٝم٤م ُمـ اًمقمـ ومْمٚمٝم٤م وُم٤م ومٞم اًمٜم٤مس

إقمامل وإىمقال اًمّم٤محل٦م   إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم سمجٛمع  ُم٤م يرس اهلل زم سمجٛمٕمف ُمـ

ذم  هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمتقاضٕم٦م ُمقشمف, ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد  اًمٕمبد اعمسٚمؿاًمتل يٜمتٗمع هب٤م 

 ,(ا بعد ادامتأجرها وثواهب جيري لإلكسانالتي  األعامل الصاحلات):  وؾمٛمٞمتٝم٤م

ُمع رء ُمـ اًمنمح  اٟمتٗم٤مع اإلٟمس٤من هبذه إقمامل,قمغم  اًمداًم٦م إدًم٦م ومذيمرت

, وم٢من ٗمٕم٦م  اعمرضمقةاعمٜمًمٗم٤مئدة ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ وحيّمؾ قمغم ًمٙمل شمتؿ ا :واًمتقضٞمح

 ,ومٛمـ ٟمٗمز اعم٘مٍمة واًمِمٞمٓم٤من ظمٓم٠متومٛمـ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وإن أ صب٧مأ

وزًمؾ,   أؾم٠مل اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة  قمـ يمؾ ظمٓم٠موم٤مهلل واهلل ورؾمقًمف سمريئ٤من ُمـ ذًمؽ,

يمام أؾم٠مًمف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف  أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ص٤محل٤م  وشم٘مّمػم ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ, 

وأن جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف سمٕمد ُمقيت امم يقم ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ  ُمت٘مبال, 

اعمسٚمٛملم, أٟمف  اهلل زم وجلٛمٞمع قمب٤مد ٙمبػم,و جيٕمؾ ومٞمف اخلػم اًمٙمثػم واًمٜمٗمع اًم ,اًمديـ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم,,,   ,اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف وهق قمغم يمؾ رء ىمديروزم ذًمؽ و

 كتبه/                                                                                 

 أبو احلؿزة أمحد بن حمؿد بن حسني بن عيل احلجاجي                                 

 هـ 2553   خرةمجاد اآل  7                                                               
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 َتٝمٞمد

اًمتل شمدل قمغم إقمامل  اًمّم٤محل٦م اًمتل  دًم٦مقمدد ُمـ إ اًمٙمريؿ ذم اًم٘مرآن ضم٤مء     

 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ,ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامت جيري ويستٛمر

ُُمقا َوآصَم٤مَرُهْؿ َويُمؾَّ   ىمقًمف شمٕم٤ممم:   الدلقل األول: ـُ ُٟمْحِل اعمَْْقشَمك َوَٟمْٙمُت٥ُم َُم٤م ىَمدَّ ٤م َٟمْح إِٟمَّ

 َأطْمَّمْٞمٜم٤َمُه ذِم إَُِم٤مٍم ُُمبلٍِم 
ٍ
ء َوَٟمْٙمُت٥ُم َُم٤م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٕمدي:  ,[12]يس:  َرْ

ُُمقا ُمـ اخلػم واًمنم, وهق أقمامَلؿ اًمتل قمٛمٚمقه٤م وسم٤مذوه٤م ذم طم٤مل طمٞم٤مهتؿ,  ىَمدَّ

 ُؿْ َوآصَم٤مَره,  وهل آصم٤مر اخلػم وآصم٤مر اًمنم, اًمتل يم٤مٟمقا هؿ اًمسب٥م ذم إجي٤مده٤م ذم طم٤مل

طمٞم٤مهتؿ وسمٕمد ووم٤مهتؿ, وشمٚمؽ إقمامل اًمتل ٟمِم٠مت ُمـ أىمقاَلؿ وأومٕم٤مَلؿ وأطمقاَلؿ, 

ٚمؿ اًمٕمبد وشمٕمٚمٞمٛمف وٟمّمحف, أو أُمره ومٙمؾ ظمػم قمٛمؾ سمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس, سمسب٥م قم

اعمتٕمٚمٛملم, أو ذم يمت٥م يٜمتٗمع هب٤م ذم سم٤معمٕمروف, أو ْنٞمف قمـ اعمٜمٙمر, أو قمٚمؿ أودقمف قمٜمد 

طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف, أو قمٛمؾ ظمػما, ُمـ صالة أو زيم٤مة أو صدىم٦م أو إطمس٤من, وم٤مىمتدى 

سمف همػمه, أو قمٛمؾ ُمسجدا, أو حمال ُمـ اعمح٤مل اًمتل يرشمٗمؼ هب٤م اًمٜم٤مس, وُم٤م أؿمبف 

 .اٟمتٝمك(1) "٤مره اًمتل شمٙمت٥م ًمف, ويمذًمؽ قمٛمؾ اًمنمذًمؽ, وم٢مْن٤م ُمـ آصم

وم٤معمراد ": ٙمت٥م ُم٤م ىمدُمقا وآصم٤مرهؿوٟمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: ذم شم

ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ إقمامل ىمبؾ اعمقت ؿمبٝم٧م أقمامَلؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  ُم٤م ىمدُمقاب

يمام ُي٘مدم اعمس٤مومر صم٘مٚمف وأمح٤مًمف, وأُم٤م أصم٤مر ومٝمل  ,سم٠مؿمٞم٤مء ي٘مدُمقْن٤م إمم اًمدار أظمرة

                                                             
 (.693شمٗمسػم اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:  (1) 
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 ٤م ىمدُمقا ُمثؾ ُم٤م يؽميمقن ُمـوًمٞمس٧م قملم إقمامل سم٘مريٜم٦م ُم٘م٤مسمٚمتف ب ُم ,آصم٤مر إقمامل

واعم٘مّمقد سمذًمؽ ُم٤م قمٛمٚمقه ُمقاوم٘م٤م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ , ظمػم أو ذ سملم اًمٜم٤مس وذم اًمٜمٗمقس

 .(1) "وم٤مٔصم٤مر ُمسبب٤مت أؾمب٤مب قمٛمٚمقا هب٤م...اًمنمقمٞم٦م أو خم٤مًمٗم٤م َل٤م وآصم٤مرهؿ يمذًمؽ 

ومآصم٤مر اعمرء اًمتل شمب٘مك وشمذيمر سمٕمد اإلٟمس٤من ُمـ ظمػم أو ذ جي٤مزى  "ىم٤مل اًم٘مرـمبل : 

 . (2)"يمؾ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, أو ؾمٞمئ٦م يستـ هب٤م  ...,قمٚمٞمٝم٤م

ُُمقاوىمقًمف شمٕم٤ممم: "ىم٤مل اسمـ يمثػم:  ٟمٙمت٥م أقمامَلؿ  أي: ُمـ إقمامل َوَٟمْٙمت٥ُُم َُم٤م ىَمدَّ

 ىمقٓن: َوآصَم٤مَرُهؿْ  , وذم ىمقًمف: اًمتل سم٤مذوه٤م سم٠مٟمٗمسٝمؿ

أيْم٤م, إن ظمػما ومخػم, أطمديمه٤م: آصم٤مرهؿ اًمتل أصمروه٤م ُمـ سمٕمدهؿ, ومٜمجزهيؿ قمغم ذًمؽ 

 واًمث٤مين: أن اعمراد سمذًمؽ آصم٤مر ظمٓم٤مهؿ إمم اًمٓم٤مقم٦م أو اعمٕمّمٞم٦م....,  ومنموإن ذا 

وهذا اًم٘مقل ٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمف وسملم إول, سمؾ ذم هذا شمٜمبٞمف ودًٓم٦م قمغم ذًمؽ سم٤مًمٓمريؼ  

إومم وإطمرى, وم٢مٟمف إذا يم٤مٟم٧م هذه أصم٤مر شمٙمت٥م, ومألن شمٙمت٥م شمٚمؽ اًمتل ومٞمٝم٤م 

 اهـ. (3)ىمدوة هبؿ ُمـ ظمػم أو ذ سمٓمريؼ أومم

َرْت ىمقًمف شمٕم٤ممم:  الدلقل الثاين: َُم٧ْم َوَأظمَّ  ىم٤مل ,[5]آٟمٗمٓم٤مر:  قَمِٚمَٛم٧ْم َٟمْٗمٌس َُم٤م ىَمدَّ

أو رء, أو أظمرت ُمـ اعمٕمٜمك: ُم٤م ىمدُم٧م ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح, " :  ص٤مطم٥م اًمٚمب٤مب

 .(1)"وىمٞمؾ: ُم٤م ىمدُم٧م ُمـ اًمّمدىم٤مت وأظمرت ُمـ اًمؽميم٤مت ؾمٞمئ٦م أو طمسٜم٦م,

                                                             
 (.356/ 22اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1) 

 (.7/ 4همقاُمض اًمتٜمزيؾ )(, شمٗمسػم اًمزخمنمي = اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ 12/ 15شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (2) 

 (.566,  565/ 6شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (3) 
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رَ ُيٜمَب٠َُّم اإْلِ شمٕم٤ممم:  ىمقًمف الدلقل الثالث: َم َوَأظمَّ ]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ْٟمَس٤مُن َيْقَُمِئٍذ سماَِم ىَمدَّ

سمام ىمدم ىمبؾ اعمقت ُمـ قمٛمؾ  واسمـ قمب٤مس:  ,ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد"اًمبٖمقي: ىم٤مل  ,[13

ٕمٛمؾ هب٤م..., وىم٤مل زيد أو ؾمٞمئ٦م ي ,ر سمٕمد ُمقشمف ُمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦موؾمٞمئ, وُم٤م أظمص٤مًمح 

: اًمسٞمقـملىم٤مل و ,(2)"وُم٤م أظمر ظمٚمٗمف ًمٚمقرصم٦م ,ُمقاًمف ًمٜمٗمسفسمـ أؾمٚمؿ: سمام ىمدم ُمـ أ

وُم٤م أظمر ُمـ ؾمٜم٦م قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده ُمـ ظمػم  ,سمام ىمدم ُمـ قمٛمٚمف :ـ ُمسٕمقدقمـ اسم"

ٕمٛمؾ سمف سمٕمد وُم٤م يسـ وم ,: سمام قمٛمؾ ىمبؾ ُمقشمفلقمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مو ,(3)أو ذ

قشمفُم
 ىمدم ُمـ طمسٜم٦م أو أظمر ُمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م قمٛمؾ هب٤م ":ىم٤مل قمـ أيب ص٤مًمح و, (4)"

 .(5)"صدىم٦م أُمر هب٤م أو قمٚمام قمٚمٛمف ,سمٕمده

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
 (.195/ 22اًمٚمب٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ) (1)

 (.184/ 5( )183/ 5إطمٞم٤مء اًمؽماث ) -شمٗمسػم اًمبٖمقي  (2) 

 أظمرضمف قمبد اًمرزاق وقمبد سمـ محٞمد واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر  (3)

 أظمرج اسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ  (4)

 وأظمرضمف اسمـ اعمٜمذر.(. 346/ 8ر ذم اًمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر )اًمدر اعمٜمثق (5)  
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 ادبحث األول

 

 الصدقة اجلارية

 

 وفقه أربعة مطالب:

 

 األدلة الواردة يف الصدقة اجلارية عؿوما       ادطؾب األول :    

أكواع من الصدقة اجلارية التي جاء  ذكرها  يف      ادطؾب الثاين : 

 األحاديث

عل الصحابة ريض اهلل عـفم صور وكامذج من ف    ادطؾب الثالث : 

 اجلارية قةلؾصد

 بعض أحؽام الوقف )الصدقة اجلارية(      ادطؾب الرابع :    
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 ولاأل ادبحث        

  اجلارية الصدقة  

من   من األدلة التي  تدل عذ أن الصدقة اجلارية بعضاً  ادبحثكذكر يف هذا 

 لإلكسان أجرها وثواهبا بعد ادامتاألعامل الصاحلات التي جيري 

 

 األول ادطؾب

 , مع ذكر بعض التوضقح عؾقفا عؿوما اجلارية الصدقة يف الواردة ألدلةا

 

 :  األول الدلقل

إَِذا  » :سؾم, قالوعذ آله , أن رسول اهلل صذ اهلل عؾقه ريض اهلل عـه عن أيب هريرة

َؼَطَع َعـإُه َعَؿُؾُه إَِّلا ِمنإ َثََلَثةٍ  كإَساُن اكإ ِ ٍم ُيـإَتَػُع : إَِّلا ِمنإ َصَدَقٍة َجا َماَت اإلإ ِرَيٍة, َأوإ ِعؾإ

ُعو َلهُ   .(2)«بِِه, َأوإ َوَلٍد َصالٍِح َيدإ

                                                             
( رىمؿ 1255/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ )يمت٤مب اًمقصٞم٦م( )سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ اإلٟمس٤من ُمـ اًمثقاب سمٕمد ووم٤مشمف( ) (1)

(رىمؿ 438/ 14( وأمحد )6445( رىمؿ )162/ 6(, اًمٜمس٤مئل )2882( رىمؿ )117/ 3أسمق داود ) ,(1631)

(, 38) "إدب اعمٗمرد"(, واًمبخ٤مري ذم 559د : وأظمرضمف اًمدارُمل )(, وىم٤مل حم٘مؼ ُمسٜمد إُم٤مم  أمح 8844)

(, 2494(, واسمـ ظمزيٛم٦م )6457(, وأسمق يٕمغم )432) "اًمٕمٞم٤مل"(, واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم 1376واًمؽمُمذي )
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 التوضقح :

  «: ...,إَّل من ثَلث إذا مات اإلكسان اكؼطع عـه عؿؾه»:  قوله         

ىم٤مل اًمٕمٚمامء ُمٕمٜمك احلدي٨م أن قمٛمؾ اعمٞم٧م يٜم٘مٓمع ": اهلل شمٕم٤ممم فرمح ىم٤مل اًمٜمقوي      

قٟمف يم٤من ؾمببٝم٤م وم٢من ب ًمف إٓ ذم هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م: ًمٙمويٜم٘مٓمع دمدد اًمثقا ,سمٛمقشمف

ويمذًمؽ  ,, ويمذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي ظمٚمٗمف ُمـ شمٕمٚمٞمؿ أو شمّمٜمٞمػاًمقًمد ُمـ يمسبف

, دًمٞمؾ ًمّمح٦م أصؾ اًمقىمػ وقمٔمٞمؿ صمقاسمفوومٞمف  ..., اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م وهل اًمقىمػ

واًمؽمهمٞم٥م ذم شمقريثف سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ , واحل٨م قمغم آؾمتٙمث٤مر ُمٜمف ,٦م اًمٕمٚمؿوسمٞم٤من ومْمٞمٚم

وومٞمف أن  ,وأٟمف يٜمبٖمل أن خيت٤مر ُمـ اًمٕمٚمقم إٟمٗمع وم٤مٕٟمٗمع ,اًمتّمٜمٞمػ واإليْم٤محو

   اهـ.(1)"ويمه٤م جمٛمع قمٚمٞمٝمام ,ويمذًمؽ اًمّمدىم٦م ,اًمدقم٤مء يّمؾ صمقاسمف إمم اعمٞم٧م

هذه اًمثالصم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هل ُمـ ؾمٕمٞمف ويمده ":  رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ يمثػمو

ًمرضمؾ ُمـ يمسبف, وإن وًمده ُمـ إن أـمٞم٥م ُم٤م أيمؾ ا»وقمٛمٚمف, يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م: 

                                                                                                                                                           
(, واًمبٞمٝم٘مل ذم 1251)"اًمدقم٤مء"(, واًمٓمؼماين ذم 3216(, واسمـ طمب٤من )246)"ُمِمٙمؾ أصم٤مر"واًمٓمح٤موي ذم 

(, 1/192) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"(, واسمـ قمبد اًمؼم ذم 3447)"اًمِمٕم٥م"ذم (, و6/278)"اًمسٜمـ"

(, واًمٓمؼماين 247) "ُمِمٙمؾ أصم٤مر"(, واًمٓمح٤موي ذم 1/192) "اًمٙمٜمك"( , واًمدوٓيب ذم 139واًمبٖمقي )

(, وأظمرضمف اًمٓمؼماين 6/278(, واًمبٞمٝم٘مل )1255(و)1254(و)1253(و)1252(و)1252) "اًمدقم٤مء"ذم 

(...,هذا خمتٍم ًمتخري٩م هذا حلدي٨م اٟمٔمر : 2492(, واسمـ ظمزيٛم٦م )242ُم٤مضمف ) ( وأظمرضمف اسمـ1256)

 (.438/ 14ختري٩م )ُمسٜمد أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م )

 (.85/ 11ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (1)
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هل ُمـ آصم٤مر قمٛمٚمف ووىمٗمف, وىمد  ,يم٤مًمقىمػ وٟمحقه ,واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ,(1) شيمسبف

 ,[12]يس:  إٟم٤م ٟمحـ ٟمحٞمل اعمقشمك وٟمٙمت٥م ُم٤م ىمدُمقا وآصم٤مرهؿىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمنمه ذم اًمٜم٤مس وم٤مىمتدى سمف اًمٜم٤مس سمٕمده هق أيْم٤م ُمـ ؾمٕمٞمف 

  .(2)"وقمٛمٚمف

ذم طمٞم٤مشمف وىمبؾ ُمقشمف مم٤م يٜمتٗمع سمف ن أن يٜمٔمر ُم٤م ي٘مدم ًمٜمٗمسف ٕٟمس٤مومٕمغم اوقمغم هذا 

وم٢من يم٤من ص٤مطم٥م  ,ُمـ شمٚمؽ إقمامل اًمّم٤محل٦مواًمثقاب سمٕمد ُمقشمف ويستٛمر ًمف إضمر 

وطمٚمقل اًمسٙمرات, ىمبؾ اًمٗمقات,  ُمـ ُم٤مًمف, ضم٤مري٤مت تصدىم٤مٜمٗمسف قمٛمؾ ًمُم٤مل 

ؾمتٛمر اوإن يم٤من ص٤مطم٥م قمٚمؿ  ,اإلرساف ومم٤م ٓ وم٤مئدة ُمٜمفوذه٤مب اعم٤مل ذم اًمؽمف و

أوٓد قمٛمؾ قمغم وإن يم٤من ص٤مطم٥م  ,وقمٚمٛمف ًمٚمٜم٤مس وٟمنمه ,قمٚمٞمف وشمزود ُمٜمف

اًمذي يٜمٗمٕمٝمؿ اهلل سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وقمٚمٛمٝمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل , صالطمٝمؿ وهدايتٝمؿ

ُمـ د ُمـ أن يٙمقن ًمف واطمدة ىمٚمام خيٚمق أطمو ٝمؿ, وإظمرة ويٙمقن ؾمبب٤م ذم صالطم

وَلذا ومٛمـ  ,شمٕم٤ممموهذا ُمـ ومْمؾ اهلل  ,, وىمد جيتٛمٕمـ ذم ؿمخص ُم٤مطمدى اًمثالث إ

ُم٤مل يستٓمٞمع أن وم٘مد يٙمقن قمٜمده  مم٤م يٜمتٗمٕمقن سمف, يٙمـ قمٜمده قمٚمؿ يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مسمل 

 دأوٓوم٘مد يٙمقن ًمف قمٚمؿ ,  وُٓم٤مل وم٢من مل يٙمـ ًمف جيٕمؾ ُمٜمف اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت , 

                                                             
(,وىم٤مل حم٘مؼ 24232(رىمؿ )34/ 42(أمحد )2137( رىمؿ)723/ 2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ قم٤مئِم٦م )  (1)

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم  (2772اعمِمٙم٤مة رىمؿ ) إًمب٤مين: طمدي٨م)صحٞمح(اعمسٜمد: طمدي٨م )طمسـ ًمٖمػمه(, وىم٤مل 

 (.4245(رىمؿ )313/ 6صحٞمح اسمـ طمب٤من )

 (.465/ 7شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (2) 
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 طمٝمؿ واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ ًمٕمؾُم٤م يٙمقن ؾمبب٤م ذم صالومٚمٞمٕمٛمؾ قمغم  , ؾمقاء ذيمقر أو إٟم٤مث

ضم٤مءت ذم هذا  ُمقرصمالصم٦م أومٝمذه  ,هذم دٟمٞم٤مه وأظمرا ٝمؿ ًمفّمالطمٝمؿ ودقم٤مئ يٜمٗمٕمف سماهلل

 .مم٤م يٜمتٗمع سمف اإلٟمس٤من سمٕمد ُمقشمف احلدي٨م

كإَسانُ »:  ٘مقًمفوم  ِ وًمٞمس  ,ٟمثكإواًمذيمر يِمٛمؾ  شاإلٟمس٤من» وم٘مقًمف: :«إَِذا َماَت اإلإ

 ُم٘مّمقر قمغم اًمذيمقر وم٘مط سمؾ يِمٛمؾ اجلٛمٞمع.

٧م قمغم أهؿ ُم٤م يٜمتٗمع سمف وم٘مد ؿمٛمٚم اعمذيمقرة ذم هذا احلدي٨م اًمثالصم٦م إُمقرأُم٤م  

 :د اعمامتسمٕمأضمره٤م وصمقاهب٤م اإلٟمس٤من ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل يب٘مك وجيري ًمف 

واًمدقم٤مء  ,سمف عٜمتٗماًمٕمٚمؿ اعمأُم٤م  ,ذم هذا اعمبح٨م اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦موؾمقف ٟمتٜم٤مول 

  .ذم اعمب٤مطم٨م اًمتل سمٕمد هذاسقف ٟمتٜم٤مول ذًمؽ وم

   :«إَِّلا ِمنإ َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ » :ؼوله ف

 "هل اًمقىمػ وؿمبٝمف مم٤م يدوم ٟمٗمٕمف"ن اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م: أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ إىم٤مل         

دائٛم٦م ُمتّمٚم٦م يم٤مًمقىمقف  شضم٤مري٦م» ٜمكُمٕم"ىم٤مل اعمٜم٤موي: وًمذًمؽ  يمام ُمر ُمٕمٜم٤م:

يٜمتٗمع  ٤مُم٤م ضمٕمؾ إٟمس٤من ممٙمؾ ومهذا  وقمغم, (2)"اعمرصدة ومٞمدوم صمقاهب٤م ُمدة دواُمٝم٤م

 وم٢من إضمر ضم٤مر ,ٟمٗمٕمف َلؿ يدومو  هؤستٛمر سم٘م٤م٤م يممسمف اًمٜم٤مس سمٕمد ُمقشمف ذم اخلػم 

ؾمقاء  ,سمٌمء ُمٜمفوًمق واٟمتٗمع اًمٜم٤مس اًمٌمء ذًمؽ  كًمّم٤مطمبف سمٕمد ُمقشمف ُم٤م سم٘م وُمستٛمر

ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل أو ًمٚمٗم٘مراء  ادار يمٛمـ سمٜمك سم٤مًمٌمء ذاشمف وسمٕمٞمٜمف آٟمتٗم٤معيم٤من 

 ,ضمٕمؾ يمت٥م ٟم٤مومٕم٦م ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقملوقم٤مسمري اًمسبٞمؾ أو أوىمػ ؾمٞم٤مرة ًمٚمدقمقة أو 

                                                             
 (.438/ 1ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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  يٜمت٩م مم٤م آٟمتٗم٤مع يٙمقن أو ٟمٗمسف, ٜمٗمع سمذات اًمٌمءؽ مم٤م يٙمقن اًمهمػم ذًمو

أو اًمٕم٘م٤مر اًمذي حيّمؾ ُمٜمف  ,وحيّمؾ ُمٜمف يم٤معمزرقم٦م اًمتل حيّمؾ اًمٜمٗمع ُمـ صمٛمره٤م

 .و هٙمذا  وشمقزع ذم وضمقه اخلػم واًمؼم ومتٍمفد ُم٤مًمٞم٦م ئإجي٤مرات وقمقاُمـ أُمقال 

ىم٤مل  قمبد  وًمذًمؽ ,يمثػم ضمداسمقاب أذم  يٙمقنأو اًمقىمػ  أن اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦مواقمٚمؿ 

ًمٕم٘م٤مرات اًمتل يٜمتٗمع سمٛمٖمٚمٝم٤م, أو إواين اًمتل يٜمتٗمع اقىمػ يم "اًمرمحـ آل ؾمٕمدي: 

سم٤مؾمتٕمامَل٤م, أو احلٞمقاٟم٤مت اًمتل يٜمتٗمع سمريمقهب٤م وُمٜم٤مومٕمٝم٤م, أو اًمٙمت٥م واعمّم٤مطمػ اًمتل 

يٜمتٗمع سم٤مؾمتٕمامَل٤م وآٟمتٗم٤مع هب٤م, أو اعمس٤مضمد واعمدارس واًمبٞمقت وهمػمه٤م اًمتل يٜمتٗمع 

أضمره٤م ضم٤مر قمغم اًمٕمبد ُم٤م دام يٜمتٗمع سمٌمء ُمٜمٝم٤م. وهذا ُمـ أقمٔمؿ ومْم٤مئؾ  ومٙمٚمٝم٤م,  هب٤م

وظمّمقص٤م إوىم٤مف اًمتل ومٞمٝم٤م اإلقم٤مٟم٦م قمغم إُمقر اًمديٜمٞم٦م, يم٤مًمٕمٚمؿ  ,اًمقىمػ

وَلذا اؿمؽمط اًمٕمٚمامء ذم اًمقىمػ: أن يٙمقن  ,واجلٝم٤مد, واًمتٗمرغ ًمٚمٕمب٤مدة, وٟمحق ذًمؽ

"ُمٍمومف قمغم وضمٝم٦م سمر وىمرسم٦م
 (1).  

واعمراد سم٤مًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م يمؾ ُم٤م يٜمٗمع "لم قمٚمٞمف رمح٦م اهلل : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛم

اعمحت٤مضملم سمٕمد ُمقشمف ٟمٗمٕم٤ًم ُمستٛمرًا, ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمّمدىم٤مت اًمتل شمقزع قمغم اًمٗم٘مراء, 

واعمٞم٤مه اًمتل ينمب ُمٜمٝم٤م, ويمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمتل شمٓمبع, أو شمِمؽمى وشمقزع قمغم 

وىم٤مل أيْم٤م: , (2)" ٗمع اًمٕمب٤مداعمحت٤مضملم إًمٞمٝم٤م, وهمػم ذًمؽ مم٤م ي٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ويٜم

                                                             
هبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظمٞم٤مر ط اًمقزارة/ اعم١مًمػ: أسمق قمبد اهلل, قمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمبد  (1)

 (.122هـ( )ص: 1376ٟم٤مس سمـ محد آل ؾمٕمدي )اعمتقرم: اهلل سمـ 

 (.242/ 17جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم ) (2)
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وُمـ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م أن يٓمبع اإلٟمس٤من يمتب٤م ٟم٤مومٕم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم ي٘مرءون ومٞمٝم٤م "

ويٜمتٗمٕمقن هب٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ ُم١مًمٗملم ذم قمٍمه أو ُمـ ُم١مًمٗملم ؾم٤مسم٘ملم اعمٝمؿ أن 

وُمـ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م إصالح  ,ٜمتٗمع هب٤م اعمسٚمٛمقن ُمـ سمٕمدهيشمٙمقن يمتب٤م ٟم٤مومٕم٦م 

ا أصٚمح اًمٓمرق وأزال قمٜمٝم٤م إذى واؾمتٛمر اًمٜم٤مس يٜمتٗمٕمقن اًمٓمرق وم٢من اإلٟمس٤من إذ

واًم٘م٤مقمدة ذم اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م يمؾ قمٛمؾ  ,هبذا وم٢من ذًمؽ ُمـ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م

 .(1)"ص٤مًمح يستٛمر ًمإلٟمس٤من سمٕمد ُمقشمف

 ذاء شمٙمقن اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م إٓ سمبٜم٤مء دار أو ُمسجد أو ُمزرقم٦م أو ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ٓ

 ٟمام ُمـ يم٤من ًمديفوإ :ل ًمٞمس يمذًمؽ: ٟم٘مقف يمبػمةأو همػم ذًمؽ مم٤م شمٙمقن يمٚمٗمتؾمٞم٤مرة 

ُمـ اعمس٤مضمد  ايمٛمـ يبٜمل قمدد ,ُمٜمف ي٘مقم هبذا اًمٗمٕمؾ أو أيمثر أن ُمـ اعم٤مل قمغم اًم٘مدرة

ويٜمٗمرد جم٤مٓت خمتٚمٗم٦م ذم   اجل٤مري٦مع صدىم٤مشمف ٜمقّ ٞمُ وم ,ور اًمٕمٚمؿ أو طمٗمر آسم٤مرد أو

٤مل يم٤مف ًمديف ُموًمٞمس , وُمـ مل يستٓمع ومٚمف أن يٗمٕمؾ سمٜمٗمسف سمتٙم٤مًمٞمػ شمٚمؽ إقمامل

ذم ومٕمؾ طم٤مًمف وىمدرشمف  سمحس٥م ُمع همػمه ِم٤مركُمـ ٙمًمٗمٕمؾ ُمثؾ شمٚمؽ إقمامل ومٚمٞم

سمح٨م قمـ  وٓ يٕمدم عمـ ,٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م اًمتل يستٛمر ٟمٗمٕمٝم٤م سمٕمد ُمقشمفىمصد

قمغم طمس٤مب قمدد  اخلػمي اًمقاطمد ٙمقن اًمٕمٛمؾومٞمهذا ُمـ ذًمؽ وُم٤م أيمثر ُم٤م حيّمؾ 

اعمِم٤مريم٦م ومٚمٞمٜمٔمر ُم٤م يٜم٤مؾم٥م طم٤مًمتف مل يتٞمرس ًمف وم٢من , اؿمؽميمقا ومٞمف   اخلػمُمـ وم٤مقمٚملم

يستٓمٞمع  ة يمثػم اقمٜمد ذًمؽ أُمقروؾمٞمجد  ويٕمٔمؿ ٟمٗمٕمف ًمٚمٜم٤مس مم٤م ي٘مؾ شمٙمٚمٗمتفوىمدرشمف 

أو همػم شمٜمٗمٕمف وًمق مل يٙمـ إٓ ُمّمحٗم٤م أو يمت٤مسم٤م ٟم٤مومٕم٤م أن جيٕمؾ ًمٜمٗمسف صدىم٦م ضم٤مري٦م 
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ٟمٗمٕمف, وعم٤م ًمٚمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ُمـ قمٔمٞمؿ إضمر واًمثقاب ذًمؽ مم٤م يدوم ويستٛمر 

 اًمٕمّمقر وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم ُمر اهلل قمٚمٞمٝمؿ ًمّمح٤مسم٦م رضقان٘مد سم٤مدر اوم

ُمـ اعمٛمتٚمٙم٤مت,  وأومْمؾ ُم٤م ًمدهيؿ أُمقاَلؿأٟمٗمس ُمـ  سمٗمٕمؾ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت

س٤من هق ُم٤م ىمدُمف ذم احل٘مٞم٘مل ًمإلٟماًمٜم٤مومع واعم٤مل  راضملم صمقاب ذًمؽ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم,

 :٤مأو همػمهضم٤مري٦م ٦م ؾمقاء يم٤من صدىمطمٞم٤مشمف واٟمٗم٘مف ذم وضمقه اخلػم واًمؼم واإلطمس٤من 

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ش أيٙمؿ ُم٤مل وارصمف أطم٥م إًمٞمف ُمـ ُم٤مًمف؟: » وَلذا ىم٤مل اًمرؾمقل 

وم٢من ُم٤مًمف ُم٤م ىمدم, وُم٤مل وارصمف ُم٤م »اهلل, ُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ ُم٤مًمف أطم٥م إًمٞمف, ىم٤مل: 

, هذا  واًمٓم٤مقم٦م سومف ذم طمٞم٤مشمف ذم ُمّم٤مرف اخلػم أي ُم٤م شُم٤م ىمدم» :وم٘مقًمف ,(1)شأظمر

طمتك ٟمٗم٤مىمف إوأظمر ُم٤م ادظمره  شُم٤م أظمر»وىمقًمف: ,  يٜمتٗمع سمف هق ُم٤مًمف احل٘مٞم٘مل اًمذي

رصمتف ُمـ سمٕمده ٞمٙمقن طم٤مل وؾميدري اإلٟمس٤من يمٞمػ  وٓ ,وشمريمف ًمقارصمف ادريمف اعمقت

ًمإلٟمس٤من ُمـ ُم٤مًمف اًمذي مجٕمف  يٙمقن ُم٤ميمذًمؽ    اًمٜمبل سملّم  و, لملم أم ـم٤محلأص٤محل

د بَ واًمٙمَ ٤مء واًمٙمد رسمام أص٤مسمف ُم٤م أص٤مسمف ُمـ اًمٕمٜم٤مء واًمِم٘مو ل قمٛمره,اوطم٤مومظ قمٚمٞمف ـمق

شم٠مُمؾ ذم ىمقل يمٚمف هذا وُمع  ,هريمثَّ ه وٟمامَّ  , صمؿ سمٕمد ذًمؽومجٕمفطمتك طمّمؾ قمٚمٞمف 

٠مومٜمك, ُم٤مزم, وإٟمام ًمف ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م أيمؾ وم ُم٤مزم,ي٘مقل اًمٕمبد: »طمٞم٨م ىم٤مل :  اًمرؾمقل 

, (3)شوُم٤م ؾمقاه ومٝمق ذاه٥م وشم٤مريمف ًمٚمٜم٤مس  ,(2)أو أقمٓمك وم٤مىمتٜمك ,أو ًمبس وم٠مسمغم

                                                             
 (.6442(رىمؿ )93/ 8أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1) 

 وم٤مىمتٜمك:  ادظمر ٔظمرشمف أي ادظمر صمقاسمف. ]ذح حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل[ (2) 

 (. 3328(رىمؿ)121/ 8خمرضم٤م ) -(, اسمـ طمب٤من 2959(رىمؿ )2273/ 4) أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة (3)
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ومل  ,١مٓء اًمثالثًمٕمبد اعمسٚمؿ ُمـ ُم٤مًمؽ اًمذي مجٕمتف إٓ هوم٤مٟمٔمر امم ُم٤م ُمٕمؽ أيف ا

اًمتل ومٝمل  ,وهل اًمّمدىم٦مُمـ اًمثالث ذم أظمرشمؽ إٓ واطمدة  شمٕم٤ممم يٜمٗمٕمؽ قمٜمد اهلل

 وـمقل اًمسب٤مق, ,اعمِم٤مقسم٠مصٕم٥م ـمقل طمٞم٤مشمؽ  اًمذي مجٕمتف  شمب٘مك ُمـ ُم٤مًمؽ يمٚمف

٤مت ٟمٗم٤مق ذم وضمقه اخلػم سمٗمٕمؾ اًمّمدىمقمغم ٟمٗمسف ُمـ اإلٟمس٤من ٓ يبخؾ اإلومٚمذًمؽ 

 .سمف ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف اًمذي يٜمتٗمع ومٝمذا هق ُم٤مًمف احل٘مٞم٘مل ,اجل٤مري٤مت

 

 فضل الصدقة :

ضم٤مء ذم   وم٘مد ,ؾمالموُمرشمب٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اإل ومْمؾ يمبػم ُمـ ّمدىم٦م قمٛمقُم٤مٚموعم٤م يم٤من ًم 

 اًمتل شمدلوإطم٤مدي٨م اًمتل يٓمقل ذيمره٤م  أي٤مت ُمـ   فرؾمقًميمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

ذم  واخلػم اًمٙمثػم اعمتٜمقعاًمٕمقض واًمؼميم٦م ـ ف ُمسم اهلل  قمدو ُم٤م قمغمو ,ومْمٚمٝم٤مقمغم 

ػم واًمثقاب اجلزيؾ ُمـ إضمر اًمٙمب ه اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمتّمدق واعمٜمٗمؼدظمرُم٤م يُمع  ,اًمدٟمٞم٤م

 :ذًمؽ  ُمـ ؿمٞمئ٤م ٟمذيمر  ,ذم إظمرة

اِزىِملمَ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِٚمُٗمُف َوُهَق ظَمػْمُ اًمرَّ  وَمُٝمَق خُيْ
ٍ
ء ـْ َرْ  .[39]ؾمب٠م:  َوَُم٤م َأْٟمَٗمْ٘مُتْؿ ُِم

أي: ُمٝمام أٟمٗم٘متؿ ُمـ رء ومٞمام أُمريمؿ سمف وأسم٤مطمف ًمٙمؿ, ومٝمق خيٚمٗمف "سمـ يمثػم: ىم٤مل ا

وىم٤مل اًمسٕمدي ذم , (1)"قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمبدل, وذم أظمرة سم٤مجلزاء واًمثقاب

ٟمٗم٘م٦م واضمب٦م, أو ُمستحب٦م, قمغم ىمري٥م, أو ضم٤مر, أو ُمسٙملم, أو ": أي٦مشمٗمسػمه َلذه 

                                                             
 (.523/ 6شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (1) 
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ِٚمٗمُ شمٕم٤ممم  وَمُٝمقَ يتٞمؿ, أو همػم ذًمؽ,  ومال شمتقيمهقا أن اإلٟمٗم٤مق مم٤م يٜم٘مص  فُ خُيْ

َوُهَق ظَمػْمُ ػ ًمٚمٛمٜمٗمؼ, اًمذي يبسط اًمرزق عمـ يِم٤مء وي٘مدر ٚمَ اًمرزق, سمؾ وقمد سم٤مخلَ 

اِزىِملمَ  وىم٤مل , (1)"وم٤مـمٚمبقا اًمرزق ُمٜمف, واؾمٕمقا ذم إؾمب٤مب اًمتل أُمريمؿ هب٤م اًمرَّ

ـَ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َأُْمَقاََلُْؿ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللَِّ شمٕم٤ممم: ِذي  يَمَٛمَثِؾ طَمب٦ٍَّم َأْٟمَبَت٧ْم ؾَمْبَع ؾَمٜم٤َمسمَِؾ ذِم َُمَثُؾ اًمَّ

ـْ َيَِم٤مُء َواهللَُّ َواؾِمٌع قَمِٚمٞمٌؿ  َ
ـَ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن  *يُمؾِّ ؾُمٜمُْبَٚم٦ٍم ُِم٤مَئ٦ُم طَمب٦ٍَّم َواهللَُّ ُيَْم٤مقِمُػ عمِ ِذي اًمَّ

 َٓ َٓ ُيْتبُِٕمقَن َُم٤م َأْٟمَٗمُ٘مقا َُمٜم٤ًّم َو َٓ َأُْمَقاََلُْؿ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللَِّ صُمؿَّ  ِْؿ َو َأًذى ََلُْؿ َأضْمُرُهْؿ قِمٜمَْد َرهبِّ

َزُٟمقنَ  َٓ ُهْؿ حَيْ ـَ : شمٕم٤ممم وىم٤مل, [262, 261]اًمب٘مرة:  ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو ِذي اًمَّ

َٓ ظَمْقٌف  ِْؿ َو ا َوقَماَلٟمَِٞم٦ًم وَمَٚمُٝمْؿ َأضْمُرُهْؿ قِمٜمَْد َرهبِّ ْٞمِؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر رِسًّ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َأُْمَقاََلُْؿ سم٤ِمًمٚمَّ

َزُٟمقنَ قمَ  َٓ ُهْؿ حَيْ ِذي ُيْ٘مِرُض اهللََّ : شمٕم٤ممم وىم٤مل, [274]اًمب٘مرة:  َٚمْٞمِٝمْؿ َو ـْ َذا اًمَّ َُم

 ىَمْرًض٤م طَمَسٜم٤ًم وَمُٞمَْم٤مقِمَٗمُف ًَمُف َأْضَٕم٤موًم٤م يَمثِػَمًة َواهللَُّ َيْ٘مبُِض َوَيْبُسُط َوإًَِمْٞمِف شُمْرضَمُٕمقنَ 

ـَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [245]اًمب٘مرة:  ِذي ٤َم اًمَّ ـْ ـَمٞمَِّب٤مِت َُم٤م يَمَسْبُتْؿ َومِم٤َّم َي٤م َأهيه آَُمٜمُقا َأْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

َّٓ َأْن  ُٛمقا اخْلَبِٞم٨َم ُِمٜمُْف شُمٜمِْٗمُ٘مقَن َوًَمْسُتْؿ سمِآظِمِذيِف إِ َٓ شَمَٞمٛمَّ َْرِض َو ْٕ ـَ ا َأظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ُِم

ٞمِف َواقْمَٚمُٛمقا َأنَّ اهللََّ هَمٜمِلٌّ مَحِٞمدٌ 
  .[267]اًمب٘مرة:  شُمْٖمِٛمُْمقا ومِ

أُمرهؿ سم٤مإلٟمٗم٤مق ُمـ أـمٞم٥م اعم٤مل وأضمقده وأٟمٗمسف, وْن٤مهؿ قمـ "سمـ قمب٤مس: ىم٤مل ا

وم٢من اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مبؾ إٓ ـمٞمب٤م, وَلذا  -وهق ظمبٞمثف  -اًمتّمدق سمرذاًم٦م اعم٤مل ودٟمٞمف 

أي: ًمق  اخلبٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن وًمستؿ سمآظمذيفأي: شم٘مّمدوا  وٓ شمٞمٛمٛمقاىم٤مل: 

أهمٜمك قمٜمف ُمٜمٙمؿ, ومال دمٕمٚمقا هلل ُم٤م  أقمٓمٞمتٛمقه ُم٤م أظمذَتقه, إٓ أن شمتٖم٤مضقا ومٞمف, وم٤مهلل

                                                             
 (.681شمٗمسػم اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:  (1)
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أي: ٓ شمٕمدًمقا قمـ  وٓ شمٞمٛمٛمقا اخلبٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقنوىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه:  ."شمٙمرهقن

أيمتٗمل سمذيمر هذه  ,(1)"اعم٤مل احلالل, وشم٘مّمدوا إمم احلرام, ومتجٕمٚمقا ٟمٗم٘متٙمؿ ُمٜمف

 أي٤مت. 

دق ُمـ شمّم: »ٕمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وم :طم٤مدي٨مأُم٤م إ

سمٕمدل َترة ُمـ يمس٥م ـمٞم٥م, وٓ ي٘مبؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م, وإن اهلل يت٘مبٚمٝم٤م سمٞمٛمٞمٜمف, صمؿ 

, ف أيْم٤مقمٜمو, (3)شطمتك شمٙمقن ُمثؾ اجلبؾ(2)يرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمبف, يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه, 

ُم٤م شمّمدق قمبد سمّمدىم٦م ُمـ يمس٥م ـمٞم٥م وٓ ي٘مبؾ اهلل إٓ »:   رؾمقلىم٤مل: ىم٤مل 

يم٠مٟمام يْمٕمٝم٤م ذم يد اًمرمحـ, ومػمسمٞمٝم٤م ًمف يمام ـمٞمب٤م, وٓ يّمٕمد إمم اًمسامء إٓ ـمٞم٥م إٓ 

يريب أطمديمؿ ومٚمقه وومّمٞمٚمف, طمتك إن اًمٚم٘مٛم٦م أو اًمتٛمرة ًمت٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمثؾ اجلبؾ 

, ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ سمٜم٤مىم٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب ُمسٕمقد إٟمّم٤مريو, (4)شاًمٕمٔمٞمؿ

ؾمبع ًمؽ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : »  خمٓمقُم٦م, وم٘م٤مل: هذه ذم ؾمبٞمؾ اهلل, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

                                                             
 (.697/ 1شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (1)

. ومٚمقه : سمٕمدل: سمقزن أو سم٘مٞمٛم٦م.  ـمٞم٥م : طمالل, يرسمٞمٝم٤م : يٜمٛمٞمٝم٤م ويْم٤مقمػ أضمره٤م. ًمّم٤مطمبٝم٤م:  اًمذي أٟمٗم٘مٝم٤م (2)

ُمٝمره وهق اًمّمٖمػم ُمـ اخلٞمؾ. ُمثؾ اجلبؾ : يّمبح صمقاهب٤م يمثقاب ُمـ شمّمدق سمٛم٘مدار اجلبؾ ُمـ اعم٤مل.]شمٕمٚمٞمؼ 

 (.1412( رىمؿ )128/ 2ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[ قمغم اًمبخ٤مري )

 (.1214( رىمؿ )722/ 2(, ُمسٚمؿ )1412( رىمؿ )128/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري ) (3)

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم صحٞمح ىم٤مل إًمب٤مين:  طمدي٨م )صحٞمح(  (272(رىمؿ )524/ 1أظمرضمف اسمـ طمب٤من ) (4) 

 (.272( رىمؿ )325/ 1اسمـ طمب٤من )
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ؾمبٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم فمٚمف يقم ٓ  »:  ىم٤ملو, (1)شُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م يمٚمٝم٤م خمٓمقُم٦م

ورضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م وم٠مظمٗم٤مه٤م طمتك ٓ شمٕمٚمؿ ؿمامًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ  ,....فمؾ إٓ فمٚمف: 

ُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىم٦م ُمـ ُم٤مل, وُم٤م زاد اهلل قمبدا سمٕمٗمق إٓ قمزا, : »وىم٤مل , (2)شيٛمٞمٜمف

ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ي٤م اسمـ آدم  »:ىم٤مل و, (3)شوُم٤م شمقاضع أطمد هلل إٓ رومٕمف اهلل

ُمٚمٙم٤من يٜمزٓن,  ُم٤م ُمـ يقم يّمبح اًمٕمب٤مد ومٞمف, إٓ» : ىم٤ملو, (4)شأٟمٗمؼ أٟمٗمؼ قمٚمٞمؽ

ومٞم٘مقل أطمديمه٤م: اًمٚمٝمؿ أقمط ُمٜمٗم٘م٤م ظمٚمٗم٤م, وي٘مقل أظمر: اًمٚمٝمؿ أقمط ممسٙم٤م 

أٟمٗمؼ ي٤م »وقمٜمده صؼم ُمـ اعم٤مل, وم٘م٤مل:  قمغم سمالل ,دظمؾ اًمٜمبل و, (6)ش(5)شمٚمٗم٤م

 أن اًمٜمبل  قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾو ,(1)ش(7), وٓ ختش ُمـ ذي اًمٕمرش إىمالٓسمالل

                                                             
 (.1892( رىمؿ )1525/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (1) 

 (.1423( رىمؿ )111/ 2أظمرضمف اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة ) (2) 

 (.2588( رىمؿ )2221/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة ) (3) 

( 993( رىمؿ )692/ 2(, ُمسٚمؿ )4684( رىمؿ )73/ 6أيب هريرة ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمبخ٤مري قمـ (4) 

 واًمٚمٗمظ ًمف.

/ 2ظمٚمٗم٤م : قمقض٤م قمام أٟمٗم٘مف. ممسٙم٤م:  قمـ اإلٟمٗم٤مق. شمٚمٗم٤م: أشمٚمػ ُم٤م ًمديف. ]شمٕمٚمٞمؼ اًمبٖم٤م[قمغم اًمبخ٤مري) (5) 

115.) 

/ 2(, ُمسٚمؿ )1442( رىمؿ )115/ 2قمـ أيب هريرة ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمبخ٤مري (6) 

 (.1212(رىمؿ)722

 ([.317/ 6ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )] إىمالٓ: ُمٕمٜم٤مه  أي وم٘مرًا أو إقمداُم٤ًم .  (7)
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أي٤مت  ومٙمؾ هذه ,(2)ش...٠م اخلٓمٞمئ٦م يمام يٓمٗم٠م اعم٤مء اًمٜم٤ّمرواًمّمدىم٦م شمٓمٗم» ىم٤مل:

ستٛمر يمم٤م  ًمق يم٤مٟم٧م صدىم٦م ضم٤مري٦مومٙمٞمػ  قمٛمقُم٤م, دىم٦م إطم٤مدي٨م شمبلم ومْمؾ اًمّمو

 .تاعمام وسمٕمد ٞم٤مةاحلذم صمقاهب٤م  وأضمره٤م 

 :الدلقل الثاين 

ِري َعَؾقإِفمإ ُأُجوُرُهمإ  » قال: رسول اهلل  أن, ريض اهلل عـه  أيب أمامةعن   َبَعٌة ََتإ َأرإ

ِت: َمنإ َماَت ُمَرابِطً  َد ادإَوإ ُرُه َما َعِؿَل ا يِف َسبِقِل اهللِ, َوَمنإ َعؾا َبعإ ِرَي َلُه َأجإ اًم ُأجإ َم ِعؾإ

ُرَها َق بَِصَدَقٍة َفَلجإ ا, َفُفَو  بِِه, َوَمنإ َتَصدا , َوَرُجٌل َتَرَك َوَلًدا َصاحِلً ِري َلُه َما َجَرتإ جَيإ

ُعو َلهُ   .(4)«َيدإ

 التوضقح:

ري ًمإلٟمس٤من جياًمتل  ص٤محل٤مت, ُمـ إقمامل هذا احلدي٨م قمغم أرسمٕم٦م أقماملدل  

إذا : »ىمقًمف هق اًمذي  اًمدًمٞمؾ إولُم٤م ضم٤مء ذم ومِمٛمؾ  , وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامتأضمره٤م 

                                                                                                                                                           
 (2572(رىمؿ )86/ 3اعمٕمجؿ إوؾمط ), واًمٓمؼماين : (, واًمٚمٗمظ ًمف1366( رىمؿ)224/ 4أظمرضمف اًمبزار )  (1)

(, 1512ىمؿ)( ر316/ 1إٓ أٟمف ىم٤مل: )قمٜمده صؼما(,  ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح( صحٞمح اجل٤مُمع )

 (.2661(رىمؿ )347/ 6اًمسٚمسٚم٦م  اًمّمحٞمح٦م )

/ 2صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ) (, ىم٤مل آًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح( 2616( رىمؿ)11/ 5أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (2) 

 (.5136(رىمؿ )913

(رىمؿ 585/ 36أمحد  ) , وأظمرضمف(7831( رىمؿ )225/ 8أظمرضمف اًمٓمؼماين اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ) (3) 

ُم٤مم أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: طمدي٨م )صحٞمح ًمٖمػمه(, وىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م (.ىم٤مل حم٘مؼ ُمسٜمد ا22247ٕ)

 (.877) رىمؿ  (212/ 1)طمسـ(, صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )
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 :وهل ىمقًمف ,  زي٤مدةو «:...,قمٜمف قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالثُم٤مت اإلٟمس٤من اٟم٘مٓمع 

ـْ » ًمٚمٕمبد  إقمامل اًمتل جيريأهمٚم٥م وًمِمٛمقًمف قمغم  ,شاهللِ ؾَمبِٞمؾِ  ذِم  ُُمَراسمًِٓم٤م َُم٤مَت  َُم

 ضمٕمٚم٧م ًمٙمؾ قمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ُمبح٨م ظم٤مص سمف ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م . أضمره٤م سمٕمد اعمقت,
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 الثاين ادطؾب

 األحاديث يف ذكرها جاء التي اجلارية الصدقةمن   أكواع 

هذا ؾمقف ٟمتٜم٤موَلام ذم  طمديثلم ذمُمـ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ضم٤مء ذيمر قمدد ُمـ أٟمقاع 

 اعمٓمٚم٥م 

 : ألولا ديثاحل

َسبإٌع جَيإِري » :سؾم وآله عؾقه اهلل صذ اهلل رسول قال: قال, كس ريض اهلل عـهعن أ 

 ِ تِِه, وُهو يِف َقزإ ِد َموإ ُرُهنا ِمنإ َبعإ َعبإِد َأجإ  ِه:لِؾإ

اًم,   َم ِعؾإ ًَل,  , اَأوإ َحَػَر بِئإرً   َأوإ َكَرى ََنإًرا,   َمنإ َعؾا ِجًدا,َأوإ َغَرَس َكخإ  َأوإ َبـَى َمسإ

َحًػا,   َث ُمصإ تِهِ  َأوإ َورا َد َموإ ِػُر َلُه َبعإ َتغإ  .(1) «َأوإ َتَرَك َوَلًدا َيسإ

 التوضقح :

جيري »قمامل, أي: ُمـ إ"ش ؾمبع:»ىمقًمف  ل اعمٜم٤موي: ذم ذطمف َلذا احلدي٨م:ىم٤م 

أو  قمٚمؿ قمٚمام أو أضمرى ْنراً  ـْ أضمرهـ وهق ذم ىمؼمه سمٕمد ُمقشمف ُمَ » أي: اعمسٚمؿ,ش ًمٚمٕمبد

أي : ًمٜمحق شمّمدق سمثٛمره, سمقىمػ أو همػمه, ش همرس ٟمخال أو»ًمٚمسبٞمؾ, ش طمٗمر سمئرا

ظمٚمػ ًمقارصمف ُمـ أي: ش أو ورث ُمّمحٗم٤م»ال ًمٚمّمالة, أي: حمش أو سمٜمك ُمسجدا»

                                                             
(رىمؿ 122/ 5ؿمٕم٥م اإليامن ), واًمبٞمٝم٘مل ذم (7289( رىمؿ )483/ 13أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده  ) (1)

طمدي٨م )طمسـ ًمٖمػمه( صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (, ىم٤مل إًمب٤مين: 344/ 2(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ  ذم احلٚمٞم٦م )3175)

 (.73( رىمؿ )17/ 1)
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ُمـ يمري٧م اًمٜمٝمر أيمريف يمري٤م إذا اؾمتحدصم٧م ش ْنرا ىأو يمر» ومٞمف,سمٕمده يٕمٜمل ًمُٞم٘مرأ 

أي: يٓمٚم٥م ًمف ُمـ اهلل ُمٖمٗمرة ش أو شمرك وًمدا يستٖمٗمر ًمف سمٕمد ُمقشمف»طمٗمره ومٝمق ُمٙمرى, 

هذا احلدي٨م ٓ خي٤مًمػ احلدي٨م اًمّمحٞمح : "ذٟمقسمف, صمؿ ىم٤مل اعمٜم٤موي: ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل: 

إٓ ُمـ صدىم٦م : »وم٘مد ىم٤مل ومٞمف ش إذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث»

رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وؾمٞم٠ميت  اٟمتٝمك يمالُمف (1)"وهل دمٛمع ُم٤م ذيمر ُمـ اًمزي٤مدةش ضم٤مري٦م

 .سمٕمد ذيمر احلدي٨م اًمت٤مزم اعمذيمقرة ذم هذا احلدي٨م قمـ إقمامل تقضٞمحُمـ اًم اُمزيد

 

 :اينالث ديثاحل

اا َيؾإ » :صذ اهلل عؾقه وآله سؾم  ن أيب هريرة, قال: قال رسول اهللع ِمَن إِنا ِِم َحُق ادإُمإ

تِِه : َد َموإ ِه َوَحَسـَاتِِه َبعإ
 ِمنإ َعَؿؾِ

ُه ,  َؿُه َوَكََشَ اًم َعؾا ا َتَرَكُه, ِعؾإ َثُه,   َوَوَلًدا َصاحِلً َحًػا َورا ِجًدا َبـَاُه,  َوُمصإ  َأوإ َمسإ

بِقِل َبـَاُه,َأوإ َبقإ  َراُه, ًتا َِّلبإِن السا تِِه َأوإ َصَدَقًة َأخإ  َأوإ ََنإًرا َأجإ ِه يِف ِصحا
َرَجَفا ِمنإ َمالِ

تِهِ  ِد َموإ َحُؼُه ِمنإ َبعإ  .(3)«َوَحَقاتِِه, َيؾإ

 

 

                                                             
 (.4643( رىمؿ احلدي٨م )87/ 4ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي )  (1)

(, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م ) طمسـ( صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 242( رىمؿ  )88/ 1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ) (2)

 (.2231( رىمؿ)443/ 1وزي٤مدشمف )
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 التوضقح:

هق أقمؿ ُمـ ": احلدي٨م َلذا ذطمف ذم اَلروي ىم٤مل, شقمٚمام قمٚمٛمف وٟمنمه: »ىمقًمف 

أي:  , ىم٤ملشووًمدا ص٤محل٤م: »وىمقًمف, اًمتٕمٚمٞمؿ, وم٢مٟمف يِمٛمؾ اًمت٠مًمٞمػ ووىمػ اًمٙمت٥م

ش: أو ُمّمحٗم٤م ورصمف: » وىمقًمف  ,: أي: ظمٚمٗمف أي سمٕمد ُمقشمف ششمريمف»ف وىمقًم, ُم١مُمٜم٤م

ومٞمٙمقن ًمف صمقاب  ,وذم ُمٕمٜم٤مه: يمت٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ,أي: شمريمف ًمٚمقرصم٦م وًمق ُمٚمٙم٤م

ىم٤مل اَلروي: وذم ُمٕمٜم٤مه ُمدرؾم٦م اًمٕمٚمامء  ,شسمٜم٤مه أو ُمسجدا:»وىمقًمف , اًمتسب٥م

 اٟمتٝمك يمالُمف.(1) "ورسم٤مط اًمّمٚمح٤مء

( ُمـ ىمسؿ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م, و)أو( ومٞمٝم٤م )أو ـاجلٛمؾ اعمّمدرة سم"ىم٤مل اًمٓمٞمبل: 

هذا احلدي٨م يم٤مًمتٗمّمٞمؾ حلدي٨م ": , ىم٤مل اعمب٤مرك ومقري(2)ًمٚمتٜمقيع واًمتٗمّمٞمؾ

اعمذيمقرة ذم  إقمامل ضم٤مء ُمـ ُم٤م وُمـ شم٠مُمؾ ,اهـ (3)"اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث"

واًمتٜمقيع يمام ذيمر  ,)أو( هق ًمبٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ـهذيـ احلديثلم ذم اجلُٛمؾ اعمّمدرة سم

ومٕمٚمف  اًمٕمٚمؿ, وًمٞمس ذًمؽ ومحس٥م: سمؾ وًمبٞم٤من وذيمر أومْمؾ ُم٤م يٙمقن  ذًمؽ أهؾ

 اًمتل ُذيمرت ذم هذيـ احلديثلم ٕقماملُمـ شم٠مُمؾ هذه ا ٕٟمف :٤مصدىم٦م ضم٤مري٦م أو وىمٗم

ؾمقاء احلٞم٤مة اًمروطمٞم٦م واًم٘مٚمبٞم٦م أو احلٞم٤مة   أْن٤م ؿمٛمٚم٧م قمغم أهؿ ُم٘مقُم٤مت احلٞم٤مة, جيد 

اهلل  وقمدوٕيمهٞم٦م شمٚمؽ إقمامل   :سمٕمب٤مده وهذا ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممماًمبدٟمٞم٦م واجلسدي٦م, 

                                                             
 (.254( رىمؿ ) 326/ 1ح )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم (1)

 (.254( رىمؿ ) 326/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (2)

 (255( رىمؿ )346/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (3) 
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 ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرة, , سم٤مٕضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمثقاب اجلزيؾ ؾمبح٤مشمف وشمٕم٤ممم وم٤مقمٚمٝم٤م

 وصمقاهب٤م أضمره٤م ًمإلٟمس٤من جيري اًمّم٤محل٤مت اًمتل إقمامل ُمـ ذيمره ضم٤مءجمٛمقع ُم٤م و

 :أقمامل٦م شمسٕم, ُمٕم٤م  اًمس٤مسم٘ملم ذم احلديثلم  ,اعمامت سمٕمد

 اًمقًمد اًمّم٤مًمح,اًمدقم٤مء ُمـ  اًمث٤مًم٨م:  ين: اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م,, اًمث٤ماًمٜم٤مومع  إول : اًمٕمٚمؿ 

 اًمٜمخؾ همرس اًمراسمع:  

 اعمّمحػ ٨ميشمقر اخل٤مُمس:  

 : سمٜم٤مء سمٞم٧م ٓسمـ اًمسبٞمؾاًمس٤مدس 

 : طمٗمر اًمبئر اًمث٤مُمـ :  اضمرى اًمٜمٝمر, اًمس٤مسمع  

 .اعمسجد سمٜم٤مء اًمت٤مؾمع :  

ؿ اًمٕمٚمؿ ٞمٚمٕموأُم٤م شم, قمٛمقُم٤مأن ذيمرت ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٙمالم قمـ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م وىمد ؾمبؼ 

اًمٜم٤مومع, واًمدقم٤مء ُمـ اًمقًمد اًمّم٤مًمح, ؾمقف ٟمذيمر ذًمؽ ذم ُمقاضٕمٝمام ُمـ هذه 

 اًمرؾم٤مًم٦م .

ُمع ذيمر  ذم هذا اعمٓمٚم٥م ٤مسقف ٟمتٜم٤موَلوم اعمذيمقرة هٜم٤م ٦مإقمامل اًمّم٤محل سم٤مىملأُم٤م   

   .قمٜمٝم٤م اًمتقضٞمحُمـ  ءر
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 العؿل األول 

 غرس الـخل 

َلً  : »٘مقًمف وم    ,قمغم أن همرس اًمٜمخؾ ُمـ اًمٜمبل ٘مقلدل هذا اًم ,ش َأوإ َغَرَس َكخإ

ومب٤مًمٖمرس واًمزرع حيّمؾ  اًمتل جيري ًمٚمٕمبد أضمره٤م سمٕمد اعمامت: ٦مُمـ إقمامل اًمّم٤محل

عم٤م ًمف ُمـ ومقائد ُمتٜمققم٦م ذم قمدد ُمـ جم٤مٓت  :طمٞم٤مة ًمإلٟمس٤من واحلٞمقان وإرض

ْ  احلٞم٤مة, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤م َيَرْوا َأَومَل َْرضِ  إِمَم  اعم٤َْمءَ  َٟمُسقُق  َأٟمَّ ْٕ  َزْرقًم٤م سمِفِ  وَمٜمُْخِرُج  ُرزِ اجْلُ  ا

ونَ  َأوَماَل  َوَأْٟمُٗمُسُٝمؿْ  َأْٟمَٕم٤مُُمُٝمؿْ  ُِمٜمْفُ  شَم٠ْميُمُؾ  وٕيمهٞم٦م اًمٖمرس وم٘مد  ,[27: اًمسجدة]  ُيْبٍِمُ

ورد ذم اًمٖمرس واًمزرع أطم٤مدي٨م يمثػمة شمدل قمغم ومْمؾ ذًمؽ, وُم٤م حيّمؾ ُمـ إضمر 

ذًمؽ اًمٖمرس أو  أو يٜمتٗمع سمٌمء ُمـ ,واًمثقاب عمـ همرس أو زرع ؿمٞمئ٤م مم٤م ُي٠ميمؾ ُمٜمف

 اًمزرع, ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: 

دظمؾ قمغم أم ُمبنم إٟمّم٤مري٦م ذم ٟمخؾ َل٤م,  , أن اًمٜمبل ريض اهلل قمٜمف قمـ ضم٤مسمر

وم٘م٤مًم٧م: سمؾ ُمسٚمؿ, ش ُمـ همرس هذا اًمٜمخؾ؟ أُمسٚمؿ أم يم٤مومر؟: » وم٘م٤مل َل٤م اًمٜمبل 

ٓ يٖمرس ُمسٚمؿ همرؾم٤م, وٓ يزرع زرقم٤م, ومٞم٠ميمؾ ُمٜمف إٟمس٤من, وٓ داسم٦م, وٓ »وم٘م٤مل: 

ُم٤م ُمـ ُمسٚمؿ : », وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل (1)ش, إٓ يم٤مٟم٧م ًمف صدىم٦مرء

يٖمرس همرؾم٤م إٓ يم٤من ُم٤م أيمؾ ُمٜمف ًمف صدىم٦م, وُم٤م رسق ُمٜمف ًمف صدىم٦م, وُم٤م أيمؾ 

                                                             
 (.1552(رىمؿ )1188/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (1) 
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أطمد  (1)اًمسُبع ُمٜمف ومٝمق ًمف صدىم٦م, وُم٤م أيمٚم٧م اًمٓمػم ومٝمق ًمف صدىم٦م, وٓ يرزؤه 

سٚمؿ همرؾم٤م, ومٞم٠ميمؾ ُمٜمف ومال يٖمرس اعم: »وقمٜمف أيْم٤ًم ىم٤مل , (2)شإٓ يم٤من ًمف صدىم٦م

وقمـ أٟمس اسمـ , (3)شإٟمس٤من, وٓ داسم٦م, وٓ ـمػم, إٓ يم٤من ًمف صدىم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

إن ىم٤مُم٧م اًمس٤مقم٦م وذم يد أطمديمؿ »ىم٤مل:  , قمـ اًمٜمبل  قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ

وقمـ ضم٤مسمر سمـ  ,(5)ش, وم٢من اؾمتٓم٤مع أن ٓ شم٘مقم طمتك يٖمرؾمٝم٤م ومٚمٞمٖمرؾمٝم٤م(4)ومسٞمٚم٦م

 ُمـ أطمٞم٤م أرض٤م ُمٞمت٦م, ومٝمل ًمف, وُم٤م أيمٚم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م: »  قمبد اهلل, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

  .(7)شُمٜمف, ومٝمق ًمف صدىم٦م (6)

ذم هذه إطم٤مدي٨م ومْمٞمٚم٦م اًمٖمرس وومْمٞمٚم٦م اًمزرع, وأن أضمر وم٤مقمؾ "ىم٤مل اًمٜمقوي : 

ذًمؽ ُمستٛمر ُم٤مدام اًمٖمراس واًمزرع, وُم٤م شمقًمد ُمٜمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وىمد اظمتٚمػ 

اًمتج٤مرة, وىمٞمؾ اًمّمٜمٕم٦م سم٤مًمٞمد, وىمٞمؾ  اًمٕمٚمامء ذم أـمٞم٥م اعمٙم٤مؾم٥م وأومْمٚمٝم٤م, وم٘مٞمؾ

                                                             
 ([.213/ 12ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )] ٓ يرزؤه  : أي ٓ يٜم٘مّمف وي٠مظمذ ُمٜمف. (1)

 (.1552( رىمؿ )1189/ 3رضمف ُمسٚمؿ )أظم (2) 

 ٟمٗمس اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.  (3)

 (.372/ 1اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم : ًمٚمٛمٜم٤موي )) , ومسٞمٚم٦م: ٟمخٚم٦م صٖمػمة (4)

 (, ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين : طمدي٨م )صحٞمح(479( رىمؿ )168أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد )ص:  (5) 

 (.1424(رىمؿ )322/ 1صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )

 (.152/ 6اًمٕم٤مومٞم٦م : يمؾ ـم٤مًم٥م رزىم٤م ُمـ إٟمس٤من, أو داسم٦م, أو ـم٤مئر, أو همػم ذًمؽ. )ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي ) (6) 

(.ىم٤مل حم٘مؼ اعمسٜمد: طمدي٨م )صحٞمح(, وىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م 15281(رىمؿ )329/ 23أظمرضمف أمحد ) (7)

 (.568(رىمؿ)111/ 2)صحٞمح ( ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )
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وذم هذه إطم٤مدي٨م أيْم٤م أن اًمثقاب وإضمر ذم  وهق اًمّمحٞمح..., اًمزراقم٦م,

وأن اإلٟمس٤من يث٤مب قمغم ُم٤م رسق ُمـ ُم٤مًمف أو أشمٚمٗمتف داسم٦م  ,أظمرة خمتص سم٤معمسٚمٛملم

 .(1)"أو ـم٤مئر وٟمحقيمه٤م

ًمق  طمّمقل إضمر ًمٚمٖم٤مرس واًمزارع, وإن مل ي٘مّمدا ذًمؽ, طمتك"ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: 

همرس وسم٤مقمف, أو زرع وسم٤مقمف, يم٤من ًمف سمذًمؽ صدىم٦م ًمتقؾمٕمتف قمغم اًمٜم٤مس ذم أىمقاهتؿ, 

يمام ورد إضمر ًمٚمج٤مًم٥م, وإن يم٤من يٗمٕمٚمف ًمٚمتج٤مرة وآيمتس٤مب, وم٢من ىمٚم٧م: ذم سمٕمض 

ـمرق طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمسٚمؿ: إٓ يم٤مٟم٧م ًمف صدىم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وم٘مقًمف: إمم يقم 

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وإن ومٜمل اًمزرع واًمٖمراس؟  اًم٘مٞم٤مُم٦م, هؾ يريد سمف أن أضمره ٓ يٜم٘مٓمع

أو يريد ُم٤م سم٘مل ُمـ ذًمؽ اًمزرع واًمٖمراس ُمٜمتٗمٕم٤م سمف, وإن سم٘مل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ 

أن ُم٤م يقًمد ُمـ اًمٖمراس واًمزرع  ىمٚم٧م: اًمٔم٤مهر أن اعمراد اًمث٤مين, وزاد اًمٜمقوي:

يقًمد ُمٜمف يمذًمؽ, وم٘م٤مل ومٞمف: إن أضمر وم٤مقمؾ ذًمؽ ُمستٛمر ُم٤م دام اًمٖمراس واًمزرع وُم٤م 

أن اًمٖمرس واًمزرع واخت٤مذ اًمّمٜم٤مئع ُمب٤مح وهمػم ىم٤مدح ذم اًمزهد, إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, و

 اٟمتٝمك. (2)"وىمد ومٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

وُم٘متْم٤مه أن صمقاب ذًمؽ ُمستٛمر ُم٤م دام اًمٖمرس أو اًمزرع ُم٠ميمقٓ "ىم٤مل اًم٘مسٓمالين : 

 .ُمٜمف, وًمق ُم٤مت هم٤مرؾمف أو زارقمف, وًمق اٟمت٘مؾ ُمٚمٙمف إمم همػمه

                                                             
 (.213/ 12ُمسٚمؿ ) ذح اًمٜمقوي قمغم (1)

 (.155/ 12قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (2)
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أن يثٞم٥م قمغم ُم٤م [ ؾمٕم٦م يمرم اهلل اًمٖمرس واًمزرع طمدي٨مىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: ومٞمف ]أي 

ٜم٦م أٟمف وٟم٘مؾ اًمٓمٞمبل قمـ حمٞمل اًمُس  ,اٟمتٝمك يمام يم٤من يثٞم٥م ذًمؽ ذم احلٞم٤مة ,سمٕمد احلٞم٤مة

روى أن رضمال ُمر سم٠ميب اًمدرداء, وهق يٖمرس ضمقزة وم٘م٤مل: أشمٖمرس هذه وأٟم٧م ؿمٞمخ 

يٙمقن زم أضمره٤م, وي٠ميمؾ  , ىم٤مل: ُم٤م قمكّم أنيمبػم وهذه ٓ شمٓمٕمؿ إٓ ذم يمذا ويمذا قم٤مُم٤م

 .ُمٜمٝم٤م همػمي

ىم٤مل: وذيمر أسمق اًمقوم٤مء اًمبٖمدادي أٟمف ُمر أٟمق ذوان قمغم رضمؾ يٖمرس ؿمجر اًمزيتقن  

صمامر, وم٠مضم٤مسمف همرس اإل وم٘م٤مل ًمف: ًمٞمس هذا أوان همرؾمؽ اًمزيتقن, وهق ؿمجر سمٓملء

ٜم٧م, ويم٤من ُمـ ىمبٚمٜم٤م وم٠ميمٚمٜم٤م, وٟمٖمرس ًمٞم٠ميمؾ ُمـ سمٕمدٟم٤م, وم٘م٤مل أٟمق ذوان: زه أي أطمس

إذا ىم٤مل زه يٕمٓمل ُمـ ىمٞمٚم٧م ًمف أرسمٕم٦م آٓف درهؿ وم٘م٤مل: أهي٤م اعمٚمؽ يمٞمػ شمٕمج٥م ُمـ 

ؿمجري وإسمٓم٤مء صمٛمره ومام أرسع ُم٤م أصمٛمر. وم٘م٤مل: زه ومزيد أرسمٕم٦م آٓف درهؿ أظمرى, 

وم٘م٤مل: يمؾ ؿمجر يثٛمر ذم اًمٕم٤مم ُمرة وىمد أصمٛمرت ؿمجريت ذم ؾم٤مقم٦م ُمرشملم, وم٘م٤مل: زه 

 ن وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف مل يٙمٗمف ُم٤م ذم ظمزائٜمٜم٤م.ومزيد ُمثٚمٝم٤م ومٛم٣م أٟمق ذوان وم٘م٤مل: إ

: ٕن صمؿ إن طمّمقل هذه اًمّمدىم٦م اعمذيمقرة يتٜم٤مول طمتك ُمـ همرؾمف ًمٕمٞم٤مًمف أو ًمٜمٗم٘متف 

وٓ خيتص طمّمقل ذًمؽ سمٛمـ  ,وإن مل يٜمق صمقاسمف ُمٜمف,اإلٟمس٤من يث٤مب قمغم ُم٤م رسق 

واًمّمدىم٦م طم٤مصٚم٦م  ,يب٤مذ اًمٖمراس أو اًمزراقم٦م سمؾ يتٜم٤مول ُمـ اؾمت٠مضمر ًمٕمٛمؾ ذًمؽ

يم٤مًمسٜمبؾ اعمٕمجقز قمٜمف سم٤محلّمٞمدة ومٞم٠ميمؾ ُمٜمف طمٞمقان, وم٢مٟمف  ,جز قمـ مجٕمفطمتك ومٞمام قم

 اٟمتٝمك ُم٤م ذيمره اًم٘مسٓمالين.(1)"ُمٜمدرج َت٧م ُمدًمقل احلدي٨م 

                                                             
 (.171/ 4ذح اًم٘مسٓمالين = إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (1)
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طم٨م قمغم ومٞمٝم٤م  ":   ذطمف ٕطم٤مدي٨م اًمٖمرس واًمزرع اًمس٤مسم٘م٦م قمٜمد ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

ـ, اًمزرع, وقمغم اًمٖمرس, وأن اًمزرع واًمٖمرس ومٞمف اخلػم اًمٙمثػم, ومٞمف ُمّمٚمح٦م ذم اًمدي

 وُمّمٚمح٦م ذم اًمدٟمٞم٤م.

أُم٤م ُمّمٚمح٦م اًمدٟمٞم٤م: ومام حيّمؾ ومٞمف ُمـ إٟمت٤مج, وُمّمٚمح٦م اًمٖمرس واًمزرع ًمٞمس٧م 

يمٛمّمٚمح٦م اًمدراهؿ واًمٜم٘مقد, ٕن اًمزرع واًمٖمرس يٜمٗمع ٟمٗمس اًمزارع واًمٖم٤مرس, 

ويٜمٗمع اًمبٚمد يمٚمف, يمؾ اًمٜم٤مس يٜمتٗمٕمقن ُمٜمف, سمنماء اًمثٛمر, وذاء احل٥م, وإيمؾ ُمٜمف, 

ثرة خلػماشمف, سمخالف اًمدراهؿ اًمتل شمقدع ذم ويٙمقن ذم هذا ٟمٛمق ًمٚمٛمجتٛمع ويم

 اًمّمٜم٤مديؼ وٓ يٜمتٗمع هب٤م أطمد.

أُم٤م اعمٜم٤مومع اًمديٜمٞم٦م: وم٢مٟمف إن أيمؾ ُمٜمف ـمػم: قمّمٗمقر, أو مح٤مُمف, أو دضم٤مضم٦م, أو همػمه٤م 

وًمق طمب٦م واطمدة, وم٢مٟمف ًمف صدىم٦م, ؾمقاء ؿم٤مء ذًمؽ أو مل يِم٠م, طمتك ًمق ومرض أن 

إُمر, وم٢مٟمف إذا أيمؾ ُمٜمف ص٤مر ًمف  اإلٟمس٤من طملم زرع أو طملم همرس مل يٙمـ سمب٤مًمف هذا

صدىم٦م, وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ ًمق رسق ُمٜمف ؾم٤مرق, يمام ًمق ضم٤مء ؿمخص ُمثاًل إمم ٟمخؾ 

ورسق ُمٜمف َترًا, وم٢من ًمّم٤مطمبف ذم ذًمؽ أضمرًا, ُمع أٟمف ًمق قمٚمؿ هبذا اًمس٤مرق ًمرومٕمف إمم 

 "اعمحٙمٛم٦م, وُمع ذًمؽ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٙمت٥م ًمف هبذه اًمرسىم٦م صدىم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ـ .اه(1)

أو يزرقمف ُمـ ؿمتك  ومٞمستٗم٤مد ُمـ هذه إطم٤مدي٨م أن أي همرس يٖمرؾمف اإلٟمس٤من,

أٟمقاع إؿمج٤مر أو اًمزروع اًمتل يٙمقن ًمٚمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ٟمٗمع ووم٤مئدة سم٠ميمؾ أو همػمه,  وم٢من 

                                                             
 (.195/ 2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) (1)
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إضمر ًمف طم٤مصؾ ٕن يمٚمٛمتل همرس وزرع ضم٤مءشم٤م ٟمٙمرة ومدًمت٤م قمغم قمٛمقم اًمٖمرس 

أو همرس :»احلدي٨م ذم ىمقًمف واًمزرع مم٤م ي٠ميمؾ ويٜمتٗمع ُمٜمف اًمٜم٤مس, وأُم٤م ُم٤م ُذيمر ذم 

ُم٤م ًمٙمثرة ُم٤م يٜمتٗمع ويستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ؾمقاء صمٛمره٤م أو ورىمٝم٤م إ :ومخص ذيمر اًمٜمخؾش ٟمخالً 

أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمثرة ومقائد وُمٜم٤مومع صمٛمره٤م قمـ همػمه٤م,  أو  أو قمٞمداْن٤م أو همػم ذًمؽ:

ًمٙمقن اًمٜمخٞمؾ هق اعمٜمتنم أيمثر ُمـ همػمه ُمـ إؿمج٤مر واًمزروع ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م: أو 

اًمٕمرب قمٛمقُم٤م: أو ًمٙمقٟمف أطم٥م رء ُمـ اًمزروع قمٜمد اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ  ذم ضمزيرة

اًمقىم٧م, أو ًمٓمقل قمٛمره٤م وسم٘م٤مئٝم٤م, وَلذا وم٢من همرس وزرع ُم٤م يتٕمٛمر ـمقيال ُمـ 

إؿمج٤مر واًمزروع أومْمؾ ًمٙمقن إيمؾ ُمٜمف وآٟمتٗم٤مع سمف يستٛمر ويدوم أيمثر ُمدة 

أن يٖمرس ومٞمف ـ يم٤من ذم سمٚمد مل يّمٚمح ٛممم٤م يتٕمٛمر زُمـ ىمّمػم, وقمغم هذا وم ُمـ همػمه 

ظِمؼمة ودراي٦م ذم  اًمٜمخٞمؾ: ومٚمٞمٖمرس همػمه٤م مم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اًمبٚمد, ويّمٚمح ومٞمف, وًمف

أو  ٤مأو قمٜمب ٤مزيتقٟم٤م أو رُم٤مٟم ًمق همرس زراقم٦م وهمرس ذًمؽ اًمزرع واًمٖمرس, ومٛمثال

همػم ذًمؽ ُمـ إؿمج٤مر اًمتل يٜمتٗمع اًمٜم٤مس سمثٛمره٤م أو سمٌمء  أو, أو ُم٤مٟمجق  سمرشم٘م٤مٓ

أو ىمٞمٛم٦م ُم٤م يبت٤مع  ُمٜمٝم٤م قمغم  ,دة, سمحٞم٨م شمقزع صمٛمره٤مُمٜمٝم٤م مم٤م يٕمقد َلؿ سمف ٟمٗمع ووم٤مئ

ًمّم٤مطمبٝم٤م اًمذي همرؾمٝم٤م ُم٤م أٟمتٗمع  س٤ميملم واعمحت٤مضملم, وم٢من إضمر ضم٤مراًمٗم٘مراء واعم

 اًمٜم٤مس هب٤م , أو إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واهلل أقمٚمؿ.
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   فائــــــــــدة :

 الػرق بني الغرس والزرع : 

وـمٚمع ُمـ  ,ومٝمق همرس عم٤م ٟمب٧م: هق دومـ  وشمثبٞم٧م ضمذور اًمٗمسٞمٚم٦م ذم اًمؽمسم٦م , الغرس

إن ىم٤مُم٧م اًمس٤مقم٦م وذم يد أطمديمؿ » :وَلذا ىم٤مل اًمرؾمقل ,قمغم وضمف إرض

واًمٗمسٞمٚم٦م هل ٟمخٚم٦م  ,شومسٞمٚم٦م, وم٢من اؾمتٓم٤مع أن ٓ شم٘مقم طمتك يٖمرؾمٝم٤م ومٚمٞمٖمرؾمٝم٤م

أول ُم٤م "صٖمػمة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٖمرس, ىم٤مل أسمق قمبٞمد قمـ إصٛمٕمل ذم صٖم٤مر اًمٜمخؾ ىم٤مل: 

ًمٗمسٞمؾ واًمقدي, وجيٛمع ومس٤مئؾ, وىمد ي٘م٤مل ي٘مٚمع ُمـ صٖم٤مر اًمٜمخؾ ًمٚمٖمرس ومٝمق ا

 .(1)"ًمٚمقاطمدة: ومسٞمٚم٦م, وجيٛمع ومسٞمال

: ومٝمق دومـ أو رُمل سمذور اًمٜمب٤مت ذم اًمؽمسم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم ريف وإصالطمف أما الزرع

اِرقُمقنَ وَلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,طمتك يٜمٛمق ويٜمب٧م ـُ اًمزَّ ]اًمقاىمٕم٦م:  َأَأْٟمُتْؿ شَمْزَرقُمقَٟمُف َأْم َٟمْح

أي:  {أم ٟمحـ اًمزارقمقن}أي: شمٜمبتقٟمف ذم إرض "شمٗمسػمه :  ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ,[64

 .(2)"سمؾ ٟمحـ اًمذيـ ٟم٘مر ىمراره وٟمٜمبتف ذم إرض

 

                                                             
 (.298/ 12هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ) (1)

 (.542/ 7شمٗمسػم اسمـ يمثػم ت ؾمالُم٦م ) (2)
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 العؿل الثاين

 توريث ادصاحف 

َحًػا» : ٘مقًمف وم           َث ُمصإ َثهُ »:  ىمقًمفو ,ش َأوإ َورا َحًػا َورا دل هذا اًم٘مقل ش, َوُمصإ

امل اًمتل جيري ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م طمػ ُمـ إقم٤ميمس٤مسم٘مف, ُمـ أن شمقري٨م اعمّم

سمٕمد اعمامت, واعمّمحػ هق اًمٙمت٤مب اعمتْمٛمـ واعمحتقي ًمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم, وًمِٕمٔمؿ 

قمـ  ,٥م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إضمر واًمثقاب طمتك ذم ذائف وشمقريثف ومْمالؿم٠مٟمف رشمّ 

شمف وشمٕمٚمٞمٛمف وشمٕمٚمٛمف, واعم٘مّمقد ُمـ شمقريثف أن ي٘مرأ ومٞمف اًمقرصم٦م أو همػمهؿ, ٓ اءىمر

ٕمٚمف زيٜم٦م شمتخذ أو جلٕمٚمف َتٗم٦م ًمٚمذيمري٤مت شمٙمسك وشمٕمٚمؼ, أو هيٛمؾ وهيجر وٟمحق جل

ذًمؽ, وذاءه واًم٘مراءة ومٞمف وشمقريثف ٓ حيّمؾ إٓ عمـ قمٜمده اهتامم سم٤مًم٘مرآن, وطمب٤م 

ًمف , و طمرص٤م قمغم اخلػم: وإٓ ومٛمـ شم٠مُمؾ ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس اًمٞمقم جيدهؿ يٜمٗم٘مقن أُمقآ 

يمح وُمرايم٥م يمؾ وُمِم٤مرب وُمالسمس وُمٜم٤ميمثػمة ذم قمدد ُمـ جم٤مٓت احلٞم٤مة ُمـ ُمآ

س٤ميمـ ُم٤م رسمام يٙمقن ًمإلٟمس٤من ُمـ اعمرايم٥م واعمو اًمدٟمٞم٤م, ُمت٤معوُمس٤ميمـ وهمػمه٤م ُمـ 

تجد ؿمخّم٤م ًمف أرسمع أو مخس ُمـ اًمسٞم٤مرات, وأظمر ًمف يّمؾ امم طمد اإلرساف, وم

ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمامرات, وأظمر ىمد شمزوج سمٕمدد يمذا ويمذا ُمـ اًمٜمس٤مء, يتزوج صمؿ 

ُمـ أُمقاًمف ذم اًمسٞم٤مطم٦م واًمرطمالت, وهمػم ذًمؽ ُمـ  اٗمؼ يمثػميٓمٚمؼ وهٙمذا, وأظمر أٟم

إُمقر اًمتٗمٝم٤مت, اًمتل يٜمٗمؼ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م أُمقٓ يمثػمة, يمؾ هذا ومٞمام إذا يم٤من اإلٟمس٤من 

 ذم همٜمك قمٜمف, ويٙمٗمٞمف ُم٤م هق دون ذًمؽ, هذا اًمّمٜمػ إول.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  42 
اًمث٤مين: وهؿ اًمذيـ يٍمومقن أُمقاَلؿ ذم اعمٕم٤ميص واعمحرُم٤مت, وذم  أُم٤م اًمّمٜمػ 

ٟمقاع اعمٜمٙمرات مم٤م يقرصمٝمؿ اًمٕمذاب إًمٞمؿ, واخلرسان اجلسٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ؿمتك أ

وإظمرة, وُمع هذا اإلٟمٗم٤مق اًمٙمثػم ُمـ إُمقال اًمتل شمٍمف ذم ُمثؾ هذه إُمقر 

وهمػمه٤م, دمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٣م طمٞم٤مشمف ومل جيٕمؾ ًمٜمٗمسف ُمـ هذه آُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م 

 طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف, ومٞمٛمقت هب٤م ذم ٗمعتٕمددة أدٟمك صدىم٦م ضم٤مري٦م ًمٞمٜموآؾمتثامرات اعمت

مل يٜمتٗمع سمتٚمؽ  -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ  -وَي٘مدم قمغم اهلل وهق يمام ي٘م٤مل صٗمر اًمٞمديـ 

إُمقال واًمثروات, وم٘مد ذهب٧م شمٚمؽ اًمٚمذات واٟمتٝم٧م اًمِمٝمقات, ويم٠مٟمف مل يٛمتٚمؽ 

 َُم٤م َأهْمٜمَك قَمٜمِّل َُم٤مًمَِٞمْف * َهَٚمَؽ قَمٜمِّل ؾُمْٚمَٓم٤مٟمَِٞمفْ  ذًمؽ اعم٤مل, وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

أي ُم٤م ٟمٗمٕمٜمل ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م, مل أىمدم  "[  ىم٤مل اًمسٕمدي ذم شمٗمسػمه:29, 28]احل٤مىم٦م: 

شمرك هذا اعم٤مل ُمـ  وُمـ اًمٜم٤مس , (1)"ُمٜمف ؿمٞمئ٤م, وٓ ذم أظمرة, ىمد ذه٥م وىم٧م ٟمٗمٕمف

ًمقرصم٦م همػم ص٤محللم ومال يتّمدىمقن سمٌمء ُمٜمف  ًمف سمٕمد ُمقشمف, سمؾ ىمد رسمام ٓ حيّمؾ ًمف 

-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ -ّمؾ ُمٜمٝمؿ اًمس٥م ًمف ُمٜمٝمؿ طمتك دقمقة ص٤محل٦م, وىمد رسمام حي

ُم٦م, وشمٜم٤مزع سملم اًمقرصم٦م: , واًمدقم٤مء قمٚمٞمف: وظم٤مص٦م إذا طمّمؾ اظمتالف, وظمّمق

اعم٤مل ىمبؾ ُمقشمف وطمٚمقل ُمقرصمٝمؿ, وُمـ اًمقرصم٦م ُمـ يتٛمٜمك ُمقت ص٤مطم٥م  ٦مسمسب٥م شمريم

ص٦م إذا ـم٤مل قمٛمره, وهذا يمٚمف ظم٤م ,ىمد يتٛمٜمك سمٕمض اًمقرصم٦م ُمقت ُمقرصمٝمؿأضمٚمف, ٟمٕمؿ 

قال اًمتل مجٕمٝم٤م ويمدؾمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف وطمرص قمٚمٞمٝم٤م: ومل جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ إُمسمسب٥م 

اهلل شمٕم٤ممم, ومل يٜمٗمؼ سمسخ٤مء قمغم ُمـ يٕمقَلؿ, هذا  اممذم وضمقه اخلػم ُم٤م يٜمٗمٕمف وي٘مرسمف 

                                                             
 (.884اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:  (1) 
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ومٞمٜمٗم٘مقن ذًمؽ اعم٤مل ذم وضمقه  ٤مإذا مل يٙمـ اًمقرصم٦م ومس٤مىم٤م: أُم٤م إذا يم٤مٟمقا ورصم٦م ومس٤مىم

ٗم٤مقمف ُمـ ذًمؽ اعم٤مل واإلٟمٗم٤مق ُمٜمف احلرام, ومٞمجتٛمع قمٚمٞمف أُمران, طمرسشمف ذم قمدم اٟمت

  .إولًمٞمٙمقن ؾمبب٤م ذم ٟمج٤مشمف قمٜمد ُمالىم٤مة رسمف ضمؾ وقمال هذا آُمر  :ذم وضمقه اخلػم

وُمع هذا يمٚمف  عم٤مل ًمقرصم٦م ومس٤مىم٤م يٕمّمقن اهلل سمف,اًمث٤مين: يمقٟمف  يم٤من ؾمبب٤م ذم شمقومػم ا 

أو  يمثػمة, ومل يِمؽمي ومٚمـ أسم٤مًمغ أٟمف ىمد يقضمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٛمقت ممـ ًمديف أُمقآ

ع و ُمٗمٞمد ذم اًمٕمٚمقم يقرث طمتك ُمّمحٗم٤م واطمدا ـمقل طمٞم٤مشمف, ومْمال قمـ يمت٤مب ٟم٤موم

صدىم٦م ضم٤مري٦م  ًمف سمٕمد ُمقشمف, ُمع يمقن اعمّمحػ أىمؾ يمٚمٗم٦م مم٤م ُذيمر  ٙمقناًمنمقمٞم٦م, ًمٞم

ذم احلدي٨م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع همػمه ُمـ وضمقه اخلػم, وأقمامل اًمؼم, ومٕمغم اعمسٚمؿ أن ي٘مػ ُمع 

ف ذم طمٞم٤مشمف وىمبؾ ُمقشمف, ُمـ صدىم٦م ضم٤مري٦م أو ُم٤مذا ىمدم ًمٜمٗمسف ُمـ ُم٤مًم ,ٟمٗمسف حم٤مؾمب٤م َل٤م

اهلل  ُمـٞمٜم٤مل سمف قمٔمٞمؿ إضمر, وواومر اًمثقاب ًمُمـ سمٕمد ُمقشمف  قنف اعمسٚمٛموىمػ يٜمتٗمع سم

 .اًمِمٙمقر اًمقه٤مب
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  ثالثالعؿل ال

 بـاء بقت َّلبن  السبقل

بِقِل َبـَاهَأوإ بَ » :٘مقًمف وم   ,(1)"أي اعمس٤مومر واًمٖمري٥م"٤مل اَلروي: ىم, شقإًتا َِّلبإِن السا

هق اعمس٤مومر اًمذي ًمٞمس ًمف ُم٤م يرضمع سمف إمم سمٚمده, وًمف  :واسمـ اًمسبٞمؾ" ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

سمف ذم هذا اًمزُم٤من إٓ ُمـ ووم٘مف وسمٜم٤مء سمٞم٧م ٓسمـ اًمسبٞمؾ ٓ ي٘مقم  ,(2)"اًمٞمس٤مر ذم سمٚمده

ُمع أن هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اًمتل جيري  ,اهلل ًمذًمؽ

ٕمد اعمامت, وُمع هذا وم٢من هذا اًمٕمٛمؾ ىمد يٙم٤مد يٜمٕمدم أو ويب٘مك ًمٚمٕمبد أضمره٤م وصمقاهب٤م سم

ُمٜمٕمدُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس, وهذا إُم٤م سمسب٥م ضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمٗمْمؾ وصمقاب هذا اًمٕمٛمؾ 

, ّمقل قمغم اعم٤ملحٚمًمة اعم٤مدي٦م قمٜمد اًمٜم٤مس واًمسٕمل  اًمّم٤مًمح, أو سمسب٥م ـمٖمٞم٤من احلٞم٤م

وا ممـ ًمٞم٠مظمذ :سمـ اًمسبٞمؾاو بٜم٤مء اًمبٞمقت ًمٚمٖمرسم٤مءسم اًمٙمبػمة اًمٗمٜم٤مدقسمٜم٤مء دًمقا وم٤مؾمتب

سم٤مًمٖم٦م, وهبذا وم٠مصبح٧م اؾمتثامرات ذات أيمهٞم٦م  ,اًمب٤مهٔم٦مب٤مًمغ اعمشمٚمؽ اًمٗمٜم٤مدق  ذمٟمزل 

سم٤مسمـ اًمسبٞمؾ واعمس٤مومر واًمٖمري٥م, ويم٠مٟمف ٓ يقضمد سملم  هتاممآاًمٗمٕمؾ شمرك اًمٜم٤مس 

وإن وضمد ذًمؽ ومال سمد أن  ,وٓ حمت٤مج ٛملم اسمـ ؾمبٞمؾ وٓ ُمس٤مومر وٓ همري٥ماعمسٚم

ويف ويبٞم٧م ومٞمف, وأُم٤م ُمـ ًمٞمس ًمف ُم٤مل ومال جيد يٙمقن ُمٕمف ُم٤مل ًمٞمجد  ًمف ُمٙم٤مٟم٤م ي٠م

ُمٙم٤مٟم٤م ي٠مويف وإن يم٤من هق سملم إظمقاٟمف اعمسٚمٛملم, ُمع أن اسمـ اًمسبٞمؾ اعمستحؼ ذقم٤م 

                                                             
 (.326/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

 (.484/ 6اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ) (2) 
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ىمد أوضم٥م اهلل ًمف ُمـ اًمزيم٤مة اعمٗمروض٦م طمتك وإن يم٤من همٜمٞم٤م طمتك يرضمع امم سمٚمده: 

٤م ًمف ُمـ ٕمؾ سمٜم٤مء سمٞمتذم اإلؾمالم  سم٤مسمـ اًمسبٞمؾ هبذه إيمهٞم٦م, ضُم  آهتامموعم٤م يم٤من 

اعمقت,  اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت وإقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل جيري ًمٚمٕمبد أضمره٤م سمٕمد 

أو صدىم٦م ضم٤مري٦م ٓسمـ اًمسبٞمؾ واعمس٤مومر  ٤مسمٞمت٤م وضمٕمٚمف وىمٗم كوقمٚمٞمف وم٢من ُمـ سمٜم

إًمٞمف وىم٧م اعمٓمر, ويسؽميح ومٞمف  ٠مًمٞمف ومٞم٘مٞمف ُمـ احلر و اًمؼمد و يٚمجواًمٖمري٥م ي٠موي إ

قمٜمد اهلل  ايمبػم ٤موصمقاسم ,قمٔمٞمام اأضمر ُمـ ؾمٗمره وشمٕمبف وؾمٝمره, ومٝمذا ٓؿمؽ أن ًمف

 شمٕم٤ممم.

ذم هذه اًمدٟمٞم٤م, ؾمٞمجٕمؾ اهلل ًمف ُم٠موى ذم اًمدٟمٞم٤م  سمـ اًمسبٞمؾٓ ضمٕمؾ ُم٠موًى  ومٛمـ

وإظمرة ي٠موي إًمٞمف ذم وىم٧م هق أؿمد طم٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ طم٤مضم٦م اسمـ اًمسبٞمؾ ًمٚمٛم٠موى ذم 

سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت  اًمدٟمٞم٤م, وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م  قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م 

يمؾ اُمرئ ذم فمؾ صدىمتف طمتك يٗمّمؾ سملم اًمٜم٤مس, أو ىم٤مل: »ي٘مقل:  هلل رؾمقل ا

ىم٤مل يزيد: ومٙم٤من أسمق اخلػم ٓ خيٓمئف يقم ٓ يتّمدق ُمٜمف  ,طمتك حيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس

 .(1)شسمٌمء, وًمق يمٕمٙم٦م وًمق سمّمٚم٦م

واحلسٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مَل٤م, ويمٚمٛم٦م سمٞم٧م ذم احلدي٨م  ,اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ومٞمٙمقن

يمال قمغم طمس٥م ىمدرشمف واؾمتٓم٤مقمتف, صٖمػما,  أو ايمبػمؾمقاء ِمٛمؾ أي سمٞم٧م ٟمٙمرة شم

أن جيٕمؾ قمٚمٞمف ُمـ ي٘مقم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف, ُمٜمف  ومٞمتٓمٚم٥م ُمـ سمٜم٤م سمٞمت٤م ٓسمـ اًمسبٞمؾو

                                                             
صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم طمدي٨م )صحٞمح( ىم٤مل إًمب٤مين:  (,2431( رىمؿ)94/ 4أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ) (1) 

 ( .4512(رىمؿ )832/ 2وزي٤مدشمف )
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وإصالح ُم٤م ىمد حيت٤مج امم إصالطمف, وإن يم٤من ذم ُمٙم٤من ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م أؾمقاق وٓ 

ُم٤م حيت٤مضمف اعمس٤مومر أو اًمٖمري٥م ُمـ ـمٕم٤مم وذاب, وم٢من ُمـ يمامل  يب٤مع ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مقمؿ

طمس٤مٟمف أن جيٕمؾ ًمف وىمٗم٤م ًمٙمل ي٠ميمؾ وينمب ُمـ ي٠موي إًمٞمف, ومٞمجتٛمع ًمف أضمر إ

اعم٠موى, وأضمر اإلـمٕم٤مم ومٞمٜم٤مل واؾمع إضمر وقمٔمٞمؿ اًمثقاب ُمـ اًمٕمزيز اًمقه٤مب, 

 واهلل أقمٚمؿ .
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 لرابعالعؿل ا

 حػر بئر , أو إجراء َنر  

َراهُ  » :ىمقًمفو ,«َأوإ َكَرى ََنإًرا, َأوإ َحَػَر بِئإًرا» :٘مقًمفوم  ىم٤مل اَلروي: ش:  َأوإ ََنإًرا َأجإ

أي ًمٚمسبٞمؾ ًمٞمنمب ُمٜمف اخلٚمؼ ويٜمتٗمٕمقا سمف, , (1)"ضمٕمٚمف ضم٤مري٤م ًمٞمٜمتٗمع سمف اخلٚمؼ"

ـّ اهلل هب٤م قمغم قمب٤مده, ومٙم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس  وٓؿمؽ أن اعم٤مء ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اًمتل ُم

٤م ُمـ أْنقمغم  اًمٜمبل  أظمؼمإًمٞمٝم٤م ؿمديدة وُم٤مؾم٦م وٓ همٜمك َلؿ قمٜمٝم٤م, وًمذًمؽ 

ًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت اًمتل جيري ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م وهق ذم ىمؼمه وسمٕمد ُمقشمف ا

شمرهم٥م وَت٨م اًمتل  طم٤مدي٨م ُمـ إؾمٜملم قمديده وأطم٘م٤مب ُمديدة: وىمد وردت قمدة 

وشمبلّم ومْمؾ صدىم٦م اعم٤مء وؾم٘مٞمف, وأْن٤م ُمـ أومْمؾ اًمّمدىم٤مت, ومٕمـ أيب هريرة ريض 

٤مؿمتد قمٚمٞمف اًمٕمٓمش, ومٜمزل سمٞمٜم٤م رضمؾ يٛمٌم, وم: »  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

, (2)سمئرا, ومنمب ُمٜمٝم٤م, صمؿ ظمرج وم٢مذا هق سمٙمٚم٥م يٚمٝم٨م ي٠ميمؾ اًمثرى ُمـ اًمٕمٓمش

وم٘م٤مل: ًم٘مد سمٚمغ هذا ُمثؾ اًمذي سمٚمغ يب, ومٛمأل ظمٗمف, صمؿ أُمسٙمف سمٗمٞمف, صمؿ رىمل, ومس٘مك 

                                                             
 (.326/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

٨م : يرشمٗمع ٟمٗمسف سملم أضالقمف أو خيرج ًمس٤مٟمف ُمـ ؿمدة اًمٕمٓمش.  اًمثرى :  اًمؽماب اًمٜمدي وىمٞمؾ يٕمض يٚمٝم (2)

إرض.  وإن ًمٜم٤م ذم اًمبٝم٤مئؿ ٕضمرا:  أيٙمقن ًمٜم٤م ذم ؾم٘مل اًمبٝم٤مئؿ واإلطمس٤من َل٤م أضمر. ذم يمؾ يمبد: ذم اإلطمس٤من 

 ( .112/ 3اًمبخ٤مري )قمغم  إمم يمؾ ذي يمبد. رـمب٦م : طمٞم٦م . ]شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[
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, ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, وإن ًمٜم٤م ذم اًمبٝم٤مئؿ أضمرا؟ شاًمٙمٚم٥م, ومِمٙمر اهلل ًمف, ومٖمٗمر ًمف 

 . (1)شـمب٦م أضمرذم يمؾ يمبد ر»ىم٤مل: 

أي ذم ؾم٘مل اًمبٝم٤مئؿ أو اإلطمس٤من "ىم٤مل اسمـ طمجر: ش وإن ًمٜم٤م ذم اًمبٝم٤مئؿ: »وم٘مقًمف 

أي يمؾ يمبد طمٞم٦م واعمراد رـمقسم٦م ش ذم يمؾ يمبد رـمب٦م أضمر: »إمم اًمبٝم٤مئؿ أضمرا, وىمقًمف 

احلٞم٤مة أو ٕن اًمرـمقسم٦م ٓزُم٦م ًمٚمحٞم٤مة ومٝمق يمٜم٤مي٦م وُمٕمٜمك اًمٔمرومٞم٦م هٜم٤م أن ي٘مدر حمذوف 

إرواء يمؾ يمبد طمٞم٦م واًمٙمبد يذيمر وي١مٟم٨م ..., ىم٤مل اًمداودي  أي إضمر صم٤مسم٧م ذم

 .(2) "اعمٕمٜمك ذم يمؾ يمبد طمل أضمر وهق قم٤مم ذم مجٞمع احلٞمقان

ذم احلدي٨م احل٨م قمغم اإلطمس٤من إمم اًمٜم٤مس, ٕٟمف إذا طمّمٚم٧م اعمٖمٗمرة "ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: 

سمسب٥م ؾم٘مل اًمٙمٚم٥م, ومس٘مل سمٜمل آدم أقمٔمؿ أضمرا, وومٞمف: أن ؾم٘مل اعم٤مء ُمـ أقمٔمؿ 

وىم٤مل سمٕمض اًمت٤مسمٕملم: ُمـ يمثرت ذٟمقسمف ومٕمٚمٞمف سمس٘مل اعم٤مء, وم٢مذا همٗمرت اًم٘مرسم٤مت, 

, (3) "ذٟمقب اًمذي ؾم٘مك يمٚمب٤م ومام فمٜمٙمؿ سمٛمـ ؾم٘مك ُم١مُمٜم٤م ُمقطمدا وأطمٞم٤مه سمذًمؽ؟

وقمـ ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة, أٟمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إن أم ؾمٕمد ُم٤مشم٧م, وم٠مي اًمّمدىم٦م 

  ؾَمْ٘مُل  »]وذم رواي٦م: ش اعم٤مء»أومْمؾ؟, ىم٤مل: 
ِ
حٗمر سمئرا, وىم٤مل: هذه ٕم , ىم٤مل: وم [شاعم٤َْمء

                                                             
(, ُمسٚمؿ )ذم اًمسالم سم٤مب ومْمؾ 2363( رىمؿ )112/ 3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : اًمبخ٤مري )سم٤مب ومْمؾ ؾم٘مل اعم٤مء( ) (1)

 (.2244ؾم٤مىمل اًمبٝم٤مئؿ اعمحؽمُم٦م وإـمٕم٤مُمٝم٤م( رىمؿ )

 (.42/ 5ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (2)

 (.228/ 12قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (3)
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ُمـ طمٗمر ُم٤مء مل »ىم٤مل:  وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل, قمـ رؾمقل اهلل , (1)شؾمٕمد

ىينمب ُمٜمف يمبد  , (2)شُمـ ضمـ وٓ إٟمس وٓ ـم٤مئر إٓ آضمره اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طَمرَّ

ى أي ى أي طمٞم٤مة ص٤مطمبٝم٤م, واحلدي٨م  :واًمٙمبد احلرَّ اًمٕمٓمِمك, واعمراد سم٤مًمٙمبد احلرَّ

 .(3)يمؾ ذي روح أضمريدل قمغم أن ذم ؾم٘مل 

, وُمٜم٤مومع مج٦م وأيمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م, عم٤م َل٤م ُمـ ومقائد قمٔمٞمٛم٦م :اًمّمدىم٦م ومْمؾسم٠م اعم٤مء ٧مّمخُ وم

ٙمقن شم يّمٚمح رء أن ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م, وم٘مد وٓ ,ذم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من واحلٞمقان واًمٜمب٤مت

طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ًمٚمامء أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ امم اًمٓمٕم٤مم, وًمذا ىمد يّمؼم اًمِمخص قمغم 

٤م يم٤مٟم٧م اعم٤مء ُمـ أومْمؾ اًمٜمٕمؿ اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم اجلقع أيمثر ُمـ اًمٕمٓمش, وعمَ 

ٜم٤م هبذه اًمٜمٕمٛم٦م ذم ُمقاـمـ يمثػمة ٟمٕم٤مُمف قمٚمٞم٢مر اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤من ومْمٚمف ورمحتف سماخلٚمؼ يمر

َْرِض اجْلُُرِز وَمٜمُْخِرُج سمِِف  ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ,اًم٘مرآن ُمـ ْٕ ٤م َٟمُسقُق اعم٤َْمَء إمَِم ا ْ َيَرْوا َأٟمَّ َأَومَل

ونَ َزْرقًم٤م شَم٠ْميُمُؾ ُمِ  [ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 27]اًمسجدة:  ٜمُْف َأْٟمَٕم٤مُُمُٝمْؿ َوَأْٟمُٗمُسُٝمْؿ َأوَماَل ُيْبٍِمُ

( َُم٤مًء ـَمُٝمقًرا 
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ ( ًمِٜمُْحِٞمَل سمِِف سَمْٚمَدًة َُمْٞمًت٤م َوُٟمْسِ٘مَٞمُف مِم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َأْٟمَٕم٤مًُم٤م 48َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ُِم

                                                             
وُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم قمٜمد اسمـ طمب٤من  (,1681(رىمؿ  )132/ 2أظمرضمف أسمق داود )سم٤مب ذم ومْمؾ ؾم٘مل اعم٤مء( )  (1)

(, ىم٤مل آًمب٤مين: طمسـ , صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف 3684(رىمؿ)1214/ 2(, اسمـ ُم٤مضمف )135/ 8)

 (.1113( رىمؿ)252/ 1)

/ 1(, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م)صحٞمح( ,صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م )1292( رىمؿ )269/ 2أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ) (2)

 ( .963( رىمؿ )233

 (.364/ 1اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ) (3)
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ـَ  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم مموىم٤مل شمٕم٤م,[49, 48]اًمٗمرىم٤من:  َوَأَٟم٤مِدَّ يَمثِػًما    ُِم

ِ
  يُمؾَّ  اعم٤َْمء

ٍ
ء  طَمل   َرْ

 .[32: إٟمبٞم٤مء] ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َأوَماَل 

ومٛمـ أقمٔمؿ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م أْن٤م ؾمب٥م حلٞم٤مة آٟمس٤من واحلٞمقان واًمٜمب٤مت وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ 

همٜمك ًمف قمـ اعم٤مء, وُمـ أيمهٞمتٝم٤م ًمإلٟمس٤من سمٕمد اؾمتخداُمٝم٤م ًمنمسمف وـمٕم٤مُمف, اٟمتٗم٤مقمف هب٤م 

ف وشمٕم٤ممم, وم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة َتت٤مج إمم اًمٓمٝم٤مرة سم٤معم٤مء, ؾمقاء ذم ذم قمب٤مدشمف ًمرسمف ؾمبح٤مٟم

اًمٖمسؾ أو اًمقضقء وحيت٤مضمٝم٤م إٟمس٤من ذم همسؾ اعمٞم٧م, وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مدات 

اًمتل حيت٤مج ومٞمٝم٤م اعمسٚمؿ إمم اعم٤مء, وعم٤م يم٤مٟم٧م َل٤م هذه إيمهٞم٦م ذم احلٞم٤مة وم٘مد رشم٥م اهلل 

ضمر واًمثقاب, , قمٔمٞمؿ إاًمٕمب٤مدو شمٕم٤ممم عمـ ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م صدىم٦م ضم٤مري٦م ًمٞمٜمتٗمع سمف اخلٚمؼ

ٟمتٗمع هبذه اعم٤مء اًمتل جيٕمٚمٝم٤م صدىم٦م ضم٤مري٦م ُمـ اٟمس٤من أن ُمـ ذب أو وًمٞمتذيمر إ

, وإذا يم٤من اهلل ىمد ٤موصمقاسم ااٟمس٤من أو طمٞمقان أو ـمػم أو همػم ذًمؽ, إٓ يم٤من ًمف سمف أضمر

 ,وأدظمٚمٝم٤م اجلٜم٦م سمسب٥م ؾم٘مل يمٚم٥م واطمد (1)أو شمٚمؽ اًمبٖمل ,همٗمر ًمذًمؽ اًمرضمؾ

ظمٚمؼ يمثػم ُمـ قمب٤مد اهلل اعمسٚمٛملم, ومٛمـ ًمف اًم٘مدرة  ؾم٘مٞم٤مؾمبب٤م ذم  يٙمقنومٙمٞمػ سمٛمـ 

ـمٚمع اظمّمقص٤م وىمد  -٤مء ومٚمٞمب٤مدر إمم ذًمؽ,قمغم أن جيٕمؾ ًمٜمٗمسف صدىم٦م ضم٤مري٦م ُمـ اعم

, ُمع اظمالص اًمٜمٞم٦م -قمغم رء ُمـ سمٞم٤من ومْمؾ وصمقاب هذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 واطمتس٤مب إضمر واًمثقاب ُمـ اًمٕمزيز اًمقه٤مب, واهلل اقمٚمؿ.

                                                             
أن اُمرأة سمٖمٞم٤م رأت يمٚمب٤م ذم يقم طم٤مر يٓمٞمػ سمبئر, ىمد أدًمع »قمـ أيب هريرة, قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:   (1) 

 (2245( رىمؿ )1761/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ )ش ًمس٤مٟمف ُمـ اًمٕمٓمش, ومٜمزقم٧م ًمف سمٛمقىمٝم٤م ومٖمٗمر َل٤م
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 اخلامس العؿل 

 بـاء ادساجد 

ِجًدا َبـَى َأوإ : »٘مقًمف وم ِجًدا َبـَاهُ  :» ىمقًمف و ,شَمسإ بٜم٤مء اعمس٤مضمد ُمـ وم ,شَأوإ َمسإ

وُمـ أقمٔمؿ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت يمٞمػ ٓ؟ واعمس٤مضمد سمٞمقت اهلل  ,أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت

واًمٕمب٤مدات, وومٞمٝم٤م  اًمّمٚمقاتشمٕم٤ممم وهل أطم٥م اًمب٘م٤مع امم اهلل شمٕم٤ممم, وومٞمٝم٤م شم١مدى 

وشمٕم٤مرومٝمؿ وشمآًمٗمٝمؿ ووقمٔمٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أُمقر ديٜمٝمؿ, وُمـ  اضمتامع اعمسٚمٛملم

اًمٜم٤مس, ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمّم٤محلقن اعمسجد خيرج اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة امم اهلل شمٕم٤ممم و

واعمسجد هق ُمٜمؼم اإلؾمالم اعمٜمٞمع, وُمٜم٤مرشمف اًمِم٤مخم٦م, وٕيمهٞم٦م اعمسجد وُمٙم٤مٟمتف ذم 

ًمف اعمديٜم٦م قمٜمد , ومقر وصقاإلؾمالم, يم٤من ُمـ أوائؾ إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٜمبل 

هجرشمف ُمـ ُمٙم٦م, وًمسٜم٤م ذم صدد ذيمر ومقائد اعمس٤مضمد وأيمهٞمتٝم٤م, يٙمٗمل أن اهلل أقمال 

ًمذيمره, وشمسبٞمحف, طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ؿم٠مْن٤م ورومع ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم يمت٤مسمف, وضمٕمٚمٝم٤م حمال

 ْٞمَٝم٤م اؾْمُٛمُف ُيَسبُِّح ًَمُف ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًم
َص٤ملِ ذِم سُمُٞمقٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن شُمْروَمَع َوُيْذيَمَر ومِ ْٔ  ُٖمُدوِّ َوا

سم٘مقًمف , ظمرسم٤مٕيامن سم٤مهلل واًمٞمقم إ قمٛمره٤مُمـ ؾمبح٤مٟمف  ىمد وصػو ,[36]اًمٜمقر: 

اَلَة َوآشَمك  شمٕم٤ممم:  ظِمِر َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ ْٔ ـَ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم ا ـْ آَُم اَم َيْٕمُٛمُر َُمَس٤مضِمَد اهللَِّ َُم إِٟمَّ

َّٓ اهللََّ وَمَٕمَسك  يَم٤مَة َومَلْ خَيَْش إِ ـَ اًمزَّ ـَ اعمُْْٝمَتِدي ىم٤مل  ,[18]اًمتقسم٦م:  ُأوًَمِئَؽ َأْن َيُٙمقُٟمقا ُِم

ومقصٗمٝمؿ سم٤مإليامن اًمٜم٤مومع, وسم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل ": اًمسٕمدي ذم شمٗمسػمه

ٝم٤م اًمّمالة واًمزيم٤مة, وسمخِمٞم٦م اهلل اًمتل هل أصؾ يمؾ ظمػم, ومٝم١مٓء قمامر اعمس٤مضمد  ُأُمه
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َوَأنَّ اعمََْس٤مضِمَد هللَِِّ وَماَل  ٤مل شمٕم٤ممم:, وىم(1) "قمغم احل٘مٞم٘م٦م وأهٚمٝم٤م اًمذيـ هؿ أهٚمٝم٤م

[ وشمققمد اهلل ُمـ ُمٜمع اًمّمالة ومٞمٝم٤م, وُمـ يسٕمك ذم 18]اجلـ:  شَمْدقُمقا َُمَع اهللَِّ َأطَمًدا

ىم٤مل  ,واًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ذم إظمرة ,ظمراهب٤م احلز أو اعمٕمٜمقي سم٤مخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م

ـْ َُمٜمََع َُمَس٤مضِمَد اهللَِّشمٕم٤ممم:   ـْ َأفْمَٚمُؿ مِمَّ ٞمَٝم٤م اؾْمُٛمُف َوؾَمَٕمك ذِم ظَمَراهِب٤َم َوَُم
 َأْن ُيْذيَمَر ومِ

ظِمَرةِ  ْٔ ْٟمَٞم٤م ظِمْزٌي َوََلُْؿ ذِم ا َّٓ ظَم٤مِئِٗملَم ََلُْؿ ذِم اًمده ُأوًَمِئَؽ َُم٤م يَم٤مَن ََلُْؿ َأْن َيْدظُمُٚمقَه٤م إِ

[, وعم٤م يم٤من اعمسجد هبذه إيمهٞم٦م سمٛمٙم٤من, وم٢من اهلل  ىمد 114]اًمب٘مرة: قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ 

ّٓ سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت وقمد ذم اجلٜم٦م, ضمزاء عم٤م صٜمع, ومٗمل صحٞمح  ٤مُمـ سمٜم٤م ُمسجدا هلل: إ

ـْ سَمٜمَك :»ُمسٚمؿ قمـ قمثامن اسمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل:  ىم٤مل رؾمقل اهلل  َُم

, وًمٞمس (2)شسَمٜمَك اهلُل ًَمُف سَمْٞمًت٤م ذِم اجْلَٜم٦َّمِ »وذم رواي٦م ش َُمْسِجًدا هللَِِّ, سَمٜمَك اهلُل ًَمُف ذِم اجْلَٜم٦َِّم ُِمْثَٚمفُ 

, ذًمؽ  اًمدٟمٞم٤م ُمـ أطمج٤مر أو ـمقب أو همػماًمبٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمثؾ اعمسجد اًمذي ُيبٜمك ذم

ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمبٜم٤مء, وٓ اًمسٕم٦م, وٓ اعمٙم٤من, وٓ  ,س٤مضمد أو سمٞمقت اًمدٟمٞم٤ماعممم٤م شمبٜمك سمف 

يامصمٚمف ُمـ أي وضمف ُمـ اًمقضمقه, إٟمام ُمثٚمف ذم ُمسٛمك اًمبٞم٧م وم٘مط: ًمٞمٙمقن اجلزاء ُمـ 

ٜم٤مء اجلٜم٦م ًمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م وًمبٜم٦م ُمـ ذه٥م وُمالـمٝم٤م اعمسؽ, ضمٜمس اًمٕمٛمؾ: ٕن سم

وسمٞمقت اًمدٟمٞم٤م وُمس٤مضمده٤م يٕمؽمهي٤م اخلراب واًمدُم٤مر واًمزوال: أُم٤م ذم اجلٜم٦م ومال 

حيّمؾ رء ُمـ ذًمؽ ومٝمق ذم ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ وُمٚمؽ ظم٤مًمد : سمؾ إن ذم اجلٜم٦م ُم٤مٓ قملم 

رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم, وُمقضع اًمسقط ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ 

                                                             
 (.331محـ )ص: شمٗمسػم اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمر (1) 

 (.533(رىمؿ )2287/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (2)
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ٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م, ومٙمٞمػ ؾمٞمٙمقن ُمثٚمف؟؟: وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ اًمدٟم

وىمد اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك اعمامصمٚم٦م, وم٘م٤مل اسمـ اًمٕمريب: ُمثٚمف ذم اًم٘مدر واعمس٤مطم٦م, "إوـم٤مر: 

قمٜمد أمحد واًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر, وروى  (1)شسمٞمت٤م أوؾمع ُمٜمف»ويرده زي٤مدة: 

ثٚمف ذم اجلقدة وىمٞمؾ ُمش ُمٜمف أومْمؾ:»أمحد أيْم٤م ُمـ ـمريؼ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع سمٚمٗمظ 

, وـمقل اًمب٘م٤مء, ويرده أن سمٜم٤مء اجلٜم٦م ٓ خيرب سمخالف سمٜم٤مء اعمس٤مضمد, ومال واحلّم٤مٟم٦م

مم٤مصمٚم٦م, ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٗمٝمؿ : هذه اعمثٚمٞم٦م ًمٞمس٧م قمغم فم٤مهره٤م, وإٟمام يٕمٜمل أن يبٜمك ًمف 

سمثقاسمف سمٞمت٤م أذف وأقمٔمؿ وأرومع, وىم٤مل اًمٜمقوي: حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمثٚمف ُمٕمٜم٤مه سمٜمك 

ف ُمثٚمف ذم ُمسٛمك اًمبٞم٧م, وأُم٤م صٗمتف ذم اًمسٕم٦م وهمػمه٤م ومٛمٕمٚمقم ومْمٚمٝم٤م, وم٢مْن٤م ُم٤م اهلل ًم

ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم, وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه, 

  اٟمتٝمك.(2)"أن ومْمٚمف قمغم سمٞمقت اجلٜم٦م يمٗمْمؾ اعمسجد قمغم سمٞمقت اًمدٟمٞم٤م

 ٕمامٓن:أي سمٜمك سمٜم٤مء ُمثٚمف, وًمٗمظ اعمثؾ ًمف اؾمت"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

وأظمر  ,وم٘م٤مًمقا أٟم١مُمـ ًمبنميـ ُمثٚمٜم٤مأطمديمه٤م اإلومراد ُمٓمٚم٘م٤م: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

ومٕمغم إول: ٓ يٛمتٜمع أن يٙمقن اجلزاء أسمٜمٞم٦م  أُمؿ أُمث٤مًمٙمؿاعمٓم٤مسم٘م٦م: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمع أن احلسٜم٦م سمٕمنمة ش ُمثٚمف»ُمتٕمددة ومٞمحّمؾ ضمقاب ُمـ اؾمتِمٙمؾ اًمت٘مٞمٞمد سم٘مقًمف: 

اد سمٜمك اهلل ًمف قمنمة أسمٜمٞم٦م ُمثٚمف, وإصؾ أن صمقاب أُمث٤مَل٤م ٓطمتامل أن يٙمقن اعمر

                                                             
ىم٤مل حم٘مؼ اعمسٜمد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: طمدي٨م  (27612(رىمؿ )585/ 45أظمرضمف  أمحد قمـ أؾمامء سمٜم٧م يزيد ) (1)

 ."ُمـ سمٜمك هلل ُمسجدا, وم٢من اهلل يبٜمل ًمف سمٞمت٤م أوؾمع ُمٜمف ذم اجلٜم٦م  "سمٚمٗمظ: )صحٞمح ًمٖمػمه(,

 (.173/ 2ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  52 
احلسٜم٦م اًمقاطمدة واطمدة سمحٙمؿ اًمٕمدل, واًمزي٤مدة قمٚمٞمف سمحٙمؿ اًمٗمْمؾ..., ويمذا ُمـ 

يْم٤م: أن أضم٤مب سم٠من اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمقاطمد ٓ يٜمٗمل اًمزي٤مدة قمٚمٞمف, وُمـ إضمقسم٦م اعمرضٞم٦م أ

٧م ظمػم , واًمزي٤مدة طم٤مصٚم٦م سمحس٥م اًمٙمٞمٗمٞم٦م, ومٙمؿ ُمـ سمٞماعمثٚمٞم٦م هٜم٤م سمحس٥م اًمٙمٛمٞم٦م

ُمـ قمنمة سمؾ ُمـ ُم٤مئ٦م, أو أن اعم٘مّمقد ُمـ اعمثٚمٞم٦م أن ضمزاء هذه احلسٜم٦م ُمـ ضمٜمس 

اًمبٜم٤مء ٓ ُمـ همػمه ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ همػم ذًمؽ, ُمع أن اًمتٗم٤موت طم٤مصؾ ىمٓمٕم٤م 

سم٤مًمٜمسب٦م إمم ضٞمؼ اًمدٟمٞم٤م وؾمٕم٦م اجلٜم٦م:  إذ ُمقضع ؿمؼم ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م, 

 .(1)"يمام صمب٧م ذم اًمّمحٞمح

ُم٘مره وُمسٙمٜمف وهذا ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اإلقمٔم٤مم, واإليمرام إليذاٟمف سم٠مٟمف " ىم٤مل اعمٜم٤موي:

, وأٟمف قمٜمد اهلل سمٛمٙم٤من ضمٚمٞمؾ يبٜمك ًمف سمدار اًم٘مرار سمجقار لٞمئ وسمٜمىمد ُأقمد ًمف وهُ 

 .(2)"اًمٖمٗم٤مر

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.546/ 1ًمب٤مري ٓسمـ طمجر )ومتح ا (1)

 (.96/ 6ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي ) (2)
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   فائدة:

ش سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤م ذم اجلٜم٦م اُمـ سمٜمك هلل ُمسجد:» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ىمقًمف 

قل وم٤مقمؾ ذًمؽ اجلٜم٦م إذ اعم٘مّمقد سم٤مًمبٜم٤مء ًمف أن يسٙمٜمف وهق ومٞمف إؿم٤مرة إمم دظم "ىم٤مل:

 .(1)"ٓ يسٙمٜمف إٓ سمٕمد اًمدظمقل واهلل أقمٚمؿ

ؾمقاء يم٤من اعمسجد اًمذي ُيبٜمك صٖمػما أو يمبػما, وم٢من اهلل ىمد وقمد ومٛمـ سمٜم٤م هلل ُمسجد 

اًمب٤مين سمبٞم٧م ذم اجلٜم٦م, ومال ئمـ اًمٕمبد أن اهلل ٓ يٕمٓمٞمف ُم٤م وقمد ُمـ اجلزاء وإضمر إٓ 

ن ُمسجدا واؾمٕم٤م وسمٜم٤مء يمبػما: ومٞمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمٕمٛمؾ ويؽمك اًمبٜم٤مء, سمؾ يب٤مدر إذا يم٤م

وم٢من إضمر طم٤مصؾ وواىمع,  ؾمقاء يم٤من اعمسجد صٖمػما أو يمبػما, وم٢من اهلل ٓ يْمٞمع 

طمتك ٓ حيّمؾ  ,قمغم ذًمؽ ل وَت٨مدشمه وصمقاسمف, وًمذًمؽ ضم٤مءت إطم٤مدي٨م أضمر

صٖمػمة  ٧م٤ممم ؾمقاء يم٤مٟمقمدم ُمب٤مدرة ذم ومٕمؾ اخلػم ُمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم

ُمـ سمٜمك هلل ُمسجدًا : »أو يمبػمة : ومٕمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

ُمٗمحص  ُمثؾ: » , وم٘مقًمف (2)شسمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤ًم ذم اجلٜم٦م ىَمَٓم٤مةٍ  َُمْٗمَحصِ  ُمثؾ وًمق

, ]أي يمٕمش اًمٓم٤مئر[اعمٗمحص: هق اعمٙم٤من اًمذي شمْمع ومٞمف اًم٘مٓم٤مة سمٞمْمٝم٤مش ىمٓم٤مة

                                                             
 (546/ 1ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (1) 

( 3156( رىمؿ)275/ 1(, اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )4292(رىمؿ )614/ 2أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ) (2)

/ 1اًمؽمهٞم٥م )واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم واسمـ طمب٤من وىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م )صحٞمح( صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م و

 ( .269(رىمؿ )66
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وف, وًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن ذم اعم٘مّمقد ُمـ هذه اًمٕمب٤مرة إول: محؾ واًم٘مٓم٤مة ـم٤مئر ُمٕمر

أيمثر اًمٕمٚمامء ذًمؽ قمغم اعمب٤مًمٖم٦م: ٕن اعمٙم٤من اًمذي شمٗمحص اًم٘مٓم٤مة قمٜمف ًمتْمع ومٞمف 

واًمث٤مين : هق قمغم فم٤مهره,  , ف ٓ يٙمٗمل ُم٘مداره ًمٚمّمالة ومٞمف ...سمٞمْمٝم٤م وشمرىمد قمٚمٞم

ة هذا اًم٘مدر, أو واعمٕمٜمك أن يزيد ذم ُمسجد ىمدرا حيت٤مج إًمٞمف شمٙمقن شمٚمؽ اًمزي٤مد

يِمؽمك مج٤مقم٦م ذم سمٜم٤مء ُمسجد ومت٘مع طمّم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اًم٘مدر, وهذا يمٚمف 

ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري, وىم٤مل اسمـ رضم٥م إٟمام هذا ًمرضب  ,(1)سمٜم٤مء...,

,ىم٤مل اًمزريمٌم: ظمص اًم٘مٓم٤مة سم٤مًمذيمر دون (2)ُمع َأٟمف ٓ يٙمقن اعمسجد يمذًمؽ اعمثؾ

ثؾ ذم اًمّمدق ومٗمٞمف رُمز إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم همػمه٤م ٕن اًمٕمرب شمرضب سمف اعم

 .(3)"اإلظمالص ذم سمٜم٤مئف واًمّمدق ذم إٟمِم٤مئف

هذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م شمدل قمغم احل٨م واًمؽمهمٞم٥م واعمس٤مرقم٦م واعمٜم٤مومس٦م  ذم  ومٙمؾ

أن يتذيمر ًمإلٟمس٤من و هذا اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمْمؾ اًمٙمبػم,واهمتٜم٤مم  ,سمٜم٤مء اعمس٤مضمد

, أٟمف سمٕمد ُمقشمف سمٜم٤مئف عمسجد ُمـ اعمس٤مضمد ُمـ إضمر واًمثقاب ذمًمف يستٛمر  يمذًمؽ ُم٤م 

 أو أذن ُم١مذن أو ظمٓم٥م ظمٓمٞم٥م أو وقمظ واقمظ أو ىمرأ ىم٤مرئُم٤م صغم ومٞمف ُمّمؾ أو 

إٓ يم٤من ًمف ذم ذًمؽ ُمـ إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ, واهلل يْم٤مقمػ  ,همػم ذًمؽ

 عمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

                                                             
 (.545/ 1ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (1) 

 (.179/ 6ومتح اًمب٤مري ٓسمـ رضم٥م ) (2)

 (.96/ 6ومٞمض اًم٘مدير ) (3)
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 بقه :ــــتـ

صمالصم٦م  اعمس٤مضمد أن أٟمبف اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ قمغم أُمقرإن ُمـ َت٤مم اًمٗم٤مئدة اعمتّمٚم٦م سمبٜم٤مء 

 اعمس٤مضمد وهل:ذم سمٜم٤م ء  أطمدصمٝم٤م اًمٜم٤مس

وهذا اًمٕمٛمؾ ومٞمف  ,ضمد٤مأو قمدد ُمـ اًم٘مب٤مب قمغم ؾمٓمقح اعمس, سمٜم٤مء ىمب٦م  األمر األول: 

 قمدة أُمقر: 

ول: ومٞمف شمٙمٚمٗم٦م وزي٤مدة اعمبٚمغ اعم٤مزم قمغم اًمب٤مين أو وم٤مقمؾ اخلػم اعمتّمدق ذم ذًمؽ إ 

 . ٞمؽمكوم ٤م ًمٞمس سمف طم٤مضم٦م ًمٗمٕمٚمفاًمٕمٛمؾ, ذم ُم

ن اطمت٤مج ًمذًمؽ إب٤مب قمغم ؾمٓمح اعمسجد يٕمقق شمقؾمٕمتف اًمث٤مين: أن قمٛمؾ اًم٘مب٦م أو اًم٘م 

 سمبٜم٤مء اًمدور اًمث٤مين قمٚمٞمف. 

اًمب٤مهٔم٦م اًمتل ىمد رسمام  اًمٓمقيٚم٦م, وهذا ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٙمٚمٗم٦م سمٜم٤مء اعمآذن  األمر الثاين:

يمثػم وومتح اهلل قمٚمٞمف ومٚمٞمبٜمل ُيستٖمٜمك قمٜمٝم٤م سمام هق أىمؾ ُمـ ذًمؽ, وُمـ قمٜمده ُم٤مل 

ُمسجدا أظمر وًمق صٖمػما سمتٙمٚمٗم٦م سمٜم٤مء اًمّمقاُمع اًمِم٤مه٘م٦م وهذا أومْمؾ, واًمٕمجٞم٥م ذم 

ذًمؽ أٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤م دمد ُمسجدا صٖمػما وىمد ضمٕمؾ ًمف ُمئذٟم٦م  سمام ي٘م٤مرب ٟمّمػ شمٙمٚمٗم٦م 

 سمٜم٤مء اعمسجد ٟمٗمسف. 

قمٛمؾ اًمزظم٤مرف واًمٜم٘مقش اًمتل شمّمٜمع داظمؾ اعمس٤مضمد وهذه ُمٜمٝمل  األمر الثالث:

عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٖمؾ اعمّمٚملم سمرومع اسمّم٤مرهؿ اًمٞمٝم٤م, واًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م وىمراءهت٤م, ومتِمٖمؾ  قمٜمٝم٤م

 . اعمّمكم قمـ اخلِمقع ذم اًمّمالة وهذا ٓ جيقز
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يم٤من ؾم٘مػ اعمسجد »ضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  

َـّ »وأُمر قمٛمر سمبٜم٤مء اعمسجد وىم٤مل:  ,شُمـ ضمريد اًمٜمخؾ ٤مَك َأْن اًمٜم٤مس ُمـ اعمٓمر وَ  َأيِم إِيَّ

رَ  َر َأْو شُمَّمٗمِّ ٛمِّ ـَ اًمٜم٤َّمَس  (1)َُتَ
ش يتب٤مهقن هب٤م صمؿ ٓ يٕمٛمروْن٤م إٓ ىمٚمٞمال»ىم٤مل أٟمس:  ,شوَمَتْٗمتِ

وضم٤مء قمٜمد أيب , (2)شًمتزظمرومٜمٝم٤م يمام زظمروم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى»وىم٤مل اسمـ قمب٤مس: 

ٓ شم٘مقم اًمس٤مقم٦م طمتك »ىم٤مل: داوود ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف, أن اًمٜمبل 

ُم٤م : » وقمـ اسمـ قمب٤مس, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل, (3)شاًمٜم٤مس ذم اعمس٤مضمد يتب٤مهك

رومٜمٝم٤م يمام زظمروم٧م اًمٞمٝمقد , ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: ًمتزظمشأُمرت سمتِمٞمٞمد اعمس٤مضمد

 .(4)واًمٜمّم٤مرى

واًمتِمٞمٞمد رومع اًمبٜم٤مء وشمزيٞمٜمف سم٤مًمِمٞمد وهق اجلص "ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين: 

ئط يِمٞمده ـماله سم٤مًمِمٞمد وهق ُم٤م يٓمغم يمذا ذم اًمنمح واًمذي ذم اًم٘م٤مُمقس: ؿم٤مد احل٤م

                                                             
َتٛمر أو شمّمٗمر : أي اطمذر ـمكم اعمسجد سم٤مٕمحر أو إصٗمر. ومتٗمتـ : شمٗمسد قمٚمٞمٝمؿ صالهتؿ وشمقىمٕمٝمؿ ذم  (1) 

الة. يتب٤مهقن أي: يتٗم٤مظمرون سمبٜم٤مء اعمس٤مضمد وٓ حيٞمقْن٤م سم٤مًمّمالة اإلصمؿ ٓؿمتٖم٤مَلؿ سم٤مًٕمقان قمـ اخلِمقع ذم اًمّم

واًمذيمر واًمٕمٚمؿ. ًمتزظمرومٜمٝم٤م : أي اعمس٤مضمد واًمزظمروم٦م اًمتزيلم سم٤مًمذه٥م وهمػمه[ ]شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[ صحٞمح 

 (.97/ 1اًمبخ٤مري )

 (.448(رىمؿ)122/ 1( ؾمٜمـ أيب داود )97/ 1أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (2) 

/ 2صحٞمح( صحٞمح أيب داود )( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )449(رىمؿ)123/ 1أظمرضمف أسمق داود ) (3) 

 (. 476) (رىمؿ348

/ 2صحٞمح أيب داود ) ( ىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م )صحٞمح(448(رىمؿ )122/ 1أظمرضمف أسمق داود ) (4) 

 (.475) (رىمؿ347
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, واحلدي٨م ك: ومٚمؿ جيٕمؾ رومع اًمبٜم٤مء ُمـ ُمسامهسمف احل٤مئط ُمـ ضمص وٟمحقه, اٟمتٝم

فم٤مهر ذم اًمٙمراه٦م أو اًمتحريؿ ًم٘مقل اسمـ قمب٤مس: يمام زظمروم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, 

وم٢من اًمتِمبف هبؿ حمرم, وذًمؽ أٟمف ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد إٓ أن شمٙمـ اًمٜم٤مس 

ؼمد, وشمزيٞمٜمٝم٤م يِمٖمؾ اًم٘مٚمقب قمـ اخلِمقع اًمذي هق روح ضمسؿ ُمـ احلر واًم

 .(1)"اًمٕمب٤مدة, واًم٘مقل سم٠مٟمف جيقز شمزيلم اعمحراب سم٤مـمؾ

 

 أمهقة ادبادرة إىل فعل الصدقة اجلارية, وفعل اخلر

اًمٕمبد احلريص قمغم ومٕمؾ اخلػم, وقمٛمؾ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اعمب٤مدرة إمم ومٕمٚمٝم٤م  إن قمغم      

 ًمٕمدة أُمقر:   :ٙمٜمف ُمـ ذًمؽ وهذا هق إومْمؾ ًمفذم طم٤مل صحتف وقم٤مومٞمتف وَت

اِت  وَم٤مؾْمَتبُِ٘مقا :ي٘مقل ُٕمر اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمٞم٨م اؾمتج٤مسم٦م :ولاأل    اخْلَػْمَ

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا:  وىم٤مل شمٕم٤ممم ,[148: اًمب٘مرة]  قَمْرُضَٝم٤م َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

اَمَواُت  َْرُض  اًمسَّ ْٕ ْت  َوا :  , وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف[133: قمٛمران آل] ُٛمتَِّ٘ملمَ ًمِٚمْ  ُأقِمدَّ

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  ؾَم٤مسمُِ٘مقا   يَمَٕمْرضِ  قَمْرُضَٝم٤م َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم
ِ
اَمء َْرضِ  اًمسَّ ْٕ ْت  َوا  ُأقِمدَّ

ـَ  ِذي ـْ  ُي١ْمشمِٞمفِ  اهللَِّ  وَمْْمُؾ  َذًمَِؽ  َوُرؾُمِٚمفِ  سم٤ِمهللَِّ آَُمٜمُقا ًمِٚمَّ  اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  اًْمَٗمْْمؾِ  ُذو َواهللَُّ َيَِم٤مءُ  َُم

 .[21: احلديد]

                                                             
 (.236/ 1ؾمبؾ اًمسالم ) (1)
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إوىم٤مت يمؾ اهمتٜم٤مم   ُمـ , وطمثٜم٤م قمٚمٞمف,رؾمقل اهلل  إًمٞمف رؿمدٟم٤مأاًمٕمٛمؾ سمام  :ثاينال

قمامل اًمّم٤محل٤مت  ىمبؾ واعمب٤مدرة امم إ ,, سمٗمٕمؾ اًم٘مرسم٤مت واًمٓم٤مقم٤مت واًمٚمحٔم٤مت

 اًمرضمؾ يّمبح ,اعمٔمٚمؿ اًمٚمٞمؾ يم٘مٓمع ومتٜم٤م سم٤مٕقمامل سم٤مدروا» : طمٞم٨م ىم٤مل ,اًمٗمقات

 ُمـ سمٕمرض ديٜمف يبٞمع يم٤مومرا, ويّمبح ُم١مُمٜم٤م يٛمز أو يم٤مومرا, ويٛمز ُم١مُمٜم٤م

مخس: ؿمب٤مسمؽ ىمبؾ هرُمؽ, وصحتؽ ىمبؾ  اهمتٜمؿ مخس٤م ىمبؾ» :  ىم٤ملو, (1)شاًمدٟمٞم٤م

  .(2)شؾم٘مٛمؽ, وهمٜم٤مءك ىمبؾ وم٘مرك, وومراهمؽ ىمبؾ ؿمٖمٚمؽ, وطمٞم٤مشمؽ ىمبؾ ُمقشمؽ

 أو صدىم٦م أظمرضمٝم٤م: »ُمـ ىمقًمف  اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م٤م, قمٛمال  سمام ورد ذم احلدي٨م :ثالثلا

 ,طم٤مًمف يمامل زُم٤من ذم أظمرضمٝم٤م أي" ىم٤مل اًمسٜمدي:  ,(3)شُمـ ُم٤مًمف ذم صحتف, وطمٞم٤مشمف

وهذا  ,(4)"ذًمؽ إمم شمرهمٞم٥م وومٞمف ,سمف آٟمتٗم٤مع ُمـ وَتٙمٜمف ,ُم٤مًمف إمم اومت٘م٤مره ووومقر

ُمبٞمٜم٤م ومٞمف  اًمذي ذيمرت ومٞمف أٟمقاع أقمامل اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦ماحلدي٨م  إُمر ُمستٗم٤مد ُمـ

 .وىم٧م ومٕمٚمٝم٤م 

قمـ  ,قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم سمدًمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ٤م, وصمقاسماأضمرًمٙمقْن٤م أقمٔمؿ  :رابعال 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, أي  ,هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل أيب 

                                                             
 (.118(رىمؿ )112/ 1أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة ) (1)

وىم٤مل هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم   (7846(رىمؿ )341/ 4ؿ قمـ اسمـ قمب٤مس )أظمرضمف احل٤ميم (2) 

قمغم ذط اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ,ىم٤مل إًمب٤مين:  طمدي٨م  -(7846ُمـ شمٚمخٞمص اًمذهبل[ ) -ومل خيرضم٤مه ]اًمتٕمٚمٞمؼ 

 (.1277( رىمؿ )243/ 1)صحٞمح( اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )

 ؾمبؼ خترجيف  (3)

 (.126/ 1ضمف )طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤م (4)
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أن شمّمدق وأٟم٧م صحٞمح ؿمحٞمح ختِمك اًمٗم٘مر, »اًمّمدىم٦م أقمٔمؿ أضمرا؟ ىم٤مل: 

ذا وىمد وشم٠مُمؾ اًمٖمٜمك, وٓ َتٝمؾ طمتك إذا سمٚمٖم٧م احلٚم٘مقم, ىمٚم٧م ًمٗمالن يمذا, وًمٗمالن يم

ًمٞمس ومٞمؽ ُمرض أو قمٚم٦م شم٘مٓمع أُمٚمؽ ش صحٞمح: », ومٛمٕمٜمك ىمقًمف (1)شيم٤من ًمٗمالن

أي: ُمـ ؿم٠مٟمؽ اًمِمح وهق اًمبخؾ ُمع احلرص, ش ؿمحٞمح: »ذم احلٞم٤مة, وىمقًمف 

وٓ »شمٓمٛمع وشمرضمق, وىمقًمف: ش: شم٠مُمؾ»خت٤مومف وَتس٥م ًمف طمس٤مسم٤م, ش: ختِمك اًمٗم٘مر»

احلٚمؼ واعمراد  أي: ىم٤مرسم٧م اًمروحش سمٚمٖم٧م احلٚم٘مقم:»ٓ شم١مظمر وىمقًمف ش َتٝمؾ

وىمد يم٤من »أظمذت شمقيص وشمتّمدق, ش: ىمٚم٧م ًمٗمالن يمذا»ؿمٕمرت سم٘مرب اعمقت, 

 .(2)"وىمد أصبح ُم٤مًمؽ ُمٚمٙم٤م ًمٖمػمك وهؿ ورصمتؽش: ًمٗمالن

, وهبذا ٤مًمّمدىم٦م اجل٤مري٦مسمدء اٟمتٗم٤مع اًمٜم٤مس سمواًمثقاب ُمـ  ري٤من إضمرضم :اخلامس  

 .ىمبؾ أضمٚم٦م حيّمؾ اًمٕمبد قمغم أضمقر يمثػمة قم٤مضمٚم٦م 

اًمؼميم٦م واًمٕمقض واخلٚمػ واًمزي٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم اعم٤مل  قمغم لّمقاحل  :سادسال

 ٦م شمدل قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمبؼ ذيمره.اعمٜمٗمؼ ُمٜمف, وَلذا أدًم٦م يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم

ىمد حيّمؾ ًمإلٟمس٤من شمب٤مطء وشم٠مظمػم وشمسقيػ ذم ومٕمؾ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م  :سابعال

د اعم١مُمـ أي قمٛمؾ ومٞمٗمقشمف ذًمؽ اخلػم: ٕن اًمِمٞمٓم٤من طمريص قمغم أن يٗمسد قمغم اًمٕمب

 ص٤مًمح أو ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم حيّمؾ ًمف ُمٜمٝم٤م همٗمران ًمذٟمقسمف ورومع ًمدرضم٤مشمف وُمرض٤مة رسمف.

                                                             
 (.1232( رىمؿ)716/ 2, ُمسٚمؿ ) (1419(رىمؿ )112/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري ) (1)

 (. 112/ 2شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م ذم اًمبخ٤مري )  (2)
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وإؿمٖم٤مل  ,ىمد حيّمؾ ًمإلٟمس٤من ُم٤م حيّمؾ ُمـ أُمقر احلٞم٤مة اًمٕم٤مرض٦م :ثامنال 

 ؾمبب٤م ذم شم٠مظمر اخلػم وطمّمقًمف. قن اًمتل شمٙم ,واًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م ,اعمتقاصٚم٦م

هق ُمـ ينمف قمغم  ,أو اًمقاىمػ َلذا اخلػم ًمٞمٙمقن وم٤مقمؾ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م :تاسعال 

 ,ويت٠ميمد ,هذا اًمٕمٛمؾ اخلػمي واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اًمتل قمزم قمغم ومٕمٚمٝم٤م سمٜمٗمسف: ًمٞمتح٘مؼ

ـمقيال,  ف: ًمٞمدوم ويستٛمر ٟمٗمٕمإطِمٙم٤مُمفو فُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ذم قمدة ضمقاٟم٥م ُمـ اشم٘م٤مٟم

 ت٤مسمع .يو ,تؿُمـ هيثقاب, وهم٤مًمب٤م ُم٤م حيّمؾ هذا إٓ سمقضمقد اًمضمر وإستٛمر ًمٙمل ي

وهق إُمر إهؿ سم٠من اإلٟمس٤من يب٤مدر ذم ومٕمؾ اخلػم ىمبؾ أن يبٖمتف اعمقت  :عاذال  

ـْ وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,وي٠مشمٞمف إضمؾ, وهق مل يٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ اخلػم َوَأْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

ْرشَمٜمِ  َٓ َأظمَّ ـْ ىَمْبِؾ َأْن َي٠ْميِتَ َأطَمَديُمُؿ اعمَْْقُت وَمَٞمُ٘مقَل َربِّ ًَمْق ل إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم

َر اهللَُّ َٟمْٗمًس٤م إَِذا ضَم٤مَء َأضَمُٚمَٝم٤م َواهللَُّ ظَمبِػٌم سماَِم  ـْ ُي١َمظمِّ لَم * َوًَم
٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ وَم٠َمصَّ

َٓ َيْسَت٠ْمظِمُروَن وىم٤مل شمٕم٤ممم: , [12,11]اعمٜم٤موم٘مقن:  شَمْٕمَٛمُٚمقَن  وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َأضَمُٚمُٝمْؿ 

َٓ َيْس  َٓ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[61]اًمٜمحؾ:  َتْ٘مِدُُمقنَ ؾَم٤مقَم٦ًم َو وَماَل َيْسَتٓمِٞمُٕمقَن شَمْقِصَٞم٦ًم َو

 وإدًم٦م قمغم هذا يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م. ,[52]يس:  إمَِم َأْهِٚمِٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن 

ُمـ اهمتامم اًمٗمرص  , هقخلػمل أقمامو إمم ومٕمؾ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م,واعمس٤مرقم٦م درة وم٤معمب٤م

واهلل  ,اًمٜمدم ٟمس٤من قمغم ومقاهت٤م ُمٜمف, ومل يٜمٗمٕمف ذًمؽومٞمٜمدم اإل ,اًمتل ىمد رسمام ٓ شُمٕمقض

 .  اعمستٕم٤من
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 :تـبقه هام 

 ٓسمد ُمـ شمقومر ذـملم أؾم٤مؾمٞملم ذم يمؾ ُم٤م يٜمقي سمف اعمسٚمؿ ُمـ وىمػ , أو صدىم٦م  

٤م يٜمتٗمع اًمٜم٤مس سمف: ًمٙمل حيّمؾ ًمف إضمر واًمثقاب يم٤مُماًل شم٤مُم٤ًم , ويٙمقن هذا مم  ضم٤مري٦م

 ويمه٤م: ,اًمٕمٛمؾ ُم٘مبقٓ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م هلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف, ومال يٜمقي  :الَشط األول 

سمف ص٤مطمبف ري٤مء وٓ ؾُمٛمٕم٦م وٓ ؿمٝمرة وٓ ٕضمؾ أن ي٘م٤مل ومالن قمٛمؾ يمذا أو صٜمع 

قمامل أو همػم ذًمؽ ُمـ إ ,أو صدىم٦م ضم٤مري٦م ,يمذا: سمؾ جيٕمؾ ُم٤م قمٛمؾ ُمـ وىمػ

ؿمٙمقرا قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ,  ظم٤مًمّم٤م هلل شمٕم٤ممم ٓ يرضمق ُمـ أطمد ضمزاء وٓ ,اًمّم٤محل٦م

ْك وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٓ ُينْمِ ِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمْؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم َو ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمَِ٘م٤مَء َرسمِّ وَمَٛم

ِف َأطَمًدا َّٓ ًمِٞمَْٕمُبُدوا اهللََّ  وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[112]اًمٙمٝمػ:  سمِِٕمَب٤مَدِة َرسمِّ َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ

ـَ طُمٜمََٗم٤مءَ  ي ـُ اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦مِ  خُمِْٚمِّملَم ًَمُف اًمدِّ يَم٤مَة َوَذًمَِؽ ِدي اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ]اًمبٞمٜم٦م:  َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

 وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدا., [5

ومٕمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض  ,وم٤مإلظمالص هلل ذط ىمبقل يمؾ اًمٕمب٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت

٤م , وإٟمام ُٕمرئ ُم سم٤مًمٜمٞم٤متإٟمام إقمامل »ي٘مقل:  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ٟمقى, ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف, ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف, وُمـ يم٤مٟم٧م 

, وقمـ (1)ش شهجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمبٝم٤م أو اُمرأة يتزوضمٝم٤م, ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف

                                                             
 (.1927(, ُمسٚمؿ رىمؿ )6689( ورىمؿ )1( رىمؿ )6/ 1ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1) 
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ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ : » رؾمقل اهلل  أيب هريرة, ىم٤مل: ىم٤مل

وقمـ أيب أُم٤مُم٦م , (1)ش همػمي, شمريمتف وذيمف اًمنمك, ُمـ قمٛمؾ قمٛمال أذك ومٞمف ُمٕمل

إن اهلل ٓ ي٘مبؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م يم٤من ًمف ظم٤مًمّم٤م, : » ىم٤مل: رؾمقل اهلل ىم٤مل  اًمب٤مهكم, 

وقمـ أيب ؾمٕمد سمـ أيب ومْم٤مًم٦م إٟمّم٤مري, ويم٤من ُمـ , (2)شواسمتٖمل سمف وضمٝمف

, إذا مجع اهلل إوًملم وأظمريـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: » اًمّمح٤مسم٦م, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًمٞمقم ٓ ري٥م ومٞمف, ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: ُمـ يم٤من أذك ذم قمٛمؾ قمٛمٚمف هلل, ومٚمٞمٓمٚم٥م صمقاسمف ُمـ 

, وقمـ ضمٜمدب واسمـ قمب٤مس (3)شقمٜمد همػم اهلل, وم٢من اهلل أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك

ـْ ُيَراِئل  : » ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  َع اهللَُّ سمِِف , َوَُم َع ؾَمٛمَّ ـْ ؾَمٛمَّ َُم

 . (5)ش(4) ُيَراِئل اهللَُّ سمِفِ 

                                                             
 (.2985( رىمؿ)2289/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ )  (1) 

/ 1( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح( اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )3142(رىمؿ )25/ 6ئل )أظمرضمف اًمٜمس٤م  (2)

 ( .1856(رىمؿ )379

(, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م 3154( رىمؿ )314/ 5اًمؽمُمذي ) (4223(رىمؿ )1426/ 2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )  (3)

 (.5318(رىمؿ )1462/ 3ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) )طمسـ(

سمف اخت٤مذ اجل٤مه واعمٜمزًم٦م قمٜمدهؿ, ومل يرد سمف وضمف اهلل, وم٢من اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ ؾمٛمع : ُمـ ؾمٛمع سمٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس وىمّمد (4)

يسٛمع سمف ظمٚم٘مف, أي جيٕمٚمف طمديًث٤م قمٜمد اًمٜم٤مس اًمذى أراد ٟمٞمؾ اعمٜمزًم٦م قمٜمدهؿ سمٕمٛمٚمف, وٓ صمقاب ًمف ذم أظمرة قمٚمٞمف, 

يٗمٕمٚمف ًمقضمٝمف,  ويمذًمؽ ىمقًمف  ُمـ يرائل : أي سمٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس راءى اهلل سمف, أي أـمٚمٕمٝمؿ قمغم أٟمف ومٕمؾ ذًمؽ َلؿ ومل

 (.228/ 12ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) وم٤مؾمتحؼ قمغم ذًمؽ ؾمخط اهلل وأًمٞمؿ قم٘م٤مسمف,

 (.2986( رىمؿ )2289/ 4( واًمٚمٗمظ ًمف, ُمسٚمؿ )6499(رىمؿ )124/ 8ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (5)
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٤ممم وقمدم اًمنمك سمف ُمـ إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل شمٕم ومٝمذه سمٕمض

ُمـ يمت٥م اؾمٛمف قمغم "ىم٤مل اسمـ اجلقزي ومٞمام يتٕمٚمؼ سمبٜم٤مء اعمس٤مضمد: , وًمذًمؽ ضمؾ وقمال

ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمبكم: , و(1)"اعمسجد اًمذي يبٜمٞمف يم٤من سمٕمٞمدا ُمـ اإلظمالص

ن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت, وإٟمام قمامل: وم٢موم٤مإلظمالص ذط حلّمقل اًمثقاب ذم مجٞمع إ"

ُم٤م ٟمقى, وسمٜم٤مء اعمس٤مضمد ُمـ مجٚم٦م إقمامل, وم٢من يم٤من اًمب٤مقم٨م قمغم قمٛمٚمف اسمتٖم٤مء  ٍى ُمرٓ

وضمف اهلل طمّمؾ ًمف هذا إضمر, وإن يم٤من اًمب٤مقم٨م قمٚمٞمف اًمري٤مء واًمسٛمٕم٦م أو اعمب٤مه٤مة 

 اهـ, (2)"ومّم٤مطمبف ُمتٕمرض عم٘م٧م اهلل وقم٘م٤مسمف, يمس٤مئر ُمـ قمٛمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ إقمامل اًمؼم

ىمبؾ اًمبدء ذم  ,ومٕمغم اعمسٚمؿ أن حيرص قمغم َت٘مٞمؼ هذا اًمنمط ذم ىمرارة ٟمٗمسف وىمٚمبف

 .  ويٜم٤مل سمف إضمر واًمثقاب  ,: ًمٞمٙمقن ُم٘مبقٓ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممميٕمٛمٚمف يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح

  

أن يٙمقن اًمقىمػ أو اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ُمـ ُم٤مل طمالل ـمٞم٥م همػم   الَشط الثاين: 

ُمـ رسم٤م أو يٙمقن ومٞمف ًمٓمف ُم٤مل طمرام, ُمٖمّمقب, وٓ ُمرسوق, وٓ ُمٜمٝمقب, وٓ خي٤م

ٓ شمِمقسمف ؿم٤مئب٦م,  ـ ٟمحق ذًمؽ: سمؾ يٙمقن ُمـ طمالل ص٤مذمُم ءؿمبٝم٦م, أو ر

وم٤مًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م هل قمب٤مدة هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, واهلل ضمؾ وقمال ـمٞم٥م ٓ ي٘مبؾ إٓ 

ُم٤م : » ومٕمـ أيب هريرة : ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,ّم٧م اًمّمدىم٦م سم٤مًمٓمٞم٥م: وًمذًمؽ ظُم ٤مـمٞمب

ـمٞم٥م, وٓ ي٘مبؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م, إٓ أظمذه٤م اًمرمحـ سمٞمٛمٞمٜمف,  شمّمدق أطمد سمّمدىم٦م ُمـ

                                                             
 (.545/ 1ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )  (1)

 (.322/ 3ومتح اًمب٤مري ٓسمـ رضم٥م ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  64 
وإن يم٤مٟم٧م َترة, ومؽمسمق ذم يمػ اًمرمحـ طمتك شمٙمقن أقمٔمؿ ُمـ اجلبؾ, يمام يريب 

أهي٤م اًمٜم٤مس, إن  ":  وقمٜمف أيْم٤م, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,(1)شأطمديمؿ ومٚمقه أو ومّمٞمٚمف

 .(2)شاهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مبؾ إٓ ـمٞمب٤م

احل٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ُمـ احلالل, واًمٜمٝمل قمـ  دل احلدي٨م قمغم"ىم٤مل اًمٜمقوي: 

أي: ُمٜمزه قمـ اًمٜم٘م٤مئص ش: إن اهلل ـمٞم٥م»ل اًم٘م٤مري: , وىم٤م(3)"اإلٟمٗم٤مق ُمـ همػمه

أي: ُمـ اًمّمدىم٤مت  شٓ ي٘مبؾ»سم٤مًمٙمامٓت ُمـ اًمٜمٕمقت واًمٕمٞمقب, وُمتّمػ 

أي: ُمٜمزه٤م قمـ اًمٕمٞمقب اًمنمقمٞم٦م وإهمراض ش: إٓ ـمٞمب٤م»وٟمحقه٤م ُمـ إقمامل 

اًم٘م٤ميض: اًمٓمٞم٥م ضد اخلبٞم٨م..., وإذا وصػ سمف إُمقال  اًمٗم٤مؾمدة ذم اًمٜمٞم٦م, ىم٤مل

أريد سمف يمقٟمف طمالٓ ُمـ ظمٞم٤مر إُمقال, وُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ اًمٕمٞمقب, 

اعمٕمٜمك, وهق ظمٞم٤مر ومال ي٘مبؾ, وٓ يٜمبٖمل أن يت٘مرب إًمٞمف إٓ سمام يٜم٤مؾمبف ذم هذا 

]آل  ٤م َتبقنًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا مميمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: , أُمقاًمٙمؿ احلالل

أُم٤م ُمـ قمٛمؾ صدىم٦م ضم٤مري٦م أو أوىمػ وىمٗم٤م ُمـ ُم٤مل طمرام, ومٝمذا , (4)"[92قمٛمران: 

 وَلذا ىمٞمؾ ومٞمف: ,صمؿ ذه٥م ًمٞمح٩م ٤محمرُم طم٤مًمف يمٛمـ مجع ُم٤مٓ

                                                             
 (.1214( رىمؿ )722/ 2ُمسٚمؿ )سم٤مب ىمبقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙمس٥م اًمٓمٞم٥م وشمرسمٞمتٝم٤م( )أظمرضمف   (1)

 (.1215(رىمؿ )723/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (2) 

 (.122/ 7ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (3)

 (.1889/ 5ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (4)
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 (1) إذا طمجج٧م سمامل أصٚمف ؾمح٧م ... ومام طمجج٧م وًمٙمـ طمج٧م اًمٕمػم

قمب٤مدة هلل  أٟمقاقمٝم٤م مم٤م ذيمرٟم٤م أو مل ٟمذيمر جٛمٞمعقمب٤مدة وومٕمؾ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م سم واحل٩م

أُم٤م اعم٤مل احلرام ومال جيقز و ٓمٞم٥م,اًمالل احل٤مل اعم اًمٕمب٤مدات إٓ شمٕم٤ممم: ومال يٙمقن ذم

 أظمذه ومْمال قمـ اًمتّمدق سمف واإلٟمٗم٤مق ُمٜمف.

 ُمـ ُم٤مل همػم ـمٞم٥م :  اوًمذًمؽ ىم٤مل ؿم٤مقمر هيجق رضمال سمٜمك ُمسجد

 **     وأٟم٧م سمحٛمد اهلل همػم ُمقومؼ   ؾمٛمٕمتؽ شمبٜمل ُمسجدا ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م

 (2)ًمؽ اًمقيؾ ٓ شمزين وٓ شمتّمدىمل  ٝم٤م  **يمد ومرضم يمٛمٓمٕمٛم٦م إيت٤مم ُمـ

٠من وَلذا ومالسمد قمغم اإلٟمس٤من أن يتحرى ذم ُم٤م جيٕمٚمف هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اعم٤مل, سم

, ويٕمٓمل قمٚمٞمف إضمر قمٜمده ي٘مبٚمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمل :يٙمقن ُمـ احلالل اًمٓمٞم٥م

 واًمثقاب.

 

 

 

 

                                                             
 (.66ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )ص:   (1)

إهم٤مين قمـ اًمِم٤مقمر اسمـ قمامر آؾمدي هيجق رضمال يم٤من يتقٓ ؿمٞمئ٤م ُمـ  ذيمره أسمق اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين ذم (2) 

اًمقىمػ ًمٚم٘م٤ميض سم٤مًمٙمقوم٦م , وذيمره ي٤مىمقت احلٛمقي ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان , وىمد ضم٤مء سمٚمٗمظ همػم هذا يمس٤مقمٞم٦م اًمرُم٤من 

 عم٤م شمّمدىم٧م ضمرت ُمثال ًمٚمخ٤مئـ اعمتّمدىمل وسمٚمٗمظ  يمس٤مقمٞم٧م ًمٚمخػم ُمـ يمد ومرضمٝم٤م ...., واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل .
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 الثالث ادطؾب

 اجلارية لؾصدقة عـفم اهلل ريض الصحابة فعل من وكامذج صور 

ُمـ إضمقر  ,اجل٤مري٦م عم٤م قمرف  اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمّمدىم٦م      

أومْمؾ ومرضسمقا سمذًمؽ أروع إُمثٚم٦م, و ,واًمٗمْم٤مئؾ اًمٙمثػمة أرسقمقا إًمٞمٝم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

اًمٜمامذج واًمّمقر ذم شمس٤مسم٘مٝمؿ ًمٗمٕمؾ اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت, ووىمػ اعمٛمتٚمٙم٤مت, ُمـ 

 :  ذًمؽ ر ؿمٞمئ٤م ُمـذيمأومْمؾ إُمقال واعمدظمرات, ٟم

 الصورة األوىل :

, ىم٤مل: أص٤مب قمٛمر أرض٤م ريض اهلل قمٜمٝمام ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٛمر 

يست٠مُمره ومٞمٝم٤م, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إين أصب٧م أرض٤م سمخٞمؼم,  سمخٞمؼم, وم٠مشمك اًمٜمبل 

إن ؿمئ٧م طمبس٧م »مل أص٥م ُم٤مٓ ىمط هق أٟمٗمس قمٜمدي ُمٜمف, ومام شم٠مُمرين سمف؟ ىم٤مل: 

, ىم٤مل: ومتّمدق هب٤م قمٛمر, أٟمف ٓ يب٤مع أصٚمٝم٤م, وٓ يبت٤مع, وٓ شهب٤مأصٚمٝم٤م, وشمّمدىم٧م 

يقرث, وٓ يقه٥م, ىم٤مل: ومتّمدق قمٛمر ذم اًمٗم٘مراء, وذم اًم٘مرسمك, وذم اًمرىم٤مب, وذم 

ؾمبٞمؾ اهلل, واسمـ اًمسبٞمؾ, واًمْمٞمػ, ٓ ضمٜم٤مح قمغم ُمـ وًمٞمٝم٤م أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م 

 . (1)ش(1)ُم٤مٓ همػم ُمت٠مصمؾ» :وذم ًمٗمظ, شسم٤معمٕمروف, أو يٓمٕمؿ صدي٘م٤م همػم ُمتٛمقل ومٞمف

                                                             
٤مب قمٛمر أرض٤م : أي أظمذه٤م وص٤مرت إًمٞمف سم٤مًم٘مسؿ طملم ومتح٧م ظمٞمؼم. يست٠مُمره : أي يستِمػمه ـم٤مًمب٤م ذم أص  (1)

همػم ُمت٠مصمؾ : همػم ضم٤مُمع, وًمٞمٝم٤م : ىم٤مم سمِم٠مْن٤م.  سم٤معمٕمروف:  -ذًمؽ أُمره . أٟمٗمس قمٜمدي : أضمقد واًمٜمٗمٞمس اجلٞمد 
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هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم صح٦م أصؾ اًمقىمػ وأٟمف خم٤مًمػ "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

اعمسٚمٛملم ًمِمقائ٥م اجل٤مهٚمٞم٦م, وهذا ُمذهبٜم٤م وُمذه٥م اجلامهػم ويدل قمٚمٞمف أيْم٤م إمج٤مع 

قمغم صح٦م وىمػ اعمس٤مضمد واًمس٘م٤مي٤مت, وومٞمف أن اًمقىمػ ٓ يب٤مع, وٓ يقه٥م, وٓ 

ذوط اًمقاىمػ, وومٞمف ومْمٞمٚم٦م يقرث, إٟمام يتبع ومٞمف ذط اًمقاىمػ, وومٞمف صح٦م 

اًمقىمػ, وهل اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م, وومٞمف ومْمٞمٚم٦م اإلٟمٗم٤مق مم٤م حي٥م, وومٞمف ومْمٞمٚم٦م فم٤مهرة 

ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وومٞمف ُمِم٤مورة أهؾ اًمٗمْمؾ واًمّمالح ذم إُمقر وـمرق 

 اٟمتٝمك.(2)"اخلػم

 .(3)"يم٤من أول وىمػ ذم اإلؾمالم وىمػ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف"ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين: 

: أص٤مب قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رىض اهلل قمٜمف أرض٤م طمف َلذا احلدي٨مىم٤مل اًمبس٤مم ذم ذ

رىض اهلل  -سمخٞمؼم, ىمدره٤م ُم٤مئ٦م ؾمٝمؿ, هل أهمغم أُمقاًمف قمٜمده, ًمٓمٞمبٝم٤م وضمقدهت٤م يم٤مٟمقا

ـمٛمٕم٤ًم  يتس٤مسم٘مقن إمم اًمب٤مىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت, ومج٤مء ريض اهلل قمٜمف إمم اًمٜمبل  -قمٜمٝمؿ

ـْ شَمٜم٤َمًمقا اًمؼِمً  ذم اًمؼم اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يستِمػمه ذم  طَمًتك شُمٜمِْٗمُ٘مقا مِم٤ًم َُتِبقنَ ًَم

صٗم٦م اًمّمدىم٦م هب٤م ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم, ًمث٘متف سمٙمامل ٟمّمحف, وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سم٠مطمسـ ـمرق 

                                                                                                                                                           
ًمبٖم٤م , قمغم اًمبخ٤مري سمحس٥م ُم٤م حيتٛمؾ إٟمت٤مج اًمقىمػ وطمس٥م اًمٕمرف اًمِم٤مئع. ُمتٛمقل : ُمدظمر ًمٚمامل. )شمٕمٚمٞمؼ ا

(3 /199.) 

 (.1632( رىمؿ )1255/ 3( , ُمسٚمؿ )2737( رىمؿ)199/ 3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1)

 (.86/ 11ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (2)

 (.127/ 2ؾمبؾ اًمسالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين ) (3)
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اًمّمدىم٤مت, وذًمؽ سم٠من حيبس أصٚمٝم٤م وي٘مٗمف ومال يتٍمف سمف سمبٞمع, أو إهداء, أو إرث 

٤م ذم أو همػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمتٍموم٤مت, اًمتل ُمـ ؿم٠مْن٤م أن شمٜم٘مؾ اعمٚمؽ, أو شمٙمقن ؾمبب

ّمدق هب٤م ذم اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم, ورم إىم٤مرب وإرطم٤مم, وأن َيُٗمًؽ ُمٜمٝم٤م تٟم٘مٚمف, وي

اًمرىم٤مب سم٤مًمٕمتؼ ُمـ اًمرق, أو سمتسٚمٞمؿ اًمدي٤مت قمـ اعمستقضمبلم, وأن يس٤مقمد هب٤م 

اعمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل إلقمالء يمٚمٛمتف وٟمٍم ديٜمف, وأن يٓمٕمؿ اعمس٤مومر اًمذي 

ٜمٝم٤م اًمْمٞمػ أيْم٤م, وم٢ميمرام اًمْمٞمػ ُمـ اٟم٘مٓمٕم٧م سمف ٟمٗم٘متف ذم همػم سمٚمده, ويٓمٕمؿ ُم

سم٤مًمري  ْن٤م ذم طم٤مضم٦م إمم ُمـ ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ويتٕم٤مهده٤ماإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم, سمام أ

واإلصالح, وم٘مد رومع احلرج واإلصمؿ قمٛمـ وًمٞمٝم٤م أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤معمٕمروف, ومٞم٠ميمؾ ُم٤م 

حيت٤مضمف, ويٓمٕمؿ ُمٜمٝم٤م صدي٘م٤م همػم ُمتخذ ُمٜمٝم٤م ُم٤مٓ زائدا قمـ طم٤مضمتف, ومٝمل مل دمٕمؾ 

ي١مظمذ ُمـ احلدي٨م أن  واإلطمس٤من, ٓ ًمٚمتٛمقل واًمثراء, ٟمٗم٤مق ذم ـمرق اخلػمإٓ ًمإل

اًمنموط ذم اًمقىمػ ٓسمد أن شمٙمقن صحٞمح٦م قمغم ُم٘مت٣م اًمنمع: ومال شمٙمقن مم٤م 

خي٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمقىمػ ُمـ اًمؼم واإلطمس٤من, وُمـ اًمٕمدل واًمبٕمد قمـ اجلقر واجلٜمػ 

 اٟمتٝمك.(1)"واًمٔمٚمؿ

 

                                                             
 (.536,  535شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (1) 
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 الصورة الثاكقة : 

ٞمحلم قمـ  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من أسمق ـمٚمح٦م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمح       

أيمثر إٟمّم٤مر سم٤معمديٜم٦م ُم٤مٓ ُمـ ٟمخؾ, ويم٤من أطم٥م أُمقاًمف إًمٞمف سمػمطم٤مء, ويم٤مٟم٧م 

يدظمٚمٝم٤م وينمب ُمـ ُم٤مء ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م, ىم٤مل  ُمست٘مبٚم٦م اعمسجد, ويم٤من رؾمقل اهلل 

ـْ شَمٜم٤َمًمقا اًمؼِمً طَمًتك شُمٜمِْٗمُ٘مقا مِمً  أٟمس: ومٚمام أٟمزًم٧م هذه أي٦م: ]آل قمٛمران:  ٤م َُتِبقنَ ًَم

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم  ىم٤مم أسمق ـمٚمح٦م إمم رؾمقل اهلل  ,[92

ـْ شَمٜم٤َمًمقا اًمؼِمً طَمًتك شُمٜمِْٗمُ٘مقا مِم٤ًم َُتِبقنَ  ي٘مقل: وإن أطم٥م أُمقازم إزم سمػمطم٤مء, وإْن٤م ًَم

اك اهلل, ىم٤مل: صدىم٦م هلل, أرضمق سمره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل, ومْمٕمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل طمٞم٨م أر

سمخ, ذًمؽ ُم٤مل راسمح, ذًمؽ ُم٤مل راسمح, وىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىمٚم٧م, : » وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: أومٕمؾ ي٤م رؾمقل اهلل, وم٘مسٛمٝم٤م أسمق ش وإين أرى أن دمٕمٚمٝم٤م ذم إىمرسملم

 .(2)سمح(اسمدل )ر (1)شرايحُم٤مل »ـمٚمح٦م ذم أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمف, وىمٞمؾ 

ٔمٞمؿ ُمـ أيب ـمٚمح٦م وهق أن ضمٕمؾ أطم٥م أُمقاًمف وم٤مٟمٔمر ي٤م رمحؽ اهلل امم هذا اًمٗمٕمؾ اًمٕم 

إًمٞمف صدىم٦م هلل شمٕم٤ممم, صمؿ ذه٥م ي٘مسؿ ذًمؽ اعم٤مل اًمٜمٗمٞمس  سمٜمٗمسف سملم أىم٤مرسمف وسمٜمل 

                                                             
( قمذب. )اًمؼم( اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ظمػم. )مم٤م َتبقن( ُمـ أُمقاًمٙمؿ اًمتل )سمػمطم٤مء(:  اؾمؿ سمست٤من. )ـمٞم٥م (1)

شمرهمبقن هب٤م ـمٞمب٦م سمذًمؽ ٟمٗمقؾمٙمؿ. )أرضمق سمره٤م وذظمره٤م( أـمٛمع وآُمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يدظمر زم أضمره٤م وصمقاهب٤م 

ٕضمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. )سمخ( يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل قمٜمد اًمرض٤م واإلقمج٤مب سم٤مًمٌمء. )ُم٤مل راسمح( ذو رسمح يمثػم جيٜمٞمف ص٤مطمبف 

أظمرة. )رايح( ُمـ اًمرواح وهق اًمرضمقع أي يرضمع ٟمٗمٕمف إمم ص٤مطمبف. ]شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[قمغم ذم 

 (. 119/ 2اًمبخ٤مري)

 (.998( رىمؿ )693/ 2( , ُمسٚمؿ )1461(رىمؿ )119/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : اًمبخ٤مري ) (2)
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سمذًمؽ: وُمـ شم٠مُمؾ هذا  اًمٗمٕمؾ جيده صم٘مٞمؾ قمغم  قمٛمف, سمٕمد ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمبل 

 س ُمـ صمالصم٦م أوضمف:اًمٜمٗم

ًمٙمـ ًمٞمس  ُمٜم٤م ّمدقوم٘مد يتّمدق اعمت , اًمّمدىم٦م سم٠مطم٥م أُمقاًمف إًمٞمف اًمقضمف إول: 

ٛمؾ أو ٓ يتح ُمـ أهمال وأطم٥م ُم٤م قمٜمده ُمـ اعم٤مل, وإن شمّمدق سمذًمؽ وم٘مد رسمام ٓ

يٓمٞمؼ أن يرى ذًمؽ اعم٤مل يٜمٗمؼ سملم يديف ويٕمٓمك يٛملم وؿمامل ًمألظمريـ: ٕٟمف ًمق ٟمٔمر 

 . بذل واًمٕمٓم٤مء وهذا اًمقضمف اًمث٤مينامم ذًمؽ وم٘مد رسمام يٛمسؽ قمـ اًم

سمف وسمٜمل قمٛمف, وهذا ىمد رسمام يّمٕم٥م قمغم أن أسم٤م ـمٚمح٦م ضمٕمٚمف ذم أىم٤مر :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن جيٕمؾ شمٚمؽ آُمقال ذم أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمقُمتف عم٤م ىمد حيّمؾ سمٞمٜمٝمؿ 

, وًمذًمؽ يذه٥م ًمٞمتّمدق قمغم أٟم٤مس أظمريـ و إن يم٤مٟمقا ُمـ ُمِم٤مطمٜم٤مت واظمتالوم٤مت

قل ه١مٓء ٓ يستح٘مقن صدىم٦م, أطمسـ طم٤مل ُمـ أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمف, وًمس٤من طم٤مًمف ي٘م

ومٕمؾ أيب ـمٚمح٦م وم٘مد ذه٥م سمٜمٗمسف وىمسؿ ذًمؽ اعم٤مل وٟمٗمسف راضٞم٦م سمام  ٟمٔمر إمماوًمٙمـ 

ي٤م رؾمقل اهلل,  وًمس٤من  سمؾ ىم٤مل أومٕمؾ ومل يؽمدد أو يراضمع اًمٜمبل أؿم٤مر قمٚمٞمف اًمٜمبل 

ومٝمذا أسمق ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري وهذا  "أرضمق سمره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل  " طم٤مًمف يمام أظمؼم:

ٜم٤م ذم اًمّمقرة إومم شمّمدق ؾمب٤مىمف امم اخلػم, ويمذًمؽ قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب يمام ُمر ُمٕم

سم٠مٟمٗمس ُم٤مًمف وأومْمٚمف وًمذًمؽ ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : ي٤م رؾمقل اهلل, إين أصب٧م أرض٤م 

إن ؿمئ٧م »سمخٞمؼم, مل أص٥م ُم٤مٓ ىمط هق أٟمٗمس قمٜمدي ُمٜمف, ومام شم٠مُمرين سمف؟ ىم٤مل: 

اعمقاىمػ  هٔمر امم هذ, ىم٤مل: ومتّمدق هب٤م قمٛمر, وم٤مٟمشطمبس٧م أصٚمٝم٤م, وشمّمدىم٧م هب٤م

َلؿ, سمؾ هؿ ُمـ  اٟمٗمسٝمؿ ودون ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمبل يبحثقن ُمـ ذات اًمٕمٔمٞمٛم٦م يمٞمػ
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 ,هلل شمٕم٤ممم ضم٤مري٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م واًمٜمٗمٞمس٦م صدىم٦م ؾم٤مرع إًمٞمف ًمٞمجٕمٚمقا شمٚمؽ إُمقال

ُمثؾ شمب٤مرك شمٕم٤ممم, ومٛمـ ًمٜم٤م سمرضم٤مل ذم هذا اًمزُم٤من  يريدون هب٤م دم٤مرة راسمح٦م ُمع اهلل

 .مم ومٕمؾ اخلػم واًمبذل ومٞمفإرسقمٝمؿ أه١مٓء ومٚمٚمف درهؿ ُم٤م أطمرصٝمؿ و

  (1)ل ومجئٜمل سمٛمثٚمٝمؿ  *** إذا مجٕمتٜم٤م ي٤م ضمرير اعمج٤مُمعأوًمئؽ آسم٤مئ

 

  الصورة الثالثة:

 قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: أُمر رؾمقل اهلل ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم 

سم٤مًمّمدىم٦م, وم٘مٞمؾ ُمٜمع اسمـ مجٞمؾ, وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد, وقمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤مل 

همٜم٤مه اهلل ورؾمقًمف, وأُم٤م ظم٤مًمد: ُم٤م يٜم٘مؿ اسمـ مجٞمؾ إٓ أٟمف يم٤من وم٘مػما, وم٠م: »  اًمٜمبل 

ذم ؾمبٞمؾ اهلل, وأُم٤م  (3) أدراقمف و أقمت٤مده (2)وم٢مٟمٙمؿ شمٔمٚمٛمقن ظم٤مًمدا, ىمد اطمتبس

 .(4)شومٝمل قمٚمٞمف صدىم٦م وُمثٚمٝم٤م ُمٕمٝم٤م اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م, ومٕمؿ رؾمقل اهلل 

رقمف ذم ؾمبٞمؾ اهلل وهل ؾمالطمف, واًمسالح  ُمـ ا٤مطمتب٤مس ظم٤مًمد ريض اهلل قمٜمف أدوم

ٜمٗمس ظم٤مص٦م عمـ حي٥م اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم, و ُمٕمروف أطم٥م ُم٤م يٙمقن امم اًم

قمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ضمٝم٤مده ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ومٙمٞمػ ؾمٞمٙمقن طمبف ًمذًمؽ اًمسالح: 

                                                             
 اًمٗمرزدق . (1) 

 اًمب٤مىمل[. ىمد اطمتبس :  ي٘م٤مل طمبسف واطمتبسف إذا وىمٗمف وي٘م٤مل ًمٚمقىمػ طمبٞمس. ]حمٛمد قمبد (2)

 (.56/ 7ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م إقمت٤مد آٓت احلرب ُمـ اًمسالح واًمدواب وهمػمه٤م.  (3)

 (983( رىمؿ )676/ 2( , ُمسٚمؿ )1468(رىمؿ )122/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (4)  
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 قمغم ٜمٍمُمـ أؾمب٤مب اًم س سم٤مًم٘مٚمٞمؾ: ٕن اًمسالح اجلٞمد ؾمب٥مٓؿمؽ أن طمبف ًمٞم

, قمٜمد اًمٜم٤مس ٦ممم ذًمؽ ُم٤م ًمٚمسالح ُمـ أيمهٞم٦م وُمٙم٤مٟمأضػ اعمـ أظمذه سمح٘مف, اًمٕمدو 

ومل يذه٥م ًمٞمبٞمٕمف  ,ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٤موُمع هذا يمٚمف وم٘مد ضمٕمٚمف ريض اهلل قمٜمف وىمٗم

 سمؾ ضمٕمٚمف صدىم٦م ضم٤مري٦م ًمف .  ,أو يب٘مٞمف ًمٞمقرصمف ,ويٜمتٗمع سمثٛمٜمف

 

 الصورة الرابعة : 

, أن رضمال ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل: إن ًمٗمالن ٟمخٚم٦م, وأٟم٤م أىمٞمؿ ريض اهلل قمٜمف  قمـ أٟمس

أقمٓمٝم٤م إي٤مه : » أىمٞمؿ طم٤مئٓمل هب٤م, وم٘م٤مل ًمف اًمٜمبل  طم٤مئٓمل هب٤م, وم٠مُمره أن يٕمٓمٞمٜمل طمتك

, وم٠مشم٤مه أسمق اًمدطمداح وم٘م٤مل: سمٕمٜمل ٟمخٚمتؽ سمح٤مئٓمل, ومٗمٕمؾ, (1)وم٠مسمكش سمٜمخٚم٦م ذم اجلٜم٦م

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إين ىمد اسمتٕم٧م اًمٜمخٚم٦م سمح٤مئٓمل, ىم٤مل:  وم٤مضمٕمٚمٝم٤م  وم٠مشمك اًمٜمبل 

ٕيب اًمدطمداح  (1)رداح (2)يمؿ ُمـ قمذق: »   ًمف, وم٘مد أقمٓمٞمتٙمٝم٤م, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

                                                             
 ومف.ذاك ؿمٗم٤مقم٦م ٓ أُمرا, وإٓ قمَم سمخال ىم٤مل اًمسٜمدي: ىمٞمؾ: يم٤من ىمقًمف  "وم٠مسمك"ىمقًمف:  (1)

قمذق : ىمٞمؾ: سم٤مًمٙمرس اًمٖمّمـ, وسم٤مًمٗمتح اًمٜمخٚم٦م أو احل٤مئط, واًمٔم٤مهر أن اعمراد ه٤م هٜم٤م اًمٜمخٚم٦م أو احل٤مئط,  (2)

[ , وىمقًمف:  واهلل يْم٤مقمػ عمـ يِم٤مء ]اًمب٘مرة: 162ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ُمـ ضم٤مء سم٤محلسٜم٦م ومٚمف قمنم أُمث٤مَل٤م( ]إٟمٕم٤مم: 

اًمرهمب٦م ذم اخلػم, واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ , وىم٤مل اًم٘م٤ميض  قمغم اًمقاطمدة ًمبٞم٤من أْن٤م شمٙمٗمل ذم [, واىمتّم٤مر اًمٜمبل 261

: ىمٞمؾ: إٟمام ي٘م٤مل ًمٚمٜمخٚم٦م: قمذق, إذا يم٤مٟم٧م سمحٛمٚمٝم٤م, وًمٚمٕمرضمقن: قمذق, إذا يم٤من 2/71 "اعمِم٤مرق"قمٞم٤مض ذم 

)طم٤مؿمٞم٦م ُمسٜمد أمحد ـمبٕم٦م   شم٤مُم٤م سمِمامرخيف وَتره . ىمٚمٜم٤م: واًمِمامريخ: مجع ؿمٛمراخ, وهق ُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف اًمرـم٥م.

 (.465/ 19اًمرؾم٤مًم٦م )
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ىم٤مَل٤م ُمرارا, ىم٤مل: وم٠مشمك اُمرأشمف وم٘م٤مل: ي٤م أم اًمدطمداح اظمرضمل ُمـ ش ذم اجلٜم٦م

ىم٤مل ,  (2) شاحل٤مئط, وم٢مين ىمد سمٕمتف سمٜمخٚم٦م ذم اجلٜم٦م وم٘م٤مًم٧م: رسمح اًمبٞمع, أو يمٚمٛم٦م شمِمبٝمٝم٤م

 .(3)"يم٤من ًمف ومٞمف ؾمتامئ٦م ٟمخٚم٦م  "اسمـ اجلقزي : 

ٟمٗم٤مق ذم ٚمغ  ُمـ اإلُمـ شم٠مُمؾ هذا احلدي٨م ؾمٞمجد ٟمٗمسف ُم٘مٍما أو ممسٙم٤م ُمٝمام سم

ومٞمف ؾمتامئ٦م ٟمخٚم٦م, اٟمٔمر وم٘مد سمذل سمست٤مٟم٤م يم٤مُمال  ,اًمدطمداح وضمقه اخلػم ُم٘م٤مسمؾ ومٕمؾ أيب

اًمتل ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ٓ يٗمٜمك وٓ  ذم اجلٜم٦م, ًمٙمٜمٝم٤م ًمٕمدد اًمٙمبػم ُم٘م٤مسمؾ ٟمخٚم٦م واطمدةإمم هذا ا

ه٤م اومِمؽماًمب٤مىمٞم٦م قمرف ىمدر , سقط ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤موُمقضع اًم ,يبٞمد

 ًمـ شمبقر. ُمع اهلل ؿ هب٤م ُمـ دم٤مرة وم٠مٟمٕمِ وشمدًم٧م ًمف صمامر اجلٜم٦م,  , سمح اًمبٞمعسم٤مًمٗم٤مٟمٞم٦م, ومر

ـْ َُم٤مزِم وَمَٚمْٞمَس ًمَِٞمفْ   ُم ُِم اُِمل ٔظِمَريِت ... َُم٤م ٓ ُأىَمدِّ  .(4)اعم٤َْمُل َُم٤م يَم٤مَن ىُمدَّ

                                                                                                                                                           
)طم٤مؿمٞم٦م ُمسٜمد أمحد  رداح : ىم٤مل اًمسٜمدي: سمٗمتح راء, وظمٗم٦م ُمٝمٛمٚم٦م, أي: اًمث٘مٞمؾ ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمثامر. (1)

 (.465/ 19ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م )

ىم٤مل  إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ, ( وىم٤مل حم٘مؼ اعمسٜمد:12482(رىمؿ )464/ 19أظمرضمف أمحد ) (2) 

( وأظمرضمف اسمـ طمب٤من 2964(رىمؿ )1131 /6ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )إًمب٤مين:  طمدي٨م )صحٞمح( 

( ُمـ ـمريؼ أيب 3451) "اًمِمٕم٥م", وقمٜمف اًمبٞمٝم٘مل ذم 2/22( , واحل٤ميمؿ 763/ )22( , واًمٓمؼماين 7159)

 ٟمٍم قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمتامر, قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م, سمف.

 (.462/ 1يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ) (3)

 (.92/ 1اًمتبٍمة ٓسمـ اجلقزي ) (4)
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 الصورة اخلامسة :

وشمس٤مسم٘مٝمؿ ذم ومٕمؾ  ,وأُم٤م اًمّمقرة اخل٤مُمس٦م ُمـ ُمس٤مرقم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

, ىم٤مل: ؿمٝمدت اًمدار طملم اًم٘مِمػمي طَمْزنٍ قمـ صمامُم٦م سمـ ُم٤م ضم٤مء اجل٤مري٦م  اًمّمدىم٦م

أذف قمٚمٞمٝمؿ قمثامن ريض اهلل قمٜمف , وم٘م٤مل: أٟمِمديمؿ سم٤مهلل هؾ شمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل 

   :ُمـ يِمؽمي سمئر »ىمدم اعمديٜم٦م وًمٞمس هب٤م  ُم٤مء يستٕمذب همػم سمئر روُم٦م , وم٘م٤مل

وم٤مؿمؽميتٝم٤م ُمـ ش , ٜمٝم٤م ذم اجلٜم٦مروُم٦م ومٞمجٕمؾ دًمقه ومٞمٝم٤م ُمع دٓء اعمسٚمٛملم سمخػم ًمف ُم

, ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ , ىم٤مل: ...صٚم٥م ُم٤مزم ومجٕمٚم٧م دًمقي ومٞمٝم٤م ُمع دٓء اعمسٚمٛملم 

أٟمِمديمؿ سم٤مهلل واإلؾمالم هؾ شمٕمٚمٛمقن أين ضمٝمزت ضمٞمش اًمٕمرسة ُمـ صٚم٥م ُم٤مزم؟ , 

ىم٤مل: ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ , ىم٤مل: أٟمِمديمؿ اهلل واإلؾمالم هؾ شمٕمٚمٛمقن أن اعمسجد ض٤مق 

ُمـ يِمؽمي سم٘مٕم٦م آل ومالن ومٞمزيده٤م ذم اعمسجد سمخػم ًمف : »اهلل سم٠مهٚمف وم٘م٤مل رؾمقل

 .(1)احلدي٨مش وم٤مؿمؽميتٝم٤م ُمـ صٚم٥م ُم٤مزم ومزدهت٤م ذم اعمسجد...,ش , ُمٜمٝم٤م ذم اجلٜم٦م

ذم ومٕمؾ  فقمٜم اهلل ريض قمثامناًمٙمريؿ امم هذه اعمس٤مرقم٦م واعمس٤مسم٘م٦م ُمـ أظمل ٟمٔمر ٤موم 

 ومٞمفحيت٤مج سم٠مُمر مم٤م  ومام شمٙمٚمؿ اًمرؾمقل  ,إقمامل اًمّم٤محل٤مت واًمّمدىم٤مت اجل٤مري٤مت

سمبذل ُم٤مًمف ذم إمم ومٕمؾ ذًمؽ إُمر, ؾمب٤مىم٤م  قمٜمف اهلل ريض قمثامنإٓ يم٤من  إمم ُم٤مل,

 ًمس٤من طم٤مًمفويم٠من , قمٜمد اهلل ذم اجلٜم٦م وصمقاهب٤م صدىم٦م ضم٤مري٦م يرضمق أضمره٤م وضمقه اخلػم 

 :يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر ي٘مقل 

                                                             
 (.4437(رىمؿ )348/ 5ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ) (1)
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 (1)بّٚمدأشم ومل أيمسؾ ومٚمؿ ٜمٞم٧م,قمُ    ***  أّٟمٜمل ظمٚم٧م ومتك؟ ُمـ ىم٤مًمقا اًم٘مقم إذا 

قمٜمد اهلل واًمٗمْمؾ وم٢مذا يم٤من هذا هق ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ َلؿ ُم٤م َلؿ ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م 

ورؾمقًمف ُمـ سمذَلؿ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م واًمقىمػ هلل شمٕم٤ممم, ومام أطمقضمٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ قمٚمٞمٜم٤م 

سم٤معمس٤مرقم٦م واعمس٤مسم٘م٦م ذم ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ, سمؾ وأيمثر ُمٜمف  اًمذٟمقب ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م, ومٜمحـ أوممُمـ 

إقمامل  هذه وم٠ميـ اعمِمٛمرون امم ُمثؾ ,ُمـ ذٟمقب وشم٘مّمػم ؼ سمٜم٤مٚمِ : ًمٙمثرة ُم٤م ىمد قمَ 

 اجلٚمٞمٚم٦م واًمٗمْم٤مئؾ اًمٙمبػمة, وم٤مهلل اعمستٕم٤من, وىمد اطمسـ ُمـ ىم٤مل:  

 (2)ظَمْٚمٗمل َوأظمرج ُمـ دٟمٞم٤مي قُمرَي٤مٟم٤م    ...     َي٤م ٟمٗمس َُم٤م زم وًمألُمقال أشمريمٝم٤م

 وىم٤مل أظمر:

ْهر ٟمبٜمٞمٝم٤مودورٟم٤م خل   ...    َأُْمَقاًمٜم٤َم ًمَِذوي اعمْػَِماث ٟمجٛمٕمٝم٤م    راب اًمدَّ

وَم٤مت ظم٤موي٦م    ْٔ  (3)أضح٧م ظمراسم٤م وذاق اعمَْْقت سم٤مٟمٞمٝم٤م     ...    شمِْٚمَؽ اعمْٜم٤َمزل ذِم ا

وإقمامل  هذه سمٕمض ُمـ أطمقال اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم شمس٤مسم٘مٝمؿ ذم ومٕمؾ اخلػم

ُمـ  ,وٟمسػم قمغم ُم٤م ؾم٤مروا قمٚمٞمف ,٘متدي هبؿأطمبب٧م أن أذيمره٤م ًمٜم, اًمّم٤محل٤مت

اًمتل يٜمتٗمع  وإقمامل اًمّم٤محل٤مت ,ّمدىم٤مت اجل٤مري٤متس٤مسم٘م٦م ذم ومٕمؾ اًماعمس٤مرقم٦م واعم

 .وسمٕمد اعمامت هب٤م اًمٕمبد ذم طمٞم٤مشمف

 

                                                             
 ديقان ـمروم٦م/ اعمٕمٚم٘م٦م. (1)

 (.181سمست٤من اًمقاقمٔملم وري٤مض اًمس٤مُمٕملم )ص:  (2)

 (.181سمست٤من اًمقاقمٔملم وري٤مض اًمس٤مُمٕملم )ص:  (3)
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   مَلحظة:

 أن اإلٟمس٤من ىمبؾ أن ٟمختؿ اًمٙمالم قمـ اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ٓسمد أن يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

أو ُمٜم٘مٓمٕم٦م )أي  ,يٜمتٗمع سمٕمد ُمقشمف سم٤مًمّمدىم٦م قمٛمقُم٤ًم, ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمدىم٦م ضم٤مري٦م

ًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م(, وؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ إٟمس٤من ٟمٗمسف ىمدُمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف, أو ًمٞمس٧م ُمـ ا

ؾمقاء يم٤من ُمـ أىم٤مرب اعمٞم٧م أو أرطم٤مُمف أو أصدىم٤مئف أو   شمّمدق قمٜمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس

, وًمق مل شمٙمـ ُمـ اعمٞم٧م ٟمٗمسف أو وصٞم٦م ُمٜمف: إًمٞمف يّمؾ صمقاهب٤م و أضمره٤من وم٢م ,همػمهؿ

ٜمٝم٤م أْن٤م ىم٤مًم٧م : أن سمدًمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قم

: إن أُمل اومتٚمت٧م ٟمٗمسٝم٤م, وأفمٜمٝم٤م ًمق شمٙمٚمٛم٧م شمّمدىم٧م, ومٝمؾ َل٤م  رضمال ىم٤مل ًمٚمٜمبل 

  .(1)شٟمٕمؿ»أضمر إن شمّمدىم٧م قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

وهذا "ىم٤مل :  ,شإذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف...,»قمثٞمٛملم قمٜمد طمدي٨م:  اسمـ ىم٤مل

شمف, ًمٙمـ ٓ يٛمٜمع احلدي٨م يراد سمف ُم٤م يتّمدق سمف اعمٞم٧م ذم طمٞم٤مشمف, أو يقيص سمف سمٕمد ُمق

وأُم٤م ىمقل سمٕمض اًمذيـ يٜمتسبقن ": , وىم٤مل أيْم٤م(2)"أن يٙمقن ُمـ همػمه أيْم٤م 

همػم ومٝمذا   ,"إن اًمّمدىم٦م ٓ شمّمح ًمٚمٛمقشمك إٓ أن شمٙمقن صدىم٦م ضم٤مري٦م" :ًمٚمٕمٚمؿ...,

, ويّمؾ إًمٞمٝمؿ صمقاهب٤م إذا يم٤مٟم٧م ظم٤مًمّم٦م هلل صحٞمح, وم٢من اًمّمدىم٦م ًمٚمٛمقشمك شمّمح

أم ُمٜم٘مٓمٕم٦م, ومٗمل طمدي٨م قم٤مئِم٦م دًمٞمؾ  ,ضم٤مري٦م ٧مشمٕم٤ممم, وُمـ ُم٤مل ـمٞم٥م, ؾمقاء يم٤مٟم

قمغم ضمقاز اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م ُمٓمٚم٘م٤م, وأن ًمف سمذًمؽ أضمرًا ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمدىم٦م 

                                                             
 (1224, ُمسٚمؿ رىمؿ ) (1388( رىمؿ )122/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمبخ٤مري ) (1)

 (.125/ 25جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم ) (2)
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وضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سمٕمد ذيمر طمدي٨م:  ـ,اه (1)"أم ُمٜم٘مٓمٕم٦م ,اجل٤مري٦م

ومٝمذا "ُم٤م ًمٗمٔمف : ش إذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث : صدىم٦م ضم٤مري٦م...,»

 ٛمقُمف قمغم أن صمقاب اًمّمدىم٦م يّمؾ إمم اعمٞم٧م, ومل يٗمّّمؾ اًمٜمبل احلدي٨م يدل سمٕم

, ... ومٞمٙمقن احلدي٨م قم٤مُم٤م ذم احل٤مًمتلم سملم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمقصٞم٦م ُمٜمف أو سمدون وصٞم٦م,

ٓ ؿمؽ أن ًمٚمٛمتّمدق احلل, و, (2)"ومال ومرق أن شمٙمقن ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد قمـ اعمٞم٧م

يريد أن يٙمقن أضمر  أضمر وصمقاب قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم سمسب٥م صدىمتف قمغم اعمٞم٧م, وإن يم٤من

شمٚمؽ اًمّمدىم٦م ًمٚمٛمٞم٧م, ومٛمـ ُم٤مت ًمف ىمري٥م أو ص٤مطم٥م قمزيز وم٠مراد ُمٜمٗمٕمتف ومٚمٞمتّمدق 

ٗمع اعمتّمدق قمٜمف سمثقاب شمٚمؽ وسمٗمٕمٚمف هذا حيّمؾ قمغم أُمريـ إول: هق ٟم ,ًمف

 .اًمّمدىم٦م

َهْؾ ضَمَزاُء اًمث٤مين: طمّمقل إضمر ًمٚمٛمتّمدق سمسب٥م ومٕمٚمف هذا, وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َّٓ اإْلِ  طْمَس٤مِن إِ وإٟمام يرطمؿ اهلل ُمـ قمب٤مده » وىمقًمف  ,[62]اًمرمحـ:  طْمَس٤منُ اإْلِ

وَلذا  , ومٝمذا ىمد أطمسـ ورطمؿ اعمٞم٧م ومٙم٤من اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ,(3)شاًمرمح٤مء

وواؾمع ومْمٚمف شمٕم٤ممم أن يثٞم٥م اعمتّمدق أيْم٤م, وُمـ صمؿ ىم٤مل "ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : 

وٓ يٜم٘مص  إصح٤مب: يسـ ًمف أن يٜمقي اًمّمدىم٦م قمـ أسمقيف ُمثال وم٢مٟمف شمٕم٤ممم يثٞمبٝمام

 .(4)"أضمره

 

                                                             
 (.29/ 25جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم ) (1)

 (.25/ 9) 1 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (2)

 (.923( رىمؿ )635/ 2(, ُمسٚمؿ )1284( رىمؿ ) 79/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد )(3) 

 (.92/ 6ْن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ) (4)
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 رابعال ادطؾب

 (اجلارية الصدقة) الوقف أحؽام بعض

 

 ؿمٞمئ٤م ٟمذيمر ومسقف ,ٟمٗمٕمف يدوم مم٤م وؿمبٝمف اًمقىمػ هل اجل٤مري٦م اًمّمدىم٦م يم٤مٟم٧م إذا     

 شمٚمؽ سم٠مطمٙم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمام وُمٕمروم٦م قمٚمؿ قمغم اًمقاىمػ  يٙمقن ًمٙمل :اًمقىمػ أطمٙم٤مم ُمـ

, يمٚمٝم٤م وًمٞمس إطمٙم٤مم هذه ُمـ سمٕمض هق ؾمٜمذيمر واًمذي, اًمقىمػ ذًمؽ أو اًمّمدىم٦م

 وإٓ, اإلؿم٤مرة سم٤مب ُمـ ًمٙمـ شمٗمّمٞمؾ: و ذح إمم َتت٤مج آطمٙم٤مم هذه يم٤مٟم٧م وإن

,  ًمذًمؽ اعمٗمّمٚم٦م اًمٗم٘مف يمت٥م إمم ومٚمػمضمع آؾمتزادة أراد وُمـ ذيمره٤م جم٤مل هذا ًمٞمس

ٗمل وموَلذا  ,هل ذوـمفوأهؿ اطمٙم٤مم اًمقىمػ  ذيمر ُم٤م جيدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م هقو

 ل ُم٤م ًمٗمٔمف:ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُم

 يِمؽمط ًمّمح٦م اًمقىمػ ُم٤م يكم:

, ُم٤مًمٙم٤مً رؿمٞمدا [ قم٤مىمال, سم٤مًمٖم٤م, ,راً ] أي ُمسٚمام, طُم  أن يٙمقن اًمقاىمػ أهاًل ًمٚمتؼمع - 1

 عم٤م ؾمٞم٘مٗمف.

ُم٤مً  - 2 , ُمٕمٚمقُم٤ًم, ممٚمقيم٤ًم []أي ُم٤م يٙمقن ًمف ىمٞمٛم٦مأن يٙمقن اعمقىمقف ُم٤مًٓ ُمت٘مقَّ

 ًمٚمقاىمػ.

 ٤م ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م.أن يٙمقن اًمقىمػ قمٞمٜم٤ًم ُمٕمٚمقُم٦م يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب - 3

 , وإىم٤مرب, واًمٗم٘مراء.واًم٘مٜم٤مـمرأن يٙمقن اًمقىمػ قمغم سمر يم٤معمس٤مضمد,  - 4
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أن يٙمقن اًمقىمػ قمغم ُمٕملم ُمـ ضمٝم٦م يمٛمسجد يمذا, أو صٜمػ يم٤مًمٗم٘مراء, أو  - 5

 ؿمخص يمزيد ُمثال.

أن يٙمقن اًمقىمػ ُم١مسمدًا همػم ُم١مىم٧م, ُمٜمّجزًا همػم ُمٕمٚمؼ, إٓ إذا قمٚم٘مف سمٛمقشمف  - 6

  ومٞمّمح ويٙمقن وصٞم٦م.

 .يٜم٤مذم صح٦م اًمقىمػ[أن ٓ يِمؽمط اًمقاىمػ ومٞمف ذط ُم٤م اد سمٕمْمٝمؿ وز]

 : وهل ُم٤م يكم اًمٗمرق سملم اًمقىمػ واًمقصٞم٦م وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ

أن اًمقىمػ َتبٞمس إصؾ وشمسبٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م, سمٞمٜمام اًمقصٞم٦م َتٚمٞمؽ ُمْم٤مف إمم ُم٤م  - 1

 سمٕمد اعمقت سمٓمري٘م٦م اًمتؼمع ؾمقاء يم٤من ذم إقمٞم٤من أو ذم اعمٜم٤مومع.

يٚمزم وٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمف ذم ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ًم٘مقل اًمرؾمقل أن اًمقىمػ  - 2

  :َق »ًمٕمٛمر  ش .إن ؿمئ٧م طمبس٧م أصٚمٝم٤م وشمّمدىم٧م هب٤م ومتّمدَّ

 أُم٤م اًمقصٞم٦م وم٢مْن٤م شمٚمزم وجيقز ًمٚمقيص أن يرضمع ذم مجٞمع ُم٤م أوص سمف أو سمٕمْمف.

اًمقىمػ خيرج اًمٕملم اعمقىمقوم٦م قمـ اًمتٛمٚمٞمؽ ٕطمد وختّمٞمص اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛمقىمقف  - 3

 ٜمام اًمقصٞم٦م شمتٜم٤مول اًمٕملم اعمقص هب٤م أو ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ًمٚمٛمقص ًمف.قمٚمٞمف, سمٞم

ًمتٛمٚمٞمؽ اأصمٜم٤مء طمٞم٤مة اًمقاىمػ وسمٕمد مم٤مشمف, وَتٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م اًمقىمػ ئمٝمر طمٙمٛمٝم٤م  - 4

 ذم اًمقصٞم٦م ٓ ئمٝمر طمٙمٛمف إٓ سمٕمد ُمقت اعمقيص.

  اًمقىمػ ٓ طمد ٕيمثره سمٞمٜمام اًمقصٞم٦م ٓ شمتج٤موز اًمثٚم٨م إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م. - 5

 .(1) قز ًمقارث واًمقصٞم٦م ٓ دمقز ًمقارث إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦ماًمقىمػ جي - 6 

                                                             
 (.115رؾم٤مًم٦م ذم اًمٗم٘مف اعمٞمرس )ص:  (1)
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 يٜمٕم٘مد اًمقىمػ ويّمح سم٠مطمد أُمريـ:و

, ]يم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مقل: يم٠من ي٘مقل: وىّمٗم٧م, أو طمّبس٧م, أو ؾمّبٚم٧م وٟمحق ذًمؽ - 1

 .وٟمحقه٤م[

ر ُم٘مؼمة وي٠مذن  - 2 اًمٗمٕمؾ: يم٠من يبٜمل ُمسجدًا وي٠مذن ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمّمالة ومٞمف, أو يسقِّ

ي٘مٞمؿ ُمدرؾم٦م وي٠مذن ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م, أو حيٗمر سمئرًا  ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمدومـ ومٞمٝم٤م, أو

 وي٠مذن ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمنمب ُمٜمٝم٤م.

 :ُم٤م ي٠ميت  أٟمقاع اًمقىمػو

اًمقىمػ إُم٤م أن يٙمقن قمغم ؿمخص يمزيد ُمثاًل .. أو يٙمقن قمغم ضمٝم٦م ظمػمي٦م يمٛمسجد 

أو يٙمقن قمغم صٜمػ ُمٕملم  .,أو ُمدرؾم٦م أو ُمستِمٗمك أو سمئر ُم٤مء وٟمحق ذًمؽ ..

 أو ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ. يم٤مًمٗم٘مراء, أو اعمٕمٚمٛملم,

 ُم٤م يّمح وىمٗمف:

,  جيقز وىمػ يمؾ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمف وضم٤مز آٟمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف ُمـ قم٘م٤مر, وُمٜم٘مقل

 وم٤مًمٕم٘م٤مر يم٤مٕرض, واًمدار, واًمديم٤من, واًمبست٤من وٟمحق ذًمؽ.

واعمٜم٘مقل يم٤محلٞمقان, واًمسٞم٤مرة, واًمسالح, واًمدروع, وأٓت, واًمٙمت٥م, واحلكم, 

 وإصم٤مث وٟمحق ذًمؽ.

 ار اًمقىمػ:ُم٘مد 

اًمٖمٜمك  ًمٞمس ًمٚمقىمػ ُم٘مدار حمدد, ًمٙمـ اًمقىمػ خيتٚمػ سم٤مظمتالف أطمقال اًمٜم٤مس ذم

واًمسٕم٦م, ومٛمـ يم٤من همٜمٞم٤ًم ٓ وارث ًمف, ومٚمف أن يقىمػ مجٞمع ُم٤مًمف, وُمـ يم٤من همٜمٞم٤ًم وًمف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التييي ريييإلن لن أييها بيإل ييه اتيي  ال  ييه  81   
 

 ورصم٦م ومٚمف أن يقىمػ سمٕمض اعم٤مل, ويؽمك اًمب٤مىمل ًمٚمقرصم٦م.

 ُمدة اًمقىمػ: 

أو دارًا أو ُمزرقم٦م هلل قمز وضمؾ ومٛمـ أوىمػ أرض٤ًم , اًمقىمػ ُمٓمٚمؼ ُم١مسمد هلل قمز وضمؾ

وم٘مد ظمرضم٧م قمـ ُمٚمٙمف وشمٍمومف إمم ُمٚمؽ اهلل قمز وضمؾ, ومال شمب٤مع, وٓ شمقه٥م, وٓ 

ث.  شمقرث, وٓ شمسؽمد, وًمٞمس ًمٚمقرصم٦م أن يبٞمٕمقه٤م: ْٕن٤م ظمرضم٧م قمـ ُمٚمٙمٞم٦م اعمقرِّ

 صمبقت اًمقىمػ: 

إذا ٟمٓمؼ اإلٟمس٤من سمّمٞمٖم٦م اًمقىمػ, أو ومٕمؾ اًمقاىمػ ُم٤م يدل قمغم اًمقىمػ, وم٘مد ًمزم 

, وٓ حيت٤مج صمبقت اًمقىمػ إمم ىمبقل اعمقىمقف قمٚمٞمف, وٓ حيت٤مج يمذًمؽ إمم إذن اًمقىمػ

 احل٤ميمؿ, وإذا صمب٧م اًمقىمػ وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف ومٞمف سمام يزيؾ وىْمِٗمٞمَّتف.

 اظمتٞم٤مر اًمقىمػ: 

اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـمٞم٥م ٓ ي٘مبؾ إٓ ـمٞمب٤ًم, وم٢مذا أراد اعمسٚمؿ أن يقىمػ ؿمٞمئ٤ًم ـمٚمب٤ًم 

سمف أن خيت٤مر أطمسـ أُمقاًمف, وأٟمٗمسٝم٤م قمٜمده, وأطمبٝم٤م عمرض٤مة اهلل قمز وضمؾ, ومٞمحسـ 

ىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام جيٕمٚمقن اًمّمدىم٦م و] ,إًمٞمف, وذًمؽ ُمـ َت٤مم اًمؼم واإلطمس٤من

ُمـ أٟمٗمس أُمقاَلؿ وأطمبٝم٤م إًمٞمٝمؿ ًمٙمل يٜم٤مًمقا هب٤م قمٔمٞمؿ إضمر واًمثقاب قمٜمد اهلل 

 .شمٕم٤ممم[

 أومْمؾ إوىم٤مف: 

٤م قمّؿ ٟمٗمٕمف ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس ذم يمؾ أومْمؾ إوىم٤مف وأطمبٝم٤م إمم اهلل قمز وضمؾ هق يمؾ ُم

زُم٤من وُمٙم٤من, يمقىمػ اعم٤مء, وسمٜم٤مء اعمس٤مضمد, ودور اًمٕمٚمؿ, وقمغم اعمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ 
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ًمتل يٓمٕمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء اهلل, وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ, وإىم٤مرب, واًمٗم٘مراء, واًمبس٤مشملم ا

وأومْمؾ إوىم٤مف ُم٤م ومٞمف إطمٞم٤مء اًمٜمٗمقس واًم٘مٚمقب, وذًمؽ خيتٚمػ , واعمس٤ميملم

 وإُمٙمٜم٦م, وإُمقال, وإطمقال, وإؿمخ٤مص. سم٤مظمتالف إزُمٜم٦م,

وم٢مذا يم٤من اإلٟمس٤من ذم سمٚمد يٛمقت ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ اجلقع واًمٕمٓمش وم٤مٕومْمؾ اًمقىمػ 

ي٥م اًمٗم٘مػم قمغم إٟم٘م٤مذ إٟمٗمس ُمـ اعمقت واجلقع واًمٕمٓمش, واًمّمدىم٦م قمغم اًم٘مر

وإذا يم٤من اإلٟمس٤من ذم سمٚمد ومٞمف إرزاق ُمتٞمرسة, واًمٜم٤مس , أومْمؾ: ْٕن٤م صدىم٦م وصٚم٦م

 .(1) وهٙمذا...قن إمم اًمٕمٚمؿ, ومبٜم٤مء اعمس٤مضمد ودور اًمٕمٚمؿ أومْمؾ وأقمٔمؿ صمقاسم٤مً حمت٤مضم

قمٜمد سمٕمض أهؾ  اًمنموط خمتٍمة ًمبٕمض أطمٙم٤مم اًمقىمػ وإن يم٤مٟم٧م ةٟمبذٝمذه وم

 ٟمختؿ وهبذا ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم,واًمٜمٗمع إ اخلػم فومٞم ه, وُم٤م ذيمرٟم٤مد أو شمٜم٘مصشمزياًمٕمٚمؿ 

 . أقمٚمؿ واهلل, اجل٤مري٦م  اًمّمدىم٦م قمـ طمديثٜم٤م

 

  

                                                             
 (.  689 _ 686/ 3اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل )ُمقؾمققم٦م  (1)
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 بحث الثايناد

 

 به   ادُـتػع العؾم

 

 : وفقه مطؾبان

 

 وكَشه ـتػع بهعذ تعؾقم العؾم اد األدلة     ادطؾب األول:

 

 به ادـتػع العؾم  ادتضؿـة األحاديث  ادطؾب الثاين :
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   ادطؾب األول

 وكَشه عؿوما به ادـتػع العؾم تعؾقم عذالدالة  األدلة

 

اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف, وٟمنمه, ُمـ  أن شمٕمٚمٞمؿ قمغم شمدل  اًمتل ٦مإدًم اعمٓمٚم٥م  ذم ٟمذيمر

اعمامت, ُمع ذيمر رء  سمٕمد وصمقاهب٤م أضمره٤م ًمإلٟمس٤من إقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل جيري

 ُمـ اًمتقضٞمح قمٚمٞمٝم٤م

 

 : الدلقل األول

إَِذا  »: صذ اهلل عؾقه وآله سؾم عن أيب هريرة ريض اهلل عـه قال قال: رسول اهلل 

كإَساُن ا ِ َؼَطَع َعـإُه َعَؿُؾُه إَِّلا ِمنإ َثََلَثٍة : َماَت اإلإ ٍم ُيـإَتَػُع بِه...كإ  .(2)«, َأوإ ِعؾإ

 :الدلقل الثاين 

-صذ اهلل عؾقه وآله سؾم  -, قال: قال رسول اهلل  عـه اهلل ريض عن أيب هريرة

تِِه ::» َد َموإ ِه َوَحَسـَاتِِه َبعإ
ِمَن ِمنإ َعَؿؾِ اا َيؾإَحُق ادإُمإ ُه  إِنا ِِم َؿُه َوَكََشَ اًم َعؾا  . (3)ش...ِعؾإ

  : الدلقل الثالث 

َسبإٌع », َقاَل: َقاَل َرُسول اهللِ َصذا اهللاُ َعَؾقه وآله وَسؾام:  عـه اهلل ريض َعن َأَكسٍ 

                                                             
 ؾمبؼ خترجيف  (1)

 ؾمبؼ خترجيف . (2)
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َم ِعؾإاًم, ِه: َمنإ َعؾا ِ تِِه, وُهو يِف َقزإ ِد َموإ ُرُهنا ِمنإ َبعإ َعبإِد َأجإ ؾإ
 .(2)«...جَيإِري لِ

 التوضقح:

اًمتل يب٘مك  قمامل اًمّم٤محل٤متُمـ إ أن اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمفقمغم دًم٧م هذه إطم٤مدي٨م 

 سملم اًمٜم٤مس هوٟمنمقمٚمام , ؿ ومٛمـ قمٚمَّ  ,سمٕمد اعمامت وصمقاهب٤م أضمره٤م وجيري ًمإلٟمس٤من

وَلذا ىم٤مل  :هوهق ذم ىمؼمضمرى ًمّم٤مطمبف إضمر واًمثقاب  ,سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ وم٤مٟمتٗمع اًمٜم٤مس

«:أو قمٚمؿ  ,صدىم٦م ضم٤مري٦م ُمـ إٓإٓ ُمـ صمالث: اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف  إلٟمس٤منإذا ُم٤مت ا

ُمـ  طمٞم٤مشمف ذم اًمٜم٤مس اإلٟمس٤من  قمٚمٛمفهق: ُم٤م  وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ُيٜمتٗمع سمف ,...شُيٜمتٗمع سمف 

 ,وم٤مٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ سمٕمد ُمقشمف وٟمنمه سمٞمٜمٝمؿهمػم ذًمؽ,  وأ شمّمٜمٞمػ وأ ,شمٕمٚمٞمؿ

ـ آل قمبد اًمرمحًمذًمؽ ىم٤مل و, ع اًمٜم٤مس سمف٤مٗمتٟماُم٤م اؾمتٛمر  ًمّم٤مطمبفوم٢من إضمر ضم٤مر 

اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف ُمـ سمٕمده: يم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي قمٚمٛمف اًمٓمٚمب٦م اعمستٕمديـ  "ؾمٕمدي :

ًمٚمٕمٚمؿ, واًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمنمه سملم اًمٜم٤مس, واًمٙمت٥م اًمتل صٜمٗمٝم٤م ذم أصٜم٤مف اًمٕمٚمقم 

وهٙمذا يمؾ ُم٤م شمسٚمسؾ آٟمتٗم٤مع سمتٕمٚمٞمٛمف ُمب٤مذة, أو يمت٤مسم٦م, وم٢من أضمره ضم٤مر , اًمٜم٤مومٕم٦م

 . (3)"ًمٓمقل سم٘م٤مئف قمغم ممر اًمزُم٤منواًمتّمٜمٞمػ أىمقى "ىم٤مل اًمسبٙمل:  ,(2)قمٚمٞمف

                                                             
 ؾمبؼ خترجيف . (1)

   (113هبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظمٞم٤مر ط اًمرؿمد, ًمٕمبد اًمرمحـ آل ؾمٕمدي )ص:  (2)

 (438/ 1ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي ) (3)
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 :فضل العؾم الَشعي ومؽاكته

 اإلؾمالُمل وُم٤مًمف ُمـ أيمهٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م ,وُمٙم٤مٟمتف وذومف,خيٗمك قمغم أطمد ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ 

 ,ذًمـؽ شمدل قمغم اًمتل وإطم٤مدي٨م ,وًمذًمؽ ورد ذم ومْمٚمف يمثػم ُمـ أي٤مت ,احلٜمٞمػ

 :ٟمِمػم امم سمٕمض ُمٜمٝم٤م 

ُر ُأوًُمـق ىُمْؾ َهْؾ َيْسَتِقي  : ىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ َيْٕمَٚمُٛمـقَن إِٟمَّـاَم َيَتـَذيمَّ ـَ  ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًمَّ ِذي اًمَّ

ًَْمَب٤مِب  ْٕ ـَ ُأوشُمـقا وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ,[9]اًمزُمر: ا ـِذي ـَ آَُمٜمُـقا ُِمـٜمُْٙمْؿ َواًمَّ ـِذي َيْروَمِع اهللَُّ اًمَّ

إِٟمَّـاَم خَيَِْمـك  :أيْم٤م ٤ملوىم ,[11]اعمج٤مدًم٦م:  اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت َواهللَُّ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمبِػمٌ 

ـْ قِمَب٤مِدِه اًْمُٕمَٚماَمُء إِنَّ اهللََّ قَمِزيٌز هَمُٗمقرٌ  َُْمَثـ٤مُل : وىمـ٤مل ,[28]ومـ٤مـمر:  اهللََّ ُِم ْٕ َوشمِْٚمـَؽ ا

هُب٤َم ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَُم٤م َيٕمْ  َّٓ َٟمرْضِ وَمـ٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّـُف ٓ : وىم٤مل ,[43]اًمٕمٜمٙمبقت: اًْمَٕم٤معمُِقنَ  ِ٘مُٚمَٝم٤م إِ

َّٓ ا ـــَبُٙمْؿ  َوًمِْٚمُٛمــ١ْمُِمٜملِمَ   َواؾْمــَتْٖمِٗمْر ًمِــَذْٟمبَِؽ هللَُّإًِمــَف إِ َواعم١ُْْمُِمٜمــ٤مِت َواهللَُّ َيْٕمَٚمــُؿ ُُمَتَ٘مٚمَّ

وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل شمدل قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وُمٙم٤مٟمتف , [19:]حمٛمدَوَُمْثقايُمؿْ 

 .اًمرومٞمٕم٦م 

ي٘مقل:   ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, ٕمـ أيب اًمدرداءوم :إطم٤مدي٨مأُم٤م 

ـ ؾمٚمؽ ـمري٘م٤م يٚمتٛمس ومٞمف قمٚمام ؾمٝمؾ اهلل ًمف ـمري٘م٤م إمم اجلٜم٦م, وإن اعمالئٙم٦م ًمتْمع ُم»

وإن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يستٖمٗمر ًمف ُمـ ذم اًمسامء وإرض  أضمٜمحتٝم٤م رض٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ,

 طمتك احلٞمت٤من ذم اعم٤مء, وإن ومْمؾ اًمٕم٤ممل قمغم اًمٕم٤مسمد يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر قمغم ؾم٤مئر

ٟمبٞم٤مء مل يقرصمقا ديٜم٤مرا وٓ دريمه٤م, إٟمام اًمٙمقايم٥م, إن اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمبٞم٤مء, إن إ
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أن  قمٜمف, اهلل ريضُمٕم٤موي٦م وقمـ   ,(1)شورصمقا اًمٕمٚمؿ, ومٛمـ أظمذه أظمذ سمحظ واومر

 قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامنو , (2)شُمـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ» :ىم٤مل اًمٜمبل 

ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ ومْمؾ اًمٕمب٤مدة,  » :ف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أٟم قمٜمف, اهلل ريض

ىم٤مل:  قمٜمٝمام, اهلل ريض قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصو, (3)شظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرعو

إن اهلل ٓ ي٘مبض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمٕمب٤مد, »ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ضمٝم٤مٓ,  رؤوؾم٤موًمٙمـ ي٘مبض اًمٕمٚمؿ سم٘مبض اًمٕمٚمامء, طمتك إذا مل يبؼ قم٤معم٤م اختذ اًمٜم٤مس 

 اهلل ريض ُمسٕمقدقمبد اهلل سمـ وقمـ , (4)شومسئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ, ومْمٚمقا وأضٚمقا

ٟمرض اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ومبٚمٖمف يمام ؾمٛمع, »ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  قمٜمف,

وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم ومْمؾ  , (5)شومرب ُمبٚمغ أوقمك ُمـ ؾم٤مُمع

  .شمٕمٚمٛمف وقمٚمٛمف وسمٚمٖمف اًمٜم٤مساًمٕمٚمؿ وُمٙم٤مٟمتف وومْمؾ ُمـ 

                                                             
ًمب٤مين: طمدي٨م)طمسـ( ُمِمٙم٤مة ىم٤مل إ (223( رىمؿ )152/ 1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب اًمدرداء ) (1) 

 (..212( رىمؿ )74/ 1اعمّم٤مسمٞمح )

 (.1237( رىمؿ)719/ 2(, ُمسٚمؿ )71(رىمؿ)25/ 1ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (2) 

( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح ًمٖمػمه( صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م 317( رىمؿ)171/ 1أظمرضمف احل٤ميمؿ )  (3)

 (. 68(رىمؿ )16/ 1واًمؽمهٞم٥م )

 (.2673أظمرضمف ُمسٚمؿ رىمؿ ) (122(رىمؿ )31/ 1بخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  أظمرضمف اًم (4) 

وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمح, ىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م  (2657(رىمؿ )34/ 5أظمرضمف اًمؽمُمذي )  (5) 

 (.232( رىمؿ )78/ 1ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) )صحٞمح(.
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ٕن اًمرضمؾ  :أطمقج ُمٜمٝمؿ إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماباًمٜم٤مس إمم اًمٕمٚمؿ "ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: 

وطم٤مضمتف إمم اًمٕمٚمؿ سمٕمدد  ,حيت٤مج إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ذم اًمٞمقم ُمرة أو ُمرشملم

 .(1) "أٟمٗم٤مؾمف

 : «يـتػع به»: قولهو

, "ٕن همػمه ٓ ي١مشمك سمف أضمرا :ىم٤مل اسمـ اعمٚمؽ: ىمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمتٗمع سمف"ىم٤مل اَلروي :  

 اعمحتقي٦م  ," (2)اًمٕمٚمؿ سمنميٕم٦م حمٛمد  قه :سمف واعمراد سم٤معمٜمتٗمع"صمؿ ىم٤مل اَلروي: 

اًمداظمٚم٦م ذم قمٚمؿ ٕمٚمؿ اًمتٗمسػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف وإصقل وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم ًم

 .اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

ومٞمخرج ُم٤م ٓ  ,اعمراد اًمٜمٗمع إظمروي": اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف  ىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين 

دظمؾ ومٞمف ُمـ أًمػ قمٚمام ي ,يمٕمٚمؿ اًمٜمجقم ُمـ طمٞم٨م أطمٙم٤مم اًمسٕم٤مدة وضده٤م ,ٟمٗمع ومٞمف

ٟم٤مومٕم٤م أو ٟمنمه ومب٘مل ُمـ يرويف قمٜمف ويٜمتٗمع سمف, أو يمت٥م قمٚمام ٟم٤مومٕم٤م وًمق سم٤مٕضمرة ُمع 

: هؾ يدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م اسمـ قمثٞمٛملمؾمئؾ و, (3)"اًمٜمٞم٦م أو وىمػ يمتب٤م

 ُمـ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء أم هق ُم٘مٞمد سم٤مًمنمقمل؟

ٛمف أظمريـ وم٢من اعمتٕمٚمٛملم ُمٜمف ٕمٚمث٤مب قمٚمٞمف اًمٕمبد صمؿ يُ يمؾ قمٚمؿ يُ "وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف: 

يث٤مسمقن قمٚمٞمف, وإذا أصمٞمبقا قمٚمٞمف ٟم٤مًمف ُمـ إضمر سمٕمد ُمقشمف ُم٤م يستحؼ, وأُم٤م ُم٤م ٓ صمقاب 

                                                             
 (.442/ 2ُمدارج اًمس٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم ) (1)

 (.285/ 1ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح اعمال اَلروي اًم٘م٤مري ) ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح (2) 

 ( . 127/ 2ؾمبؾ اًمسالم اًمّمٜمٕم٤مين ) (3)
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ٟم٘مقل: إٟمف يستٛمر, ومٛمثاًل قمٚمؿ اًمتٗمسػم  ذم شمٕمٚمٛمف ومٚمٞمس ومٞمف أصال صمقاب طمتك

يمؾ هذه قمٚمقم يث٤مب اإلٟمس٤من قمٚمٞمٝم٤م وم٢من قمٚمٛمٝم٤م  ,واًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف وأصقًمف واًمٕمرسمٞم٦م

 .(1) "ـ اًمٜم٤مس أصمٞم٥م هذا اعمتٕمٚمؿ ومٜم٤مل اعمٕمٚمؿ ُمـ صمقاسمف ُم٤م يستح٘مفأطمدا ُم

ىمقًمف ذم  اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ي١مضمر قمٚمٞمفُم٤م  ذم ضمقاسمف قمغم ؾم١مال ًمٗمٔمف: أيْم٤موىم٤مل 

 :«هؾ اعمراد سمف  ,شإذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث: أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف

 .اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل أم اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي؟

اًمٔم٤مهر أن احلدي٨م قم٤مم, يمؾ قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف وم٢مٟمف حيّمؾ ًمف إضمر,  " وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف:

ًمٙمـ قمغم رأؾمٝم٤م وىمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل, ومٚمق ومرضٜم٤م أن اإلٟمس٤من شمقذم وىمد قمٚمؿ 

سمٕمض اًمٜم٤مس صٜمٕم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مئع اعمب٤مطم٦م, واٟمتٗمع هب٤م هذا اًمذي شمٕمٚمٛمٝم٤م وم٢مٟمف يٜم٤مل 

هؾ  دائٛم٦م ي٘مقل ومٞمف:دم ًمٚمجٜم٦م اًمذم ؾم١مال ىمُ و, اٟمتٝمك,(2)"قمغم هذا إضمر, وي١مضمر

يدظمؾ ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي اًمٜم٤مس  يٜمتٗمع هب٤م اًمتل  ـمب٤مقم٦م اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 .يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م؟ اإلٟمس٤من سمٕمد ُمقشمف يٜمتٗمع سمف

ـمب٤مقم٦م اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة اًمتل يٜمتٗمع هب٤م اًمٜم٤مس ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ن إ ":ومٙم٤من اجلقاب 

قمٚمٞمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف ويب٘مك أضمره٤م ودٟمٞم٤مهؿ هل ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل يث٤مب اإلٟمس٤من 

إذا ُم٤مت اإلٟمس٤من اٟم٘مٓمع : »وجيري ٟمٗمٕمٝم٤م ًمف سمٕمد مم٤مشمف, ويدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف 

قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث: إٓ ُمـ صدىم٦م ضم٤مري٦م, أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف, أو وًمد ص٤مًمح يدقمق 

                                                             
 ( .41/ 26جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم ) (1) 

 , سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(.16/ 117ًم٘م٤مء اًمب٤مب اعمٗمتقح ) (2)
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 ,ويمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم إظمراج هذا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع حيّمؾ قمغم هذا اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿش ًمف

أو ُمس٤ميمه٤م ذم , أو خمرضم٤م ,أو ٟم٤مذا ًمف سملم اًمٜم٤مس ,أو ُمٕمٚمام ,ؾمقاء يم٤من ُم١مًمٗم٤م ًمف

 .(1)"ـمب٤مقمتف, يمؾ سمحس٥م ضمٝمده وُمِم٤مريمتف ذم ذًمؽ

يٜمتٗمع سمف سمٕمد قمٚمؿ ُمـ  ءًمف ر قنأن يٙمقمغم ومٕمغم اإلٟمس٤من أن يٕمٛمؾ يمؾ ُم٤م سمقؾمٕمف 

مم٤م  وُمـ إًمٞمٝمؿ ُمـ أىم٤مرسمف وأرطم٤مُمفوًمق مل يٙمـ إٓ اٟمتٗم٤مع أهؾ سمٞمتف وأوٓده  ,ُمقشمف

ُمع  وُمٕم٤مُمالهتؿ ُمع اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ًمتست٘مٞمؿ قمب٤مداهتؿف ُمـ أُمقر حيت٤مضمقٟم

وهذا أىمؾ , واًمثقاب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إضمر ٤محمتسب خمٚمّم٤م ذًمؽذم يٙمقن و ,اخلٚمؼ

وإن يم٤من هق ُمس١موٓ قمٜمٝمؿ سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل  :اًمٕمبدُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف أطمقال 

ـَ آَُمٜمُقا ىُمقشمٕم٤ممم  ِذي ٤َم اًمَّ َج٤مَرُة ا َأْٟمُٗمَسُٙمْؿ َوَأْهِٚمٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا َوىُمقُدَه٤م اًمَي٤م َأهيه ٜم٤َّمُس َواحْلِ

َأَُمَرُهْؿ َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م  اهللََّ َُم٤م َٓ َيْٕمُّمقنَ  َُماَلِئَٙم٦ٌم هِماَلٌظ ؿِمَدادٌ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م

يمٚمٙمؿ راع وُمسئقل قمـ رقمٞمتف, وم٤مإلُم٤مم راع »: ىم٤مل و [6]اًمتحريؿ: ُي١ْمَُمُرونَ 

  ,(2)ش...واًمرضمؾ ذم أهٚمف راع وهق ُمسئقل قمـ رقمٞمتفوهق ُمسئقل قمـ رقمٞمتف, 

سملم اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي واجل٤مه واعمٙم٤مٟم٦م وإٟمؽ ًمتٕمج٥م أؿمد اًمٕمج٥م ممـ ىمد سمٚمغ ُمـ 

ومٕمؾ  قنحيسٜم ,أوٓدهٓ و ,أهٚمفٓ و ,وًمٙمـ ُمع هذا يمٚمف ٓ دمده :اًمٜم٤مس ُمبٚمٖمف

 ,ٕم٦محي٤مض ذم اجل٤مُموُمع هذا شمراه , ُمثالواًمقضقء , يم٤مًمّمالة ,قمب٤مدة ُمـ اًمٕمب٤مدات

ًمٕمٚمقم اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل ىمد رسمام ٓ ُمـ ا ,ـ قمٛمٚمفأُم٤ميم أي ُمٙم٤من ُمـ أو ذم اعم١مؾمس٦م أو ذم

                                                             
 (22262(  اًمس١مال اًمث٤مين ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )16/ 11) 2 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (1)

 (.2429(رىمؿ)122/ 3أظمرضمف اًمبخ٤مري قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر )  (2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التييي ريييإلن لن أييها بيإل ييه اتيي  ال  ييه  91   
 

ُمدح ًمٚمٞمٝمقد ظمّمقص٤م إذا يم٤من ومٞمٝم٤م  ,ي٠مصمؿ سمؾ ىمد رسمام سمٕمْمٝمؿ ,يٙمقن ًمف هب٤م أضمر

و َت٘مػم , ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اعم٤مدي٦م أو اًمدٟمٞمقي٦مسب٥م سم :ثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿاًمواًمٜمّم٤مرى و

سم٤مًمٕمٚمؿ اًمديٜمل أو  اهتامم٘م٤مسمؾ مل يقزم أي  اعم: وذمًمٚمٛمسٚمٛملم وآؾمتٝمزاء هبؿ

ومؽماه إن  ,قمٜمٝمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وٓ ًمٖمػمه ممـ هق ُمس١مول ,خّمفٓ ًمِم ,اًمنمقمل

وُمع هذا ئمـ أٟمف ىمد سمٚمغ ُمـ  ,وإن صغم ٓ حيسـ صالشمف ضقئف حيسـ و شمقض٠م ٓ

 سملم اعمسٚمٛملم وٓ طمقل وٓاجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  يمثرة وهذا ُمـ  ,اًمٕمٚمؿ ُمبٚمٖمف

 .ىمقة إٓ سم٤مهلل
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 الثاين ادطؾب

 ادـتػع به  العؾم  ادتضؿـةاألحاديث  

 :احلديث األول

 قال: قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وسؾم :ريض اهلل عـه عن جرير بن عبد اهلل 

ُر َمنإ َعِؿَل هِبَ »  ُرَها, َوَأجإ ََلِم ُسـاًة َحَسـًَة, َفَؾُه َأجإ سإ ِ ِ َأنإ َمنإ َسنا يِف اإلإ َدُه, ِمنإ َغرإ ا َبعإ

ُر  ُرَها َوِوزإ ََلِم ُسـاًة َسقَِّئًة, َكاَن َعَؾقإِه ِوزإ سإ ِ ٌء, َوَمنإ َسنا يِف اإلإ َيـإُؼَص ِمنإ ُأُجوِرِهمإ َرإ

ءٌ  َزاِرِهمإ َرإ ِ َأنإ َيـإُؼَص ِمنإ َأوإ ِدِه, ِمنإ َغرإ ا ِمنإ َبعإ ويف رواية خارج  ,(2)« َمنإ َعِؿَل هِبَ

 . (3)«فؾه أجرها , وأجرمن عؿل هبا إىل يوم الؼقامة:»لصحقح بزيادة ا

 

 

                                                             
(, 1217( رىمؿ )2259/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ )يمت٤مب اًمزيم٤مة ( )سم٤مب احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ َترة,( )  (1)

(, وذم 77- 5/75) "اعمجتبك"(, واًمٜمس٤مئل ذم 112-3/129( , واسمـ أيب ؿمٞمب٦م) 672وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز )

 "اجلٕمدي٤مت"وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي ذم  -( 4/63) "إَت٤مف اعمٝمرة"يمام ذم  -سمق قمقاٟم٦م( , وأ2335) "اًمٙمؼمى"

 "اًمٙمبػم"(, واًمٓمؼماين ذم 3328(, واسمـ طمب٤من )243) "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"(, واًمٓمح٤موي ذم 522)

(, و 3319) "اًمِمٕم٥م"( , وذم 1247) "اًمسٜمـ اًمّمٖمػم"(, وذم 4/175) "اًمسٜمـ"( , واًمبٞمٝم٘مل ذم 2372)

 ( ...,)ختري٩م اعمسٜمد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م( . 19174(رىمؿ )529/ 31(, وأمحد )1661) "ذح اًمسٜم٦م"اًمبٖمقي ذم 

/ 1(, ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م )8946( رىمؿ )384/ 8اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين ) (2) 

 (.2529(رىمؿ)324/ 2( , يمِمػ اخلٗم٤مء )56
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 التوضقح:

ىمبؾ اًمبدء ذم اًمٙمالم قمـ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ُمـ شمقضٞمح َلذا احلدي٨م أذيمر ؾمب٥م ذيمر 

ذم صدر  هذا  احلدي٨م : ومٕمـ ضمرير ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل 

ر أو اًمٕمب٤مء, ُمت٘مٚمدي اًمسٞمقف, اًمٜمٝم٤مر, ىم٤مل: ومج٤مءه ىمقم طمٗم٤مة قمراة جمت٤ميب اًمٜمام

عم٤م رأى هبؿ ُمـ , وضمف رؾمقل اهلل  (1)قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمرض, سمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ ُمرض ومتٛمٕمر

٤َم َي٤م اًمٗم٤مىم٦م, ومدظمؾ صمؿ ظمرج, وم٠مُمر سمالٓ وم٠مذن وأىم٤مم, ومّمغم صمؿ ظمٓم٥م وم٘م٤مل:   َأهيه

ِذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا اًمٜم٤َّمُس  ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَّ  يَم٤منَ  اهللََّ إِنَّ  أي٦م,  إمم آظمر   َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

 َُم٤م َٟمْٗمٌس  َوًْمَتٜمُْٔمرْ  اهللََّ اشمَُّ٘مقا[ وأي٦م اًمتل ذم احلنم: 1]اًمٜمس٤مء:   َرىِمٞمًب٤م قَمَٚمْٞمُٙمؿْ 

َُم٧ْم  شمّمدق رضمؾ ُمـ ديٜم٤مره, ُمـ دريمهف, ُمـ [ »18]احلنم:   اهللََّ َواشمَُّ٘مقا ًمَِٖمدٍ  ىَمدَّ

ىم٤مل: ومج٤مء رضمؾ ش ق سمِمؼ َترةوًم -طمتك ىم٤مل  -صمقسمف, ُمـ ص٤مع سمره, ُمـ ص٤مع َتره 

, ىم٤مل: صمؿ شمت٤مسمع (2)ة يم٤مدت يمٗمف شمٕمجز قمٜمٝم٤م, سمؾ ىمد قمجزتُمـ إٟمّم٤مر سمٍُم 

                                                             
ت٤ميب : هق سم٤مجلٞمؿ وسمٕمد إًمػ سم٤مء أي ٓسمز. اًمٜمامر : ىمقم قمراة: أي: يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمري طم٤مل يمقْنؿ .  جم (1) 

سمٙمرس اًمٜمقن وهل أيمسٞم٦م ُمـ صقف خمٓمٓم٦م. واطمدهت٤م ٟمٛمرة سمٗمتح اًمٜمقن . اًمٕمب٤مء : يمس٤مء ُمٕمروف, واًمٜمٛمرة: 

ؿمٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ظمٓمقط سمٞمض وؾمقد, أو سمردة ُمـ صقف يٚمبسٝم٤م إقمراب, قم٤مُمتٝمؿ أي: أيمثرهؿ )ُمـ ُمرض( ىمبٞمٚم٦م 

, وفمٝمر قمٚمٞمف آصم٤مر احلزن عم٤م رأى هبؿ, اًمٗم٤مىم٦م : أي: أي: ومتٖمػم , وضمف رؾمقل اهلل  قمٔمٞمٛم٦م . ومتٛمٕمر : سم٤مًمتِمديد

اًمٗم٘مر اًمِمديد, ..., يٕمٜمل: عم٤م مل يٙمـ قمٜمده ُمـ اعم٤مل ُم٤م جيؼم يمرسهؿ ويٖمٜمل وم٘مرهؿ ويٙمسبٝمؿ ويٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م 

 (.292/ 1)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح : ًمٕمكم اعمال اًم٘م٤مري اَلروي ) يٖمٜمٞمٝمؿ...,

سمٍُمة : سم٤مًمْمؿ أي رسمٓم٦م ُمـ اًمدراهؿ ٓ ُمـ اًمدٟم٤مٟمػم قمغم اًمٔم٤مهر. شمٕمجز قمٜمٝم٤م : أي قمـ محؾ اًمٍمة ًمث٘مٚمٝم٤م  (2)

ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمٝم٤م. صمؿ شمت٤مسمع اًمٜم٤مس:  أي شمقاًمقا ذم إقمٓم٤مء اًمّمدىم٤مت. يمقُملم:  اًمٙمقم سم٤مًمْمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمؾ رء, 
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 اًمٜم٤مس, طمتك رأي٧م يمقُملم ُمـ ـمٕم٤مم وصمٞم٤مب, طمتك رأي٧م وضمف رؾمقل اهلل 

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, ومٚمف : »ب٦م, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ذهَ يتٝمٚمؾ, يم٠مٟمف ُمُ 

ُمـ ؾمـ ذم  ,ؾمب٥م ىمقل اًمٜمبل  ًمٜم٤م شمبلم بؼؾم ُم٤م ومٛمـ ظمالل ,ش...أضمره٤م, وأضمر 

ذًمؽ هق جملء ذًمؽ إٟمّم٤مري  ,اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, ومٙم٤من ؾمب٥م ىمقل اًمٜمبل

وه اًمّمح٤مسم٦م شمت٤مسمٕمقا ذم سمذل اًمّمدىم٦م ومتٝمٚمؾ أومبٕمد ُم٤م ر ,سم٤مًمٍمة اًمتل قمجزة يمٗمف قمٜمٝم٤م

 ذيمر احلدي٨م .وم  وضمف اًمٜمبل

  ش:من سن يف اإلسَلم سـة حسـة: »وم٘مقًمف

, وىم٤مل اعمب٤مرك ومقري: (1)"أي أشمك سمٓمري٘م٦م ُمرضٞم٦م ُي٘متدى سمف ومٞمٝم٤م"ىم٤مل اَلروي:   

أي أشمك سمٓمري٘م٦م ُمرضٞم٦م يِمٝمد َل٤م أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ, أو ص٤مر سم٤مقمث٤ًم وؾمبب٤ًم "

ىمد أُمٞمت٧م سمٕمدم أي ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمنمع , (2)"ًمؽموي٩م أُمر صم٤مسم٧م ذم اًمنمع

 .ومتبٕمف اًمٜم٤مسومب٤مدر ذم ومٕمٚمٝم٤م  ,ومٕمؾ اًمٜم٤مس َل٤م

                                                                                                                                                           
هٜم٤م طمبقب, وًمٕمؾ آىمتّم٤مر قمٚمٞمف ُمـ همػم ذيمر واًمٙمقم سم٤مًمٗمتح اعمٙم٤من اعمرشمٗمع يم٤مًمراسمٞم٦م. ُمـ ـمٕم٤مم:  اًمٔم٤مهر أٟمف 

اًمٜم٘مقد ًمٖمٚمبتف. يتٝمٚمؾ: أي يستٜمػم ومرطم٤ًم ورسورًا.  ُمذهب٦م:  سمْمؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمذال اعمٕمجٛم٦م وومتح اَل٤مء سمٕمده 

طمتك اؾمتٜم٤مر وأذق ُمـ اًمرسور, ُمقطمدة أي ومْم٦م ُمذهب٦م أي ممقه٦م سم٤مًمذه٥م, وُمٕمٜم٤مه فمٝمقر اًمبنم ذم وضمٝمف 

..,  ٘مِم٦م سم٤مًمذه٥م, أو ورىمف ُمـ اًم٘مرـم٤مس ُمٓمٚمٞم٦م سم٤مًمذه٥م, يّمػ طمسٜمف وشمألًم١مه.واعمذهب٦م أيْم٤ًم صحٞمٗم٦م ُمٜم

 (.315/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ))

 (.294/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

 (.315/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح اعمب٤مريمٗمقري ) (2)
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ش ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م: »قمٜمد ىمقًمف دًمٞمؾ اًمٗم٤محللمىم٤مل ص٤مطم٥م 

أو  ,أو ومٕمؾ ,سمؾ سم٤مٓؾمتٜمب٤مط سم٠من دقم٤م ًمٗمٕمٚمٝم٤م سم٘مقل, وإن مل يٙمـ طمسٜمٝم٤م سم٤مًمٜمص"

 . (1)"أو ومٕمٚمٝم٤م وم٤مىمتدى سمف ذم ومٕمٚمٝم٤م , أقم٤من قمٚمٞمٝم٤م

أي اسمتدأ اًمٕمٛمؾ سمسٜم٦م صم٤مسمت٦م, وًمٞمس أٟمف ي٠ميت هق سمسٜم٦م ضمديدة, سمؾ "ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: 

ٛمؾ ٕٟمف إذا اسمتدأ اًمٕمٛمؾ ؾمـ اًمٓمريؼ ًمٚمٜم٤مس وشم٠مؾمقا سمف وأظمذوا سمام يبتدئ اًمٕم

أي ؾمـ اًمقصقل إمم رء ش ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م»ومٛمٕمٜمك:   ,(2)ومٕمؾ

ُمنموع ُمـ ىمبؾ, يمجٛمع اًمّمح٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ قمغم ُمّمحػ واطمد, ومٝمذا ؾمٜم٦م 

طمسٜم٦م ٓؿمؽ, ٕن اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ ُمٜمع اًمتٗمرق سملم اعمسٚمٛملم وشمْمٚمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ 

, ويمذًمؽ أيْم٤ًم مجع اًمسٜم٦م وشمبقيبٝم٤م وشمرشمٞمبٝم٤م, ومٝمذه ؾمٜم٦م طمسٜم٦م يتقصؾ هب٤م إمم سمٕمْم٤مً 

 ٜم٦م ذم اإلؾمالم صمالصم٦م أىمس٤مم:اًمُس  "وىم٤مل أيْم٤م ذم ُمقضع أظمر: . (3) "طمٗمظ اًمسٜم٦م

يمؾ : »ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م: وهل اًمبدقم٦م, ومٝمل ؾمٞمئ٦م وإن اؾمتحسٜمٝم٤م ُمـ ؾمٜمٝم٤م ًم٘مقل اًمٜمبل 

 وؾمٜم٦م طمسٜم٦م: وهل قمغم ٟمققملم :,  شسمدقم٦م ضالًم٦م

ًمٜمقع إول: أن شمٙمقن اًمسٜم٦م ُمنموقم٦م صمؿ يؽمك اًمٕمٛمؾ هب٤م صمؿ جيده٤م ُمـ جيدده٤م, ا

ذع ُٕمتف ذم أول إُمر اًمّمالة سم٢مُم٤مم ذم  ُمثؾ ىمٞم٤مم رُمْم٤من سم٢مُم٤مم, وم٢من اًمٜمبل 

ىمٞم٤مم رُمْم٤من, صمؿ ختٚمػ ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض قمغم إُم٦م, صمؿ شمرك إُمر ذم آظمر طمٞم٤مة 

                                                             
 (.446/ 2) دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم (1)

 (.283ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص:  (2)

 (.284ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص:  (3) 
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ظمالوم٦م قمٛمر, رأى قمٛمر ريض اهلل  ذم أو, وذم قمٝمد أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف اًمٜمبل 

قمٜمف أن جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد ومٗمٕمؾ, ومٝمق ريض اهلل قمٜمف ىمد ؾمـ ذم اإلؾمالم 

 ؾمٜم٦م طمسٜم٦م: ٕٟمف أطمٞم٤م ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م ىمد شمريم٧م.

واًمٜمقع اًمث٤مين: ُمـ اًمسٜمـ احلسٜم٦م أن يٙمقن اإلٟمس٤من أول ُمـ يب٤مدر إًمٞمٝم٤م, ُمثؾ طم٤مل 

 اوم٘مقه قمغم ُم٤م ومٕمؾ.اًمرضمؾ اًمذي سم٤مدر سم٤مًمّمدىم٦م طمتك شمت٤مسمع اًمٜم٤مس وو

وم٤محل٤مصؾ أن ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, وٓ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م إٓ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع 

..., وذم هذا احلدي٨م اًمؽمهمٞم٥م ذم ومٕمؾ اًمسٜمـ  ومٚمف أضمره وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمد

اًمتل أُمٞمت٧م وشمريم٧م وهجرت, وم٢مٟمف يٙمت٥م عمـ أطمٞم٤مه٤م أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م, 

ئ٦م, وأن ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م: ومٕمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ وومٞمف اًمتحذير ُمـ اًمسٜمـ اًمسٞم

  اٟمتٝمك.(1)"قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُأُمٞمت٧م وشمريم٧م  ىمد اًمسٜمـ اًمتلجيد يمثػما ُمـ  اًمٞمقم اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مةومٛمـ شم٠مُمؾ  

امم ؾمـ شمٚمؽ  يب٤مدرو أن حيرصومٕمغم اإلٟمس٤من  ,وهجرت قمٜمد يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم

ًمٞمٙمـ ًمف أضمره٤م وأضمر ُمـ : إًمٞمٝم٤م ودقمقت اًمٜم٤مس  ,اًمسٜمـ وإطمٞم٤مئٝم٤م, واًمٕمٛمؾ هب٤م

 قمٛمؾ هب٤م سمٕمده.

أي: صمقاب اًمٕمٛمؾ هب٤م, يٕمٜمل أضمر ش , وأجر من عؿل هبا بعده فؾه أجرها: »وىمقًمف

قمٛمٚمف هب٤م , وأضمر ُمـ قمٛمؾ سمسٜمتف احلسٜم٦م, وم٢من اًمسٜم٦م ؾمب٥م صمبقت إضمر ومج٤مزت 

                                                             
 ( . 345, 344/ 2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم )  (1)
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٤مل , وإٟمف عم٤م شمسب٥م ذم إجي٤مده٤م ضمٕمؾ يم٠مٟمف اًمٕم٤مُمؾ َل٤م اعم٠مضمقر هب٤م, ىم(1) اإلض٤موم٦م

ىم٤مل اسمـ اعمٚمؽ: أي سمٕمد مم٤مت ُمـ ؾمٜمٝم٤م ىمٞمد سمف عم٤م يتقهؿ أن ذًمؽ "قمكم اًم٘م٤مري: 

إضمر يٙمت٥م ًمف ُم٤م دام طمٞم٤م اهـ. ىمٚم٧م ]أي اًم٘م٤مري[: وومٞمف أٟمف يتقهؿ طمٞمٜمئذ أن 

 .(2) "إضمر ٓ يٙمت٥م ًمف وهق طمل, وم٤مٕطمسـ أن ي٘م٤مل ُمـ سمٕمد ُم٤م ؾمٜمٝم٤م

أي: إن طمّمقل "الن : ىم٤مل اسمـ قم  «من غر أن يـؼص من أجورهم رء: »قوله

, (3)"ٓ يدظمؾ سمف رء ُمـ اًمٜم٘مص ذم أضمقرهؿ ,أضمر ُمثؾ اًمٗم٤مقمؾ َل٤م ًمدًٓمتف قمٚمٞمٝم٤م

 ٓ يٜم٘مص ُمـ , وم٢من ذًمؽًمسٜم٦م أو اعمبتدئ هب٤ماضمر ًمٗم٤مقمؾ إُمـ ؾ ّمُم٤م حيُمع  فإٟمأي 

 ., وم٠مضمقرهؿ يم٤مُمٚم٦م شم٤مُم٦م رء  هب٤م لمأضمقر اًمٕم٤مُمٚم

 : تـبقه وحتذير

ضمٝمال أٟمف جيقز ًمإلٟمس٤من أن حُيدث ويبتدع ذم  ٓ جيقز وٓ يٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م

أو  ,وٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ذقمل, ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمبدع واعمحدصم٤مت ىمقًمٞم٦م ,اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف

ٕن ُمـ :ٟمٕمؿ  , رؾمقًمف ًمهلل و ٙمؾ ذًمؽ ُمردود قمغم ص٤مطمبف, وهق قم٤مصوم ,ومٕمٚمٞم٦م

ل  سمدقم٦م ُمردودة قمغم ص٤مطمبٝم٤م وإن ومٝم ,ذم اًمنمع  صم٤مسمت٦م س٧مؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م ًمٞم

ُمـ ومٕمؾ  طمسٜم٦م: يمقٟمف اسمتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف: وًمذًمؽ طمذر اًمٜمبل  فمٜمٝم٤م

                                                             
 (.294/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1) 

 (. 294/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٚمٝمروي اًم٘م٤مري ) (2)

 (.446/ 2دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم ) (3) 
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ُم٤م », وذم رواي٦م (2)شذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف, ومٝمق رد (1)ُمـ أطمدث»ذًمؽ سم٘مقًمف: 

ومٙمؾ  ,(3)شُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد: » وسم٘مقًمف ,شًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ٞمف دًمٞمؾ ذقمل ومٝمق سمدقم٦م, وقمٛمؾ وًمٞمس قمٚم مم٤م ي٘مّمد سمف اًمتٕمبد هلل قمٛمؾ ُيٕمٛمؾ

ذًمؽ ىم٤مل اسمـ وًم ,ؾ سمدقم٦م ضالًم٦م ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مرُمردود قمغم ص٤مطمبف, ويم

 دي٨مطموىمد أظمذ "قمثٞمٛملم: 

أوًمئؽ اًم٘مقم اًمذيـ يبتدقمقن ذم ديـ اهلل ُم٤م  ش]ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م[»

ؿ ًمٞمس ُمٜمف, ومٞمبتدقمقن أذيم٤مرًا ويبتدقمقن صٚمقات ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من, صم

ي٘مقًمقن: هذه ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, ٟم٘مقل: ٓ, يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م ويمٚمٝم٤م ؾمٞمئ٦م, وًمٞمس ذم اًمبدع 

ُمـ طمسـ, ًمٙمـ اعمراد ذم احلدي٨م ُمـ ؾم٤مسمؼ إًمٞمٝم٤م وأرسع, يمام هق فم٤مهر اًمسب٥م ذم 

 .(4)"احلدي٨م, أو ُمـ أطمٞم٤مه٤م سمٕمد أن أُمٞمت٧م ومٝمذا ًمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م 

                                                             
أطمدث : اظمؽمع. أُمرٟم٤م هذا: ديٜمٜم٤م هذا وهق اإلؾمالم. ُم٤م ًمٞمس ومٞمف: أي مم٤م ٓ يقضمد ذم اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦م  (1) 

وٓ يٜمدرج َت٧م طمٙمؿ ومٞمٝمام أو يتٕم٤مرض ُمع أطمٙم٤مُمٝم٤م وذم سمٕمض اًمٜمسخ )ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف(. رد : أي سم٤مـمؾ وُمردود 

 (.184/ 3ّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[ ذم اًمبخ٤مري )]شمٕمٚمٞمؼ ُم ٓ يٕمتد سمف,

(رىمؿ 1343/ 3(, ُمسٚمؿ )2697(رىمؿ )184/ 3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  اًمبخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ) (2) 

(1718.) 

 (.1718( )1343/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ )  (3) 

 (.344/ 2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم )  (4)
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أشمك أي :  ش ...وزرها عؾقه كان سـة سقئةومن سن يف اإلسَلم  : »وقوله 

 ,(1)يٕمٜمل سمدقم٦م ذقمٞم٦م ,أصقل اًمديـٓمري٘م٦م همػم ُمرضٞم٦م ٓ يِمٝمد َل٤م أصؾ ُمـ سم

أي: ُمٕمّمٞم٦م وإن ىمٚم٧َّم سم٠من ومٕمٚمٝم٤م وم٤مىمتدى سمف ومٞمٝم٤م أو "ىم٤مل ص٤مطم٥م دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم : 

ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م »قمٛمٚمٝم٤م,  أي: إصمؿش يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م»ٞمٝم٤م دقم٤م إًمٞمٝم٤م أو أقم٤من قمٚم

: وذًمؽ ٕن ومٕمؾ اعمٙمٚمٗملم وإن يم٤من شأن يٜم٘مص ُمـ أوزارهؿ رءُمـ سمٕمده ُمـ همػم 

همػم ُمقضم٥م وٓ ُمت٘مض ًمثقاب وٓ قم٘م٤مب سمذاشمف إٓ أن اهلل شمٕم٤ممم أضمرى قم٤مدشمف 

اإلَلٞم٦م سمرسمٓمٝمام سمف ارشمب٤مط اعمسب٥م سم٤مًمسب٥م وًمٞمس ًمٚمٕمبد شم٠مصمػم ذم صدور اًمٗمٕمؾ قمٜمف 

سب٥م ومٞمف سمٜمحق سمقضمف, ومٙمام يؽمشم٥م يمؾ ُمٜمٝمام قمغم ُم٤م يب٤مذه سمؽمشم٥م قمغم ُم٤م هق اًم

إرؿم٤مد أو أُمر, ومٚمام اٟمٗمٙم٧م ضمٝم٦م اعمب٤مذة قمـ ضمٝم٦م ضمزاء اًمدًٓم٦م مل يٜم٘مص أضمر اًمداّل 

 .(2) "ُمـ أضمر اعمب٤مذ ؿمٞمئ٤مً 

أن ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م: ومٕمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم "ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم:  

اًم٘مٞم٤مُم٦م, طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ذم أول إُمر ؾمٝمٚم٦م صمؿ شمقؾمٕم٧م, وم٢من قمٚمٞمف وزر هذا 

اًمتقؾمع, ُمثؾ ًمق أن أطمدًا ُمـ اًمٜم٤مس رظمص ٕطمد ذم رء ُمـ اعمب٤مح اًمذي يٙمقن 

ذريٕم٦م واضح٦م إمم اعمحرم وىمريب٤ًم, وم٢مٟمف إذا شمقؾمع إُمر سمسب٥م ُم٤م أومتك سمف اًمٜم٤مس وم٢من 

قمٚمٞمف اًمقزر ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ٟمٕمؿ ًمق يم٤من اًمٌمء ُمب٤مطم٤ًم وٓ خيِمك 

سم٠مس ًمإلٟمس٤من أن يبٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس, يمام ًمق يم٤من اًمٜم٤مس  ُمٜمف أن يٙمقن ذريٕم٦م إمم حمرم, ومال

                                                             
 (.316/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

 ( .446/ ٤2محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم )دًمٞمؾ اًمٗم (2) 
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ئمٜمقن أن هذا اًمٌمء حمرم وًمٞمس سمٛمحرم, صمؿ يبٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس ُمـ أضمؾ أن يتبلم احلؼ, 

وًمٙمـ ٓ خيِمك قم٤مىمبتف, ومٝمذا ٓ سم٤مس سمف, أُم٤م رء ختِمك قم٤مىمبتف, وم٢مٟمف يٙمقن قمٚمٞمف 

 .(1)"وزره ووزر ُمـ قمٛمؾ سمف, واهلل أقمٚمؿ

٨م احل٨م قمغم اًمبداءة سم٤مخلػم ًمٞمستـ سمف, واًمتحذير ُمـ وذم احلدي"ىم٤مل اعمب٤مرك ومقري: 

اًمبداءة سم٤مًمنم ظمقف أن يستـ سمف, ووضمف اعمٜم٤مؾمب٦م سم٤مًمٕمٚمؿ أن اؾمتٜم٤من اًمسٜمـ اعمرضٞم٦م 

 .(2) "ُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف

  

                                                             
 (.345/ 2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) (1)

 (.  315/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (2)
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 : احلديث الثاين

َمنإ َدَعا إىَِل ُهًدى, َكاَن َلُه », قال:  , أن رسول اهلل ريض اهلل عـه عن أيب هريرة

َك ِمنإ ُأُجوِرِهمإ َشقإًئا, َوَمنإ َدَعا إىَِل 
ِر ِمثإُل ُأُجوِر َمنإ َتبَِعُه, ََّل َيـإُؼُص َذلِ َجإ ِمَن األإ

َك ِمنإ آَثاِمِفمإ َشقإئًا
ِم ِمثإُل آَثاِم َمنإ َتبَِعُه, ََّل َيـإُؼُص َذلِ ثإ ِ  .(2)«َضََلَلٍة, َكاَن َعَؾقإِه ِمَن اإلإ

 

 التوضقح : 

 دقم٤م ُمـ » :دي٨مطمو, شطمسٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»طمدي٨م:  إن"ىم٤مل اًمٜمقوي: 

سحي٤من ذم احل٨م قمغم اؾمتحب٤مب ؾمـ إُمقر احلسٜم٦م, وَتريؿ ؾمـ  ,ش...هدى إمم

إُمقر اًمسٞمئ٦م, وأن ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م يم٤من ًمف ُمثؾ أضمر يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ هب٤م إمم يقم 

 ,اًم٘مٞم٤مُم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م يم٤من قمٚمٞمف ُمثؾ وزر يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ هب٤م إمم يقم

وأن ُمـ دقم٤م إمم هدى يم٤من ًمف ُمثؾ أضمقر ُمت٤مسمٕمٞمف أو إمم ضالًم٦م يم٤من قمٚمٞمف ُمثؾ آصم٤مم 

 ,أم يم٤من ُمسبقىم٤م إًمٞمف ,شم٤مسمٕمٞمف ؾمقاء يم٤من ذًمؽ اَلدى واًمْمالًم٦م هق اًمذي اسمتدأه

ومٕمٛمؾ هب٤م :»ىمقًمف  ,أو همػم ذًمؽ ,أو أدب ,أو قمب٤مدة ,وؾمقاء يم٤من ذًمؽ شمٕمٚمٞمؿ قمٚمؿ

 .(2)"اًمٕمٛمؾ ذم طمٞم٤مشمف أو سمٕمد ُمقشمفُمٕمٜم٤مه إن ؾمٜمٝم٤م ؾمقاء يم٤من ش سمٕمده

                                                             
( رىمؿ 2262/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ )يمت٤مب اًمٕمٚمؿ( )سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م وُمـ دقم٤م إمم هدى( ) (1)

(2674     .) 

 (.227,  226/ 16ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (2) 
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همػمه إمم ومٕمؾ ظمػم وهدى,  ,أو دّل  ,أو أرؿمد ,أي: ُمـ سملمَّ « من دعا:»قوله 

وشمرك ذ وضالل,  ؾمقاء يم٤من دقم٤م سم٤مًم٘مقل أو سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أو سمٖمػم ذًمؽ مم٤م 

 يٙمقن ؾمبب٤م ذم قمٛمؾ همػمه ًمذًمؽ اَلدى.

و  ,واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ,ٛمؾ اًمّم٤مًمحتدى سمف ُمـ اًمٕمأي: إمم ُم٤م هُي  «إىل هدى» :وقوله 

ضم٤مءت َلذا و, ُمـ إقمامل وإىمقال اًمّم٤محل٦م يمؾ ُم٤م حيبف اهلل و يرض٤مه ويث٤مب قمٚمٞمف,

قمغم  ذم احلدي٨م ُمٓمٚم٘م٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم ضمٜمس ُم٤م ي٘م٤مل ًمف هدى, ومٞمٓمٚمؼش هدى»يمٚمٛم٦م 

طمٞم٨م  :, وهذا ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٕمب٤مده اعم١مُمٜملمٙمبػمواًم ّمٖمػماًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم واًم

 ,اًمدقمقة امم اهلل شمٕم٤ممم ُمتٜمققم٦م ذمجم٤مٓت  قمدة  واؾمٕم٤م يِمٛمؾ ٤مًمدقمقة سم٤مسمضمٕمؾ سم٤مب ا

ومٝمذا يدقمق امم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم, وهذا أقمٔمؿ هدى ُيدقم٤م إًمٞمف, وهذا يدقمق امم شمٕمٚمؿ 

اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل, وهذا يدقمق امم اعمح٤مومٔم٦م قمغم أريم٤من آؾمالم ُمـ صالة وصٞم٤مم, 

٤محل٦م, واًمٕمب٤مدات اعمتٜمققم٦م, وهٙمذا ومٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم ُمـ إقمامل اًمّم

 .واعم٘م٤مصد احلسٜم٦م, يمٚمف ُمـ اَلدى وإظمالق اًمٗم٤مضٚم٦م,

وم٠مقمٔمٛمف ُهدى: ُمـ دقم٤م إمم اهلل قمز وضمؾ وقمٛمؾ ص٤محل٤م, وأدٟم٤مه هدى "ىم٤مل اًمٓمٞمبل: 

ْمؾ واطمد طمتك ومُ  ؿ ؿم٠من اًمٗم٘مٞمف اًمداقمل اعمٜمذرٔمُ ُمـ دقم٤م إمم إُم٤مـم٦م إذى, وَلذا قمَ 

 .(1)"ٕؿمخ٤مص و إقمّم٤مر إمم يقم اًمديـ: وٕن ٟمٗمٕمف يٕمؿ اُمٜمٝمؿ قمغم أًمػ قم٤مسمد

واإلظمالص ًمف ذم ؾم٤مئر  ,اًمٜم٤مس إًمٞمف هق شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ك٠مقمٔمؿ ُهدى ُيدقموم 

وُمٕمرومتف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف, وُمٕمروم٦م احلالل اًمٕمب٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت, 

                                                             
 (.125/ 6ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي  ) (1) 
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صمؿ ُم٤م ٓ يستٖمٜمل قمٜمف اعمسٚمؿ ذم ؾم٤مئر واحلرام, وُمٕمروم٦م اًمُسٜم٦م ُمـ اًمبدقم٦م, 

أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ذوط وٛمٕمروم٦م يماًمٕمب٤مدات, 

اهلل  شمٙمقن ُم٘مبقًم٦م قمٜمدًمٙمل  وؾم٤مئر اًمٕمب٤مدات اًمتل ٓ همٜمك ًمف ُمـ ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م,

ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة,  صمؿ إهؿ وم٤مٕهؿ,  هق ضمؾ وقمال, وُمٕمروم٦م يمؾ ُم٤م

شمٞمرس ذم هذا وُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمدقمقة إًمٞمف وسمٞم٤مٟمف, وىمد  ,ويمؾ قمغم طمسبف

وشمبٚمٞمٖمٝمؿ اَلدى واًمرؿم٤مد قمؼم يمثػم ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل  ,اًمزُم٤من أُمر اًمدقمقة ًمٚمخٚمؼ

وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ   ُمثؾ فمٝمقر اًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م احلديث٦م ,أصبح٧م ُمٜمتنمة سملم أوؾم٤مط اًمٜم٤مس

يمثػما ُمـ اًمتٕم٥م واجلٝمد ذم إيّم٤مل اخلػم واَلدى ًمٚمٜم٤مس, وٓ  شمزيؾوؾم٤مئؾ ُمتٕمددة 

يٕمٛمؾ قمغم اؾمتٖمالل  إمم اَلدى واخلػم ؾمقف دقمقة اًمٜم٤مسؿمؽ أن احلريص قمغم 

دقمقة إمم اًمشمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م هم٤مي٦م آؾمتٖمالل, سمؾ ويٕمٛمؾ يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمف ذم 

 اؾمتٛمرار اهلل شمٕم٤ممم سمٙم٤موم٦م اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م اعمنموقم٦م: ـمٛمٕم٤م عم٤م قمٜمد اهلل ُمـ

 .امت ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد اعم ,واًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف ,ذًمؽ اَلدىقمغم ثقاب اًموضمر إ

 أي: يم٤من ًمٚمداقمل امم اَلدى.  «كان له من األجر:»يف احلديث  وقوله 

أي: ُمثؾ أضمقر مجٞمع ُمـ شمبٕمف ُمـ اًمٜم٤مس ؾمقاء  «مثل أجور من تبعه: »وقوله  

: ٕٟمف شمسب٥م م يمب٤مرا, وؾمب٥م طمّمقًمف ًمتٚمؽ إضمقرأ اصٖم٤مر ٤مأم إٟم٤مصم ايم٤مٟمقا ذيمقر

ذًمؽ إًمٞمف ومتبٕمقه وقمٛمٚمقا سمودقم٤مهؿ  ,ومٕمٛمؾ سمف ,ذم ذًمؽ اَلدى يمقٟمف ؾمب٘مٝمؿ إًمٞمف
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ٕن اشمب٤مقمٝمؿ ًمف شمقًمد قمـ  :ومٝمبف اسمتدقمف أو ؾمبؼ إًمٞمف", وًمذًمؽ ىم٤مل اعمٜم٤موي: اَلدى

 .   (1)"ومٕمٚمف اًمذي هق ُمـ ؾمٜمـ اعمرؾمٚملم

أي: ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقر اًمٜم٤مس  «َّل يـؼص ذلك من أجورهم شقئا: »وقوله 

قمغم أضمقر أقمامَلؿ وم٢من اًمذيـ شمبٕمقا ذًمؽ اًمداع امم اَلدى واخلػم ؿمٞمئ٤م,  ومٚمٞمٓمٛمئٜمقا 

ًمٞمؾ ذًمؽ ىمقل اهلل , ودويمال ؾمٞم٠مظمذ أضمره يم٤مُمال دون ٟم٘مّم٤منومْمؾ اهلل واؾمع, 

َٓ َوإِْن شمُ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ـْ  (2)َيِٚمْتُٙمؿْ ٓمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف   َأقْماَمًمُِٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

٤محِل٤َمِت َوُهَق ُمُ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,[14]احلجرات:  ـَ اًمّمَّ ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِم ٤مُف َوَُم ـٌ وَماَل خَيَ ١ْمُِم

َٓ َهْْماًم   [. 112]ـمف:  فُمْٚماًم َو

ٙمقن أؾمبؼ اًمٜم٤مس ذم ًمٞم :٤من أن يب٤مدر إمم اَلدىومٞمستٗم٤مد ُمـ احلدي٨م أن قمغم اإلٟمس

: ىاَلدذًمؽ ًم ٝمؿٞمٗمٕمٚمًمُمع طمرصف  ,ًمٞمفإ ة اًمٜم٤مسمم دقمقإصمؿ سمٕمد ذًمؽ يس٤مرع ٚمف, ومٕم

ٚمقا ذًمؽ اَلدى ومٞمحّمؾ ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقرهؿ ُم٤م قمٛم ,ًمف شمبع اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن

ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل يب٘مك و واًمدقمقة امم اَلدى , واخلػم اًمذي دقم٤مهؿ إًمٞمف

جيري ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامت, ومٕمغم اإلٟمس٤من أن حيرص يمؾ احلرص 

ًمٕمكم اسمـ ايب ـم٤مًم٥م  إمم اخلػم: وَلذا ىم٤مل اًمرؾمقل تٝمؿ هدايدقمقة اًمٜم٤مس وقمغم 

                                                             
 (.125/ 6ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.517/ 1اًمتٗمسػم اعمٞمرس )) َيٚمِْتُٙمْؿ : ٓ يٜم٘مّمٙمؿ ُمـ صمقاب أقمامًمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م.  (2) 
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دى سمؽ رضمؾ واطمد ظمػم ًمؽ ُمـ محر اهلل ٕن هي ومق»ريض اهلل قمٜمف: 

 اًمٕمزيز ُمـ اهلل اًمثقاب و إضمر ذًمؽ ام أطمقج اًمقاطمد ُمٜم٤م امموم ,(2)ش(1)اًمٜمٕمؿ

 . واًمقه٤مب

 فضل الدعوة اىل اهلل تعاىل:

 أومْمؾ إقمامل, وأطمسٜمٝم٤م امم اهلل شمٕم٤ممم, وقمٚمٞمٝم٤مدقمقة اًمٜم٤مس امم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إن  

ٝمل وفمٞمٗم٦م وم ,ٟم٦م ؾم٤مُمٞم٦مٙم٤مُمو ,٥م رومٞمٕم٦مٜم٤مىمُمو ,ٚمٞمٚم٦مضمومْم٤مئؾ َل٤م و ,إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م

, ومٛمـ ىم٤مم هب٤م ورث إٟمبٞم٤مء, واشمّمػ ٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالمإٟمب

سمّمٗم٤مهتؿ و ؾمٚمؽ ُمسٚمٙمٝمؿ وؾم٤مر قمغم ْنجٝمؿ: وًمذًمؽ ورد ذم ومْمؾ اًمدقمقة امم 

قمٛمؾ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ  , وأْن٤ماهلل شمٕم٤ممم يمثػم ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م شمبلم ومْمٚمٝم٤م

 ٟمذيمر سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م:٤محللم , وقمب٤مد اهلل اًمّم

ىَم٤مَل َربِّ ِإينِّ َدقَمْقُت ىَمْقُِمل ًَمْٞماًل  ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼما قمـ ٟمبٞمف ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم : 

ٟمقح قمٚمٞمف ٟمبل اهلل ٤م وم٤مٟمٔمر امم هذه اَلٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل اشمّمػ هب, [5]ٟمقح:  َوَْن٤َمًرا

, وأقمٔمؿ ثٚم٦مإُم , وم٘مد ضب أروعوهق يدقمق ىمقُمف امم اهلل شمٕم٤ممماًمسالم ذم دقمقة 

سمؾ يم٤من  ,, وم٢مٟمف مل يٙمتػ سمدقمقة ىمقُمف ذم اًمٜمٝم٤مر وم٘مطاًمّمقر ذم اًمدقمقة امم اهلل

 اؾمتٛمرسمؾ  ,اًمٞم٠مس أو اعمٚمؾيّمبف وُمع هذا مل  ,رس وقمالٟمٞم٦ميدقمقهؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر, 

                                                             
محر اًمٜمٕمؿ : هل اإلسمؾ احلٛمر وهل أٟمٗمس أُمقال اًمٕمرب . )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم: ٓسمـ  (1) 

 (.452/ 2قمالن اًمبٙمري )

 (.2942( رىمؿ )47/ 4أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (2)
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ىُمْؾ َهِذِه ؾَمبِٞمكِم وىم٤مل شمٕم٤ممم:   مخسلم قم٤مُم٤م,أًمػ ؾمٜم٦م إٓ قمغم شمٚمؽ احل٤مل ذم دقمقشمف 

يِملمَ َأْدقُمق إِمَم ا ـَ اعمُْنْمِ َبَٕمٜمِل َوؾُمبَْح٤مَن اهللَِّ َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم ـِ اشمَّ  هللَِّ قَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم

ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلََسٜم٦َِم وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: , [128]يقؾمػ:  َؽ سم٤ِمحْلِ اْدُع إِمَم ؾَمبِٞمِؾ َرسمِّ

َؽ ُهَق أَ  ـُ إِنَّ َرسمَّ ل ِهَل َأطْمَس
تِ ـْ ؾَمبِٞمِٚمِف َوُهَق َأقْمَٚمُؿ َوضَم٤مِدَْلُْؿ سم٤ِمًمَّ ـْ َضؾَّ قَم قْمَٚمُؿ سمَِٛم

ـَ    .[125]اًمٜمحؾ:  سم٤ِمعمُْْٝمَتِدي

ذيمر ؾمبح٤مٟمف ُمراشم٥م اًمّدقمقة وضمٕمٚمٝم٤م صمالصم٦م أىمس٤مم سمحس٥م طم٤مل "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : 

اعمدقمّق: وم٢مّٟمف إُّم٤م أن يٙمقن ـم٤مًمب٤م ًمٚمحّؼ حمّب٤م ًمف ُم١مصمرا ًمف قمغم همػمه إذا قمرومف, ومٝمذا 

حيت٤مج إمم ُمققمٔم٦م وضمدال: وإُّم٤م أن يٙمقن ُمِمتٖمال سمْمّد احلّؼ, يدقمك سم٤محلٙمٛم٦م, وٓ 

وًمٙمـ ًمق قمرومف آصمره واشّمبٕمف, ومٝمذا حيت٤مج إمم اعمققمٔم٦م سم٤مًمؽّمهمٞم٥م واًمؽّمهٞم٥م: وإُّم٤م أن 

ّٓ اٟمت٘مؾ ُمٕمف إمم  يٙمقن ُمٕم٤مٟمدا ُمٕم٤مرض٤م ومٝمذا جي٤مدل سم٤مًّمتل هل أطمسـ, وم٢من رضمع وإ

ـَ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ,(1) "اجلدال إن أُمٙمـ ِذي ـْ َأْزَواضِمٜم٤َم  َواًمَّ ٜم٤َم َه٥ْم ًَمٜم٤َم ُِم َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ

َة َأقْملُمٍ َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم إَُِم٤مًُم٤م ٜم٤َم ىُمرَّ
٤مشمِ يَّ ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد ىمقًمف , [74]اًمٗمرىم٤من:  َوُذرِّ

ىم٤مل اسمـ قمب٤مس, واحلسـ, وىمت٤مدة, واًمسدي, " واضمٕمٚمٜم٤م ًمٚمٛمت٘ملم إُم٤مُم٤مشمٕم٤ممم: 

وىم٤مل همػمهؿ: هداة ُمٝمتديـ ودقم٤مة إمم , سمٜم٤م ذم اخلػمدى واًمرسمٞمع سمـ أٟمس: أئٛم٦م ي٘مت

وأن يٙمقن  ُمتّمٚم٦م سمٕمب٤مدة أوٓدهؿ وذري٤مهتؿ, اخلػم, وم٠مطمبقا أن شمٙمقن قمب٤مدهتؿ

 .(2) "هداهؿ ُمتٕمدي٤م إمم همػمهؿ سم٤مًمٜمٗمع, وذًمؽ أيمثر صمقاسم٤م, وأطمسـ ُمآسم٤م

                                                             
 (.1276/ 4اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ) (1) 

 (.133/ 6شمٗمسػم اسمـ يمثػم )  (2)
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ـْ َدقَم٤م إِمَم اهللَِّ َوقَمِٛمَؾ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًٓ مِمَّ ـُ ىَمْق ـْ َأطْمَس ـَ  َوَُم ٜمِل ُِم َص٤محِل٤ًم َوىَم٤مَل إِٟمَّ

َوقَمِٛمَؾ ص٤محِل٤ًم أي دقم٤م قمب٤مد اهلل إًمٞمف "ىم٤مل اسمـ يمثػم:  ,[33]ومّمٚم٧م:  اعمُْْسِٚمِٛملمَ 

ـَ اعمُْْسِٚمِٛملمَ  ٜمِل ُِم ومٜمٗمٕمف ًمٜمٗمسف وًمٖمػمه  : أي وهق ذم ٟمٗمسف ُمٝمتد سمام ي٘مقلَوىم٤مَل إِٟمَّ

ٟمف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر, , وًمٞمس هق ُمـ اًّمذيـ ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف وٓ ي٠مشمقٓزم وُمتٕمدّ 

وي٠مشمقٟمف, سمؾ ي٠مَتر سم٤مخلػم ويؽمك اًمنّم ويدقمق اخلٚمؼ إمم اخل٤مًمؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم, وهذه 

 "أومم اًمٜم٤ّمس سمذًمؽ قم٤مُّم٦م ذم يمّؾ ُمـ دقم٤م إمم ظمػم وهق ذم ٟمٗمسف ُمٝمتد, ورؾمقًمف 

ًٓ أٟمف شمال هذه أي٦م:  ,وروي قمـ احلسـ اًمبٍمي رمحف اهلل, (1) ـُ ىَمْق ـْ َأطْمَس َوَُم

ـَ اعمُْْسِٚمِٛملمَ مِمَّ  ٜمِل ُِم هذا طمبٞم٥م اهلل, ", وم٘م٤مل: ـْ َدقم٤م إمَِم اهللَِّ َوقَمِٛمَؾ ص٤محِل٤ًم َوىم٤مَل إِٟمَّ

هذا وزّم اهلل, هذا صٗمقة اهلل, هذا ظمػمة اهلل, هذا أطم٥ّم أهؾ إرض إمم اهلل, أضم٤مب 

اهلل ذم دقمقشمف, ودقم٤م اًمٜم٤ّمس إمم ُم٤م أضم٤مب اهلل ومٞمف ُمـ دقمقشمف, وقمٛمؾ ص٤محل٤م ذم 

 . (2)"سمتف, وىم٤مل إّٟمٜمل ُمـ اعمسٚمٛملم, هذا ظمٚمٞمٗم٦م اهللإضم٤م

 (3)ٟمرض اهلل قمبدا: » : ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أُم٤م إطم٤مدي٨م

ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م, صمؿ سمٚمٖمٝم٤م قمٜمل, ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف همػم وم٘مٞمف, ورب طم٤مُمؾ وم٘مف 

                                                             
 (.179/ 7شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (1) 

 (.182/ 7شمٗمسػم اسمـ يمثػم )  (2)

/ 1)ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح... ). ُمـ أصمر اًمٜمٕمٛم٦م ٟمرض اهلل:  أي  دقم٤مء ًمف سم٤مًمٜمرضة, وهل اًمبٝمج٦م واًمبٝم٤مء ذم اًمقضمف  (3)

327.) 
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ٖمقا قمٜمل سمٚم»ىم٤مل:  وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو, أن اًمٜمبل , (1)شإمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف

وًمق آي٦م, وطمدصمقا قمـ سمٜمل إرسائٞمؾ وٓ طمرج, وُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدا, ومٚمٞمتبقأ 

وٓ أقمٚمؿ سمٕمد اًمٜمبقة أومْمؾ ُمـ سم٨م "وىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك : , (2)شُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر

ُمـ أطم٥م أٓ َيٜمَْ٘مٓمِع قمٛمٚمف سمٕمد َُمقشمف ومٚمٞمٜمنم "وىم٤مل اسمـ اجلقزي: , (3)"اًمٕمٚمؿ

 .(4)"اًْمٕمٚمؿ

أسمٚمغ رء  هذا احلدي٨م": ش.,..هدى امم دقم٤م ُمـ» :طمدي٨م قمٜمد ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(5)"ذم ومْمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم واًمدقم٤مء إًمٞمف وإمم مجٞمع ؾمبؾ اخلػم واًمؼم

و شمبٚمٞمغ اًمّدقمقة إمم اهلل يٙمقن سم٤مًم٘مقل وسم٤مًمٕمٛمؾ وسمسػمة اًمّداقمل اًّمتل دمٕمٚمف ىمدوة   

  .(6)طمسٜم٦م ًمٖمػمه ومتجذهبؿ إمم اإلؾمالم 

 :الشطر الثاين من احلديث

أي: ُمـ أرؿمد همػمه إمم ومٕمؾ إصمؿ ": اسمـ قمالن ىم٤مل  «ومن دعا إىل ضَللة: »له قو

قمٚمٞمٝم٤م ش يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُمثؾ آصم٤مم ُمـ شمبٕمف»وإن ىمّؾ أو أُمره سمف أو أقم٤مٟمف قمٚمٞمف 

                                                             
/ 2صحٞمح اجل٤مُمع ) (ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح(236(رىمؿ )86/ 1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )  (1)

 (. .6765(رىمؿ )1145

 (.3461(رىمؿ )172/ 4أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (2)

 (.326/ 2صٗم٦م اًمّمٗمقة ) (3)

 (.55اًمتذيمرة ذم اًمققمظ )ص:   (4)

 (.172/ 1ح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )شمٜمقير احلقاًمؽ ذ (5) 

 (.472أصقل اًمدقمقة ًمٚمديمتقر قمبد اًمٙمريؿ زيدان )  (6)  
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وُم٤م أيمثر دقم٤مة , (1) "شٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ آصم٤مُمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً »٤م واُمتثؾ أُمره ومٞمٝم

 يٗمؽمون ذم إضالل اًمٜم٤مس ًمٞمال ؿ, ومٝمؿ ٓرهؿ اهلل وٓ سم٤مرك ومٞمٝمثّ اًمْمالًم٦م اًمٞمقم ٓ يمَ 

دقمقهتؿ امم  ُمتٕمددة ذم ٤مْن٤مرا, سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق, ُمستخدُملم ذم ذًمؽ أًمقاٟم و

يمرة ظمبٞمث٦م, وه١مٓء اًمداقمقن امم اًمْمالًم٦م أظمب٨م ممـ هق اًمْمالًم٦م, وأؾم٤مًمٞم٥م ُم٤م

سمؾ  ؿ ذم اًمْمالًم٦م:٤م, واًمسب٥م أْنؿ مل يٙمتٗمقا سمقىمققمٝمواىمع ومٞمٝم٤م ومل يدع همػمه إًمٞمٝم

ومٝمؿ دقم٤مة امم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  واًمنم, قمقن همػمهؿ ًمٞمقىمٕمقه ومٞمام هؿ ومٞمف ُمـ اإلصمؿيد

دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ, ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ىمذومقه : » وَلذا ىم٤مل اًمرؾمقل ,ُمب٤مذة

  .(2)شومٞمٝم٤م

هب٤م, ؾمقاء يم٤مٟم٧م  اسمتدقمٝم٤م أو ؾمبؼ ٦مأي: إصمؿ وذٟم٥م أو سمدقم «ضَللة إىل»  :قوله

يمٛمـ  ,أو يمٗمر سمف وشمٕم٤ممم ٝم٤م ذك سم٤مهلل ؾمبح٤مٟمفوأقمٔمؿ ضالًم٦م ُم٤م ومٞم,  يمبػمة أو صٖمػمة

يذسمح  ًمٚم٘مبقر سم٘مّمد دومع ض أو ضمٚم٥م ٟمٗمع, أو يدقمقهؿ ُمـ دون اهلل, وشمٕمٚمؿ 

ؼ اًمتامئؿ و احلروز, وشمّمديؼ اًمسحرة واًمٙمٝمٜم٦م واًمذه٤مب إًمٞمٝمؿ, ٞموشمٕمٚم اًمسحر

وهمػم ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمنميمٞم٦م اعمٜم٤مومٞم٦م ًمتقطمٞمد اهلل ضمؾ وقمال,  صمؿ  ُم٤م يٙمقن أدٟمك 

وزر,  وأًمؽ وم٠مدٟمك يمؾ قمغم طمسبف, طمتك شمّمؾ امم أدٟمك ومٕمؾ يؽمشم٥م قمٚمٞمف أصمؿ ُمـ ذ

ُم٤م يٙمقن  ومدًم٧م قمغم يمؾ ومٝمق ضالًم٦م , ٕن يمٚمٛم٦م ضالًم٦م ضم٤مءت ذم احلدي٨م ٟمٙمرة

                                                             
 (452/ 2دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم ) (1) 

 (.1847( رىمؿ)1475/ 3(, ُمسٚمؿ)7284(رىمؿ)52/ 9ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن اًمبخ٤مري ) (2)
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ومٞمف ذٟم٥م ووزر ؾمقاء يم٤من صٖمػما أو يمبػما, ومٚمٞمٜمتبف اعمرؤ قمغم ٟمٗمسف مم٤م يدقمقا اًمٜم٤مس 

 إًمٞمف وًمٞمٙمـ قمغم طمذر ذم يمؾ صٖمػمة ويمبػمة.

ًمتقًمده قمـ ومٕمٚمف "ىم٤مل اعمٜم٤موي:  «فنن عؾقه من اإلثم مثل آثام من تبعه: » وقوله  

اًمذي هق ُمـ ظمّم٤مل اًمِمٞمٓم٤من واًمٕمبد يستحؼ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمسب٥م وُم٤م شمقًمد ُمٜمف, 

يمام يٕم٤مىم٥م اًمسٙمران قمغم ضمٜم٤ميتف طم٤مل ؾمٙمره, وإذا يم٤من اًمسب٥م حمٔمقرا مل يٙمـ 

, يمام يثٞم٥م قمغم ُم٤م شمقًمد ُمٜمٝم٤م إؾمب٤مب اعمحرُم٦م واًمسٙمران ُمٕمذورا, وم٤مهلل يٕم٤مىم٥م قمغم

إؾمب٤مب اعم٠مُمقر هب٤م, وُم٤م شمقًمد ُمٜمٝم٤م: وَلذا يم٤من قمغم ىم٤مسمٞمؾ اًم٘م٤مشمؾ ٕظمٞمف يمٗمؾ ُمـ 

هق ُمقاومؼ  ,شوم٢من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُمثؾ آصم٤مم ُمـ شمبٕمف: »وىمقًمف , (1)ذٟم٥م يمؾ ىم٤مشمؾ

ـَ ُيِْمٚمهقَْنُْؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي ـْ َأْوَزاِر اًمَّ ًمَِٞمْحِٛمُٚمقا َأْوَزاَرُهْؿ يَم٤مُِمَٚم٦ًم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوُِم

َٓ ؾَم٤مَء َُم٤م َيِزُروَن  وقمـ قمبد اهلل ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف,  ,[25]اًمٜمحؾ:  سمَِٖمػْمِ قِمْٚمٍؿ َأ

ٗمؾ ُمـ ٓ شم٘متؾ ٟمٗمس فمٚمام, إٓ يم٤من قمغم اسمـ آدم إول يم: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(3)ش(2)دُمٝم٤م, ٕٟمف أول ُمـ ؾمـ اًم٘متؾ

ومٙمؾ , هق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع, واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحدى: اَلُ  "ىم٤مل قمبد اًمرمحـ آل ؾمٕمدي : 

ُمـ قمٚمؿ قمٚمام أو وضمف اعمتٕمٚمٛملم إمم ؾمٚمقك ـمري٘م٦م حيّمؾ َلؿ ومٞمٝم٤م قمٚمؿ: ومٝمق داع إمم 

                                                             
 (.8663( رىمؿ ) 125/ 6ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 ء وٟمّمٞم٥م ُمـ إصمؿ ىمتٚمٝم٤م, وىمقًمف : ؾمـ اًم٘متؾ : أي اسمتدع اًم٘متؾ قمغم وضمف إرض. ]شمٕمٚمٞمؼ اًمبٖم٤م[يمٗمؾ : ضمز (2)

 (.133/ 4)قمغم اًمبخ٤مري 

 (.1677( رىمؿ )1323/ 3(, ُمسٚمؿ )3335( رىمؿ )133/ 4ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (3)
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اَلدى, ويمؾ ُمـ دقم٤م إمم قمٛمؾ ص٤مًمح يتٕمٚمؼ سمحؼ اهلل, أو سمح٘مقق اخلٚمؼ اًمٕم٤مُم٦م 

واخل٤مص٦م: ومٝمق داع إمم اَلدى, ويمؾ ُمـ أسمدى ٟمّمٞمح٦م ديٜمٞم٦م أو دٟمٞمقي٦م يتقؾمؾ هب٤م إمم 

اًمديـ: ومٝمق داع إمم اَلدى, ويمؾ ُمـ اهتدى ذم قمٚمٛمف أو قمٛمٚمف, وم٤مىمتدى سمف همػمه: 

٤مم اًمٜمٗمع: ومٝمق ومٝمق داع إمم اَلدى, ويمؾ ُمـ شم٘مدم همػمه سمٕمٛمؾ ظمػمي, أو ُمنموع قم

 ل إمم اًمْمالًم٦م.وقمٙمس ذًمؽ يمٚمف: اًمداقم, داظمؾ ذم هذا اًمٜمص

وم٤مًمداقمقن إمم اَلدى: هؿ أئٛم٦م اعمت٘ملم, وظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم, واًمداقمقن إمم اًمْمالًم٦م: هؿ 

إئٛم٦م اًمذيـ يدقمقن إمم اًمٜم٤مر, ويمؾ ُمـ قم٤مون همػمه قمغم اًمؼم واًمت٘مقى: ومٝمق ُمـ 

اًمداقملم إمم اَلدى, ويمؾ ُمـ أقم٤من همػمه قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان: ومٝمق ُمـ اًمداقملم إمم 

 .(1) "اًمْمالًم٦م

يٕمٜمل سمّٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس ودقم٤مهؿ إًمٞمف, ش: ُمـ دقم٤م إمم هدى»"ل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم:  ىم٤م

ُمثؾ أن يبلم ًمٚمٜم٤مس أن ريمٕمتل اًمْمحك ؾمٜم٦م, وأٟمف يٜمبٖمل ًمإلٟمس٤من أن يّمكم ريمٕمتلم 

ذم اًمْمحك, صمؿ شمبٕمف اًمٜم٤مس وص٤مروا يّمٚمقن اًمْمحك, وم٢من ًمف ُمثؾ أضمقرهؿ ُمـ 

أو ىم٤مل ًمٚمٜم٤مس ُمثاًل:  ,أضمقرهؿ ؿمٞمئ٤ًم: ٕن ومْمؾ اهلل واؾمعهمػم أن يٜم٘مص ُمـ 

اضمٕمٚمقا أظمر صالشمٙمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ وشمرًا, وٓ شمٜم٤مُمقا إٓ قمغم وشمر إٓ ُمـ ـمٛمع أن ي٘مقم ُمـ 

 ,آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمجٕمؾ وشمره ذم آظمر اًمٚمٞمؾ, ومتبٕمف ٟم٤مس قمغم ذًمؽ وم٢من ًمف ُمثؾ أضمرهؿ

يٕمٜمل يمٚمام أوشمر واطمد هداه اهلل قمغم يده: ومٚمف ُمثؾ أضمره, ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م إقمامل 

 اًمّم٤محل٦م.

                                                             
 (.22هبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظمٞم٤مر ط اًمقزارة )ص:   (1)
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قم٤م إمم ضالًم٦م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُمثؾ آصم٤مم ُمـ شمبٕمف ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ ُمـ د»

اًمٜم٤مس إمم َلق أو  وإمم ُم٤م ومٞمف اإلصمؿ, ُمثؾ أن يدقمق , أي إذا دقم٤م إمم وزرشآصم٤مُمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً 

سم٤مـمؾ أو همٜم٤مء أو رسم٤م أو همػم ذًمؽ ُمـ اعمح٤مرم, وم٢من يمؾ إٟمس٤من شم٠مصمر سمدقمقشمف وم٢مٟمف 

وأقمٚمؿ أن اًمدقمقة إمم , زر, واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللٟمف دقم٤م إمم اًمقُيٙمت٥م ًمف ُمثؾ أوزارهؿ: ٕ

ومٕمؾ يمذا, وشمٙمقن إومٕمؾ يمذا إاًمقزر شمٙمقن سم٤مًم٘مقل: يمام ًمق ىم٤مل  واًمدقمقة إمم ,اَلدى

ظمّمقص٤ًم ُمـ اًمذي ُي٘متدي سمف ُمـ اًمٜم٤مس, وم٢مٟمف إذا يم٤من ُي٘متدي سمف صمؿ ومٕمؾ  ,سم٤مًمٗمٕمؾ

ا وهق ؿمٞمئ٤ًم ومٙم٠مٟمف دقم٤م اًمٜم٤مس إمم ومٕمٚمف, وَلذا حيتجقن سمٗمٕمٚمف وي٘مقًمقن ومٕمؾ ومالن يمذ

 اهـ.(1)"ك يمذا وهق ضم٤مئزضم٤مئز, أو شمر

 يتعؾق أجر من تبعه بنمرين :الداعي اىل اهلدى 

ًمف , ومٙمٚمام زاد ويمثر اًمت٤مسمٕمقن ًمف ذم  لميتٕمٚمؼ سمٙمثرة وىمٚم٦م اًمٜم٤مس اًمت٤مسمٕم ُم٤م األول: 

اَلدى اًمذي دقم٤م إًمٞمف يمٚمام  يمثر أضمره وقمٔمؿ صمقاسمف واٟمتنم ومْمٚمف , واًمٕمٙمس يمٚمام ىمؾ 

: وَلذا ومٕمغم آٟمس٤من  ون سمف  يم٤من ًمف ُمـ إضمر قمغم ىمدر ُمـ شمبٕمفاًمت٤مسمٕمقن ًمف واعم٘متد

أن يٙمثر ُمـ دقمقة اًمٜم٤مس إمم اَلدى واخلػم مم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب  قمغمأن حيرص 

واًمسٜم٦م, سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اعمب٤مطم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من: ًمٙمل يتحّمؾ قمغم 

واخلػم ؾمقاء يمثػم ُمـ إضمر واًمثقاب: وإن يم٤من إضمر طم٤مصؾ عمـ دقم٤م امم اَلدى 

وم٘مد اؾمتٛمر يدقمق  ,قمٚمٞمف اًمسالم اًمٜم٤مس أو يمثػم: يمام طمّمؾ ًمٜمقح  شمبٕمف ىمٚمٞمؾ ُمـ

                                                             
 (.361/ 2اًمّم٤محللم ) ذح ري٤مض (1)
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وهق ٟمبل ُمـ  ,وُمع هذا ومام ءاُمـ ُمٕمف إٓ ىمٚمٞمؾ ,ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخسلم قم٤مُم٤م

دوٟمف: وًمٙمـ ُمـ يمُثر  ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ هق :أوزم اًمٕمزم ُم١ميد سم٤معمٕمجزات ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

أن ًمف ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمف: وَلذا ىم٤مل ذم احلدي٨م: ٓؿمؽ  ,ُمـ اًمٜم٤مس اًمت٤مسمٕمقن ًمف

قمٜمدُم٤م قمٚمؿ أن ُمـ  ,وًمذًمؽ  سمٙمك ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ,شُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمف»

 أيمثر ُمـ أُمتف يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م ,يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ أُم٦م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد 

صمؿ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًمسامء »وومٞمف : ىم٤مل:  ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م قمـ اًمٜمبل 

دؾم٦م, وم٠مشمٞم٧م قمغم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم, ومسٚمٛم٧م قمٚمٞمف, وم٘م٤مل: ُمرطمب٤م سم٤مٕخ اًمس٤م

اًمّم٤مًمح واًمٜمبل اًمّم٤مًمح, ومٚمام ضم٤موزشمف سمٙمك, ومٜمقدي: ُم٤م يبٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: رب, هذا 

ويمذًمؽ ىمقل  ,(1)شهمالم سمٕمثتف سمٕمدي يدظمؾ ُمـ أُمتف اجلٜم٦م أيمثر مم٤م يدظمؾ ُمـ أُمتل

ومْمؾ يمثرة اًمت٤مسمٕملم ومٗمل هذا دًمٞمؾ قمغم  ,(2)شوم٢مين ُمٙم٤مصمر سمٙمؿ إُمؿ: »اًمٜمبل

 واهلل أقمٚمؿ.   ,ًمٚمٕمبد اعمسٚمؿ قمغم اَلدى واخلػم واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

ـمقيال  ٤مُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتٛمراري٦م اًمٜم٤مس اًمت٤مسمٕملم ًمف, ومٙمٚمام اؾمتٛمر ُمـ شمبٕمف زُمٜم الثاين:

وشمٕم٤مىمبتف إضمٞم٤مل  ,طمّمؾ ُمٜمٝمؿ اؾمتٛمرار اًمٕمٛمؾ سم٤مَلدى اًمذي دقم٤م إًمٞمف ,سملم اًمٜم٤مس

وطمّمؾ اخلػم  ,طمّمؾ هذا دام وزاد أضمره وصمقاسمف وم٢مذا ,وشمقؾمع واٟمتنم ذم إوم٤مق

اَلدى اًمذي دقم٤م إًمٞمف  قمغمؿ, وسم٤مًمٕمٙمس وم٢مذا اٟم٘مٓمع ُمـ شمبٕمف اًمٙمثػم واًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞم

واؾمتٛمر ذًمؽ اًمٕمٛمؾ طمّمؾ ُمـ إضمر سم٘مدر ُمـ شمبٕمف  ,ؾمقاء سم٤معمقت أو سمؽمك اًمٕمٛمؾ

                                                             
 (.164( رىمؿ )152/ 1أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م )  (1) 

 (.2252(رىمؿ )222/ 2أظمرضمف أسمق داود )  (2) 
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ُمـ جيدد ذًمؽ  ًمٚمداقملوم٘مد ي٘مٞمض اهلل  ,اًمٗمْمؾ سمٞمد اهلل شمٕم٤مممًمٙمـ وقمٜمد اًمٜم٤مس: 

وحيّمؾ سمف اخلػم  سملم اًمٜم٤مس ويٜمنمه ,ٕمٛمؾ سمفٞموًمق سمٕمد طملم , وماًمذي دقم٤م إًمٞمف اَلدى 

 واهلل أقمٚمؿ.  , اًمٙمثػم 

 أمهقة العؾم  الَشعي لؾداعي الذي يدعو  الـاس اىل اخلر واهلدى

ىمبؾ أن يدقمق اًمٜم٤مس امم  ,سمديـ اهلل شمٕم٤ممم  وُمٕمروم٦م ,ًمإلٟمس٤من أن يٙمقن قمغم قمٚمؿٓسمد  

أن يٗمرق سملم اَلدى ُمـ اًمْمالل, ٓ يستٓمٞمع  سمؾ ,حيّمؾ ذًمؽ, وٓ واخلػم دىاَل

وسملم اخلػم ُمـ اًمنم, إٓ سمٛمقضم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمذي ُمـ ظمالًمف يٛمٞمز اًمٗمرق 

َبَٕمٜمِل سمٞمٜمٝمام, وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـِ اشمَّ ىُمْؾ َهِذِه ؾَمبِٞمكِم َأْدقُمق إمَِم اهللَِّ قَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم

يملِمَ َوؾُمبَْح٤مَن اهللَِّ َوَُم٤م  ـَ اعمُْنْمِ [ ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه : 128]يقؾمػ:  َأَٟم٤م ُِم

ورؾمقًمف إمم اًمث٘مٚملم: اإلٟمس واجلـ, آُمرا ًمف أن خيؼم اًمٜم٤مس:  هي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمبد"

أن هذه ؾمبٞمٚمف, أي ـمري٘مف وُمسٚمٙمف وؾمٜمتف, وهل اًمدقمقة إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

غم سمّمػمة ُمـ ذًمؽ, وي٘ملم وسمره٤من, هق وطمده ٓ ذيؽ ًمف, يدقمق إمم اهلل هب٤م قم

قمغم سمّمػمة وي٘ملم وسمره٤من  ويمؾ ُمـ اشمبٕمف, يدقمق إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف رؾمقل اهلل 

 .(1)"ذقمل وقم٘مكم

وم٘مد  ,مل يٙمـ اإلٟمس٤من قمغم طمج٦م, وقمغم قمٚمؿ ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  اوم٢مذ 

واَلدى  خلػميٙمقن داع امم اًمْمالًم٦م دون قمٚمؿ ُمٜمف, وهق ئمـ أٟمف يدقمق اًمٜم٤مس امم ا

                                                             
 (.422/ 4شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (1) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التييي ريييإلن لن أييها بيإل ييه اتيي  ال  ييه  115   
 

, واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ: واًمْمالل, واًمبدقم٦م, واإلصمؿ وهق يدقمقهؿ امم اًمنم

 وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

  ٤موُمـ اًمؼم ُم٤م يٙمقن قم٘مقىم  ***   ُمـ همػم ىمّمد رضوم ارام ظمػم 

     وىم٤مل أظمر:

ٞمف      ***    ٓ قمروم٧م اًمنمَّ              ًمٚمنمِّ وًمٙمـ ًمتقىمِّ

 ي٘مع ومٞمف ػمُمـ اخل     ***   وُمـ مل يٕمرف اًمنّم        

ؼم ؾمالح اًمداقمل وقمدشمف وقمت٤مده وم٤مًمدقمقة امم اهلل شمٕم٤ممم ٓ َتّمؾ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمت

ويٜمٙمر  ,ويرد قمـ اًمِمبف ويدطمض اًمب٤مـمؾ ,ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ومبف

 .ٚمؼ سم٠مقمامل اًمداقمل امم اهلل شمٕم٤ممماًمبدقم٦م ويبلم اًمسٜم٦م, وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٕم

إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اهلل أذف ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمبد وأضمّٚمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  

ل اًمدقمقة ُمـ اًمبٚمقغ ومٝمل ٓ َتّمؾ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يدقمق سمف وإًمٞمف, سمؾ ٓ سمد ذم يمام

إمم طمد أىمَم يّمؾ إًمٞمف اًمسٕمل, ويٙمٗمل هذا ذم ذف اًمٕمٚمؿ أن ص٤مطمبف ذم اًمٕمٚمؿ, 

  . (1)"حيقز سمف هذا اعم٘م٤مم, واهلل ي١ميت ومْمٚمف ُمـ يِم٤مء

دًمٞمٚمف ُمـ اًمٙمت٤مب  اسمد ًمٚمداقمل أن يٙمقن قمغم ُمٕمروم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمستٛمدومال

واًمسٜم٦م قمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م, ُمتٛمسٙم٤م أؿمد اًمتٛمسؽ سمف,  ُمبتٕمدا قمـ يمؾ ُم٤م ي١مدي 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ,امم آٟمحراف قمـ ذًمؽ اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ واًمسبٞمؾ اعمست٘مٞمؿ, وًمذًمؽ

قمغم ؼمٟم٤م وطمدصمٜم٤م وم٘مد أطم٤مًمؽ: إُم٤م وُمـ أطم٤مًمؽ قمغم همػم أظم"قمٚمٞمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم : 

                                                             
 (.154/ 1ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة ) (1)
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ؼمٟم٤م وطمدصمٜم٤م ومٚمٞمس سمٕمد اًم٘مرآن وأظم ,أو رأي ٟمٗمز ,ظمٞم٤مل صقذم, أو ىمٞم٤مس ومٚمسٗمل

 ,ٓت اعمتّمقوملم, وىمٞم٤مس اعمتٗمٚمسٗملموآراء اعمٜمحروملم, وظمٞم٤م ,إٓ ؿمبٝم٤مت اعمتٙمٚمٛملم

اهلل واجلٜم٦م, ؾمقى اًمٙمت٤مب وٓ دًمٞمؾ إمم , وم٤مرق اًمدًمٞمؾ, ضؾ قمـ ؾمقاء اًمسبٞمؾوُمـ 

ُمـ ـمرق اجلحٞمؿ,  ويمؾ ـمريؼ مل يّمحبٝم٤م دًمٞمؾ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ومٝمل ,واًمسٜم٦م

اًمٕمٚمؿ هق احل٤ميمؿ اعمٗمرق سملم اًمِمؽ واًمٞم٘ملم, واًمٖمل واًمرؿم٤مد, و, واًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ

 "سمف شمٕمرف اًمنمائع وإطمٙم٤مم, ويتٛمٞمز احلالل ُمـ احلرام  ,واَلدى واًمْمالل

 .اٟمتٝمك(1)

 

  

                                                             
 (.439/ 2) ُمدارج اًمس٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم (1)
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 :احلديث الثالث

عـه, عن أبقه قال: قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه  عن أيب مالك األشجعي ريض اهلل

  نإ مِ  آيةً  مَ ؾا عَ  نإ مَ » وعذ آله وسؾم: 
, (2)« تإ ا ُتؾقَ واهبا مَ ثَ  هُ لَ  انَ عز وجل, كَ  اهللِ اِب تَ كِ

من عؾم : »ويف لػظ عـد ابن عساكر عن أيب سعقد اخلدري قال: قال رسول اهلل 

 .(3)«أكؿى اهلل أجره إىل يوم الؼقامة -أو باب من عؾم  -آية من كتاب اهلل عؾؿه 

 

 التوضقح:

مل أضمد ذم ذوح أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمٜم٤مول هذا احلدي٨م سمنمح أو شمٕمٚمٞمؼ: وًمٙمـ إن مم٤م  

وهق ُم٘مدم قمغم  ,ٓؿمؽ ومٞمف إن شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ُمـ أومْمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم آـمالق

ة ٓ شمتؿ إٓ سم٘مراءاًمّمالة ٙمقن أول قمب٤مدة سمٕمد ٟمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم ًم: اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م

                                                             
(. 292/ 59(, واسمـ قمس٤ميمر ) 224/ 8و أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )  ( 28887( رىمؿ )171/ 12يمٜمز اًمٕمامل ) (1)

طمديثف قمـ  "أظمرضمف أسمق ؾمٝمؾ اًم٘مٓم٤من ذم  (1335( رىمؿ )323/ 3ىم٤مل إًمب٤مين: ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )

ب٠مٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل قمـ أسمٞمف ( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اجلٝمؿ طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون أٟم2/  243/  4) "ؿمٞمقظمف 

: ومذيمره. ىمٚم٧م: ]أي إًمب٤مين[ وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد قمزيز, رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل ُمسٚمؿ همػم  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

( سمرواي٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت قمٜمف, 161/  2حمٛمد سمـ اجلٝمؿ. وهق اسمـ ه٤مرون اًمٙم٤مشم٥م اًمسٛمري شمرمجف اخلٓمٞم٥م )

ىمٚم٧م: ىمد وم٤مشمف "ُم٤م قمٚمٛم٧م ومٞمف ضمرطم٤م  ": "اًمٚمس٤من  "٤مل احل٤مومظ ذم , وىم"وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: صم٘م٦م صدوق  "وىم٤مل: 

 شمقصمٞمؼ اًمدارىمٓمٜمل إي٤مه.

/ 25(, خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر )7533(رىمؿ  )292/ 59شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر ) (2)

129.) 
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ٙمرر اًم٘مرآن, وُمٕمٚمقم أْن٤م اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اًمديـ وقمٛمقده اًم٘مقيؿ: وًمٙمقْن٤م شمت

ٚمام يم٤مٟم٧م اًمّمالة هبذه اعمٙم٤مٟم٦م واعمٜمزًم٦م ُمـ اًمديـ يم٤من وممخس ُمرات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م: 

يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م: ًمٙمل  اًمٙمريؿ وشمٕمٚمٞمٛمف ومرض قملم ٓزم قمغمشمٕمٚمؿ اًم٘مرآن 

اًمّمالة,  أريم٤من٦م: ٕن ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ُمـ ٞمحي٘مقُمقا سم٢مداء هذه اًمّمالة يم٤مُمٚم٦م صح

ٓ »ىم٤مل:  وًمذًمؽ ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م: أن رؾمقل اهلل 

 ُمر إول., هذا إ(1)شصالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مَت٦م اًمٙمت٤مب

ويمؾ ُم٤م  : ومٚمٕمٚمق قمٔمٛم٦م اعمتٙمٚمؿ ويمامًمف  وىمدره ن اًم٘مرآن يمالم اًمرمحـأر اًمث٤مين: إُم

ُمـ اًمثٜم٤مء واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٜمزيف واًمت٘مديس واًمٙمامل, قمال  يٚمٞمؼ سمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

وشمٕمٚمٞمام:  امٕمٚمُ ْمؾ قمغم همػمه ُمـ يمؾ يمالم, ىمراءًة وشمَ ُمف وىُمدم وومُ وارشمٗمع ذف يمال

وىمدرا وشمٕمٔمٞمام قمغم يمالم  ٦موقمال, ومٞم٘مدم ويٕمٚمق ذوم٤م وُمرشمب يمقٟمف يمالم اخل٤مًمؼ ضمؾ

اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م  هبذه اعمرشمب٦ماعمخٚمقق اًمٕمبد اًمْمٕمٞمػ, وعم٤م يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

رشم٥م إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٗمْم٤مئؾ اًمٙمبػمة عمـ  و ,سملّم اًمٜمبل : اًمديـ ُمـ ًمٕمٔمٞمٛم٦ما

 هذا, ويستٛمر ومٚمف أضمره٤م اهلل يمت٤مب ُمـواطمدا أو آي٦م  ٤مىمرأ أو شمٕمٚمؿ أو قمٚمؿ طمروم

 . أو امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م , ُم٤م شمٚمٞم٧م شمٚمؽ أي٦مإضمر واًمثقاب 

آي٦م, واًمٗم٤مَت٦م ؾمبع  حلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملماوأي٦م: ذم اًم٘مرآن هل ُمٕمرووم٦م وم٘مقل : 

, شُمـ قمٚمؿ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ:  »آي٤مت, وذم هذا احلدي٨م ي٘مقل اًمٜمبل 

وًمق ومٙمر اإلٟمس٤من وشمدسمر يمؿ ؾمٞمٙمقن ًمف ُمـ إضمر واًمثقاب ذم شمٕمٚمٞمؿ ؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م 

                                                             
 (.394( رىمؿ )295/ 1(, ُمسٚمؿ )756(رىمؿ)151/ 1ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1)  
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وم٘مط سمٛمٗمرده٤م, عم٤ََم شمؽمدد حلٔم٦م واطمدة ذم اًمبح٨م قمٛمـ يٕمٚمٛمٝمؿ شمٚمؽ اًمسقرة 

 ٦م.اًمٕمٔمٞمٛم

اًمٗم٤مَت٦م, وهل ؾمبع أو اُمرأة ؾمقرة  أو ـمٗمالً  ومت٠مُمؾ أظمل اًمٙمريؿ أٟمؽ قمٚمٛم٧م رضمالً  

هذه أي٤مت وشمتٙمرر, وم٢مذا يم٤من يٙمرره٤م اعمسٚمؿ ذم قمدد ريمٕم٤مشمف ذم  آي٤مت ومٙمؿ ؾمُتتغم

اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م ؾمبٕم٦م قمنم ُمرة ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م, ومٙمؿ ؾمٞمٙمقن إضمر ذم قمدد 

دد اًمريمٕم٤مت ذم اًمِمٝمر ويمؿ ذم اًمسٜم٦م ريمٕم٤مت إؾمبقع ويمؿ ؾمٞمٙمقن إضمر ذم قم

وهٙمذا, ويمؿ ؾمٞمٙمقن إضمر ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمٕمٛمر يمٚمف: و هذا يمٚمف ذم قمدد 

ريمٕم٤مت اًمّمالة اعمٗمروض٦م وم٘مط,  ومٙمٞمػ وًمف  أضمره٤م ُم٤م شمٚمٞم٧م ذم يمؾ صٚمقات 

يمؾ  َُمـ شمٕمٚمؿ ممـ قمٚمٛمتف هذه  ٜم٤مومٚم٦م, أضػ امم ذًمؽ  أن ًمؽ أضمر واًم ٦ماعمٗمروض

هذا اًمٗمْمؾ وإضمر طم٤مصؾ إٓ ذم  يم٤منٗم٤مَت٦م, وًمقٕمٔمٞمٛم٦م أي ؾمقرة اًماًمسقرة اًم

: وًمٙمـ ُمـ ومْمؾ اهلل ويمرُمف أن هذا ومْمؾ يمبػم وأضمر يمثػمًمٙم٤من شمٕمٚمؿ اًمسقرة يمٚمٝم٤م 

ضمٕمؾ سمٙمؾ طمرف ُمـ طمروف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسمٙمؾ آي٦م ُمـ آي٤مشمف أضمرا وصمقاسم٤م قمٜمده 

 عمـ ىمرأ وشمٕمٚمؿ وقمٚمؿ ذًمؽ, وومْمؾ اهلل واؾمع واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.    

ؾمقاء ذم  ,: أي ُم٤م ىُمرئ٧م هذه أي٦م وردد شمالوهت٤م ُمـ شمٕمٚمٛمٝم٤م «ما تؾقت »: وقوله 

إضمر   هق فم٤مهر احلدي٨م, وىمد حيّمؾ يمذًمؽيمام ,اًمّمالة أو ظم٤مرج اًمّمالة

 ,ُمـ اًم٘مرآن ةأي٦م اًمقاطمد ٛمر ًمٚمٛمٕمٚمؿ طمتك عمـ شمٕمٚمؿ ممـ قمٚمٛمفواًمثقاب ويست

 ٕمٚمٛملم واعمتٕمٚمٛملم أوًمئؽ اعم وٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقر ,وهٙمذا يتسٚمسؾ إضمر واًمثقاب

 واهلل أقمٚمؿ. ,يمام ُمر سمٜم٤م ذم إطم٤مدي٨م اًمس٤مسم٘م٦م ,٤مؿمٞمئ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  122 
 فضل تعؾم الؼرآن وتعؾقؿه:

 ىمد ضم٤مء ذم ومْمؾ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٕمٚمٞمٛمف قمدة أطم٤مدي٨م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:    

 . (1)شظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف»ىم٤مل:  ومٕمـ قمثامن ريض اهلل قمٜمف, قمـ اًمٜمبل 

أي ظمػم اعمتٕمٚمٛملم واعمٕمٚمٛملم ُمـ يم٤من شمٕمٚمٛمف "ذطمف َلذا احلدي٨م: ذم  ىم٤مل اعمٜم٤موي

, إذ ظمػم اًمٙمالم يمالم اهلل ومٙمذا ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد اًمٜمبٞملم  همػمهوشمٕمٚمٞمٛمف ذم اًم٘مرآن ٓ ذم

ُمـ اؿمتٖمؾ سمف , أو اعمراد ظمػم اعمتٕمٚمٛملم ُمـ يٕمٚمؿ همػمه ٓ ُمـ ي٘متٍم قمغم ٟمٗمسف , أو 

ّمقل اًمتٕمٚمٞمؿ سمٕمد اًمٕمٚمؿ واًمذي يٕمٚمؿ اعمراد ظمػمي٦م ظم٤مص٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م أي ضمٝم٦م طم

همػمه حيّمؾ ًمف اًمٜمٗمع اعمتٕمدي سمخالف ُمـ يٕمٛمؾ وم٘مط : وًمذًمؽ اؾمتٔمٝمروا رواي٦م 

اًمقاو قمغم أو ٓىمتْم٤مئٝم٤م إصمب٤مت اخلػمي٦م عمـ ومٕمؾ أطمد إُمريـ وٓ ؿمؽ أن اجل٤مُمع 

وىم٤مل سمٕمض اعمح٘م٘ملم: واًمذي يسبؼ  , ام ُمٙمٛمؾ ًمٜمٗمسف وًمٖمػمه ومٝمق إومْمؾسمٞمٜمٝم

, ىم٤مل اًمٓمٞمبل: وٓ سمد ٔمف وشمٕمٚمؿ وم٘مٝمف وم٤مخلٞم٤مر ُمـ مجٕمٝماماًم٘مرآن طمٗم ًمٚمٗمٝمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ

ُمـ شم٘مٞمٞمد اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مإلظمالص ومٛمـ أظمٚمّمٝمام وختٚمؼ هبام دظمؾ ذم زُمرة 

 .اهـ(2)"إٟمبٞم٤مء

ُمٙمٛمؾ ًمٜمٗمسف  ,وٓ ؿمؽ أن اجل٤مُمع سملم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٞمٛمف": ىم٤مل اسمـ طمجر

وَلذا يم٤من أومْمؾ وهق ُمـ مجٚم٦م  ,ٕمديضم٤مُمع سملم اًمٜمٗمع اًم٘م٤مس واًمٜمٗمع اعمت ,وًمٖمػمه

ـْ َدقَم٤م ِإمَم اهللَِّ َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم ُمـ قمٜمك ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٘مقًمف:  ًٓ مِمَّ ـُ ىَمْق ـْ َأطْمَس َوَُم

                                                             
 (.5227( رىمؿ )192/ ٤6مري )أظمرضمف اًمبخ (1)

 (.499/ 3ومٞمض اًم٘مدير ) (2) 
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ـَ اعمُْْسِٚمِٛملمَ  ٜمِل ُِم واًمدقم٤مء إمم اهلل ي٘مع سم٠مُمقر ؿمتك ُمـ مجٚمتٝم٤م شمٕمٚمٞمؿ  ,َوىَم٤مَل إِٟمَّ

 .(1)"اًم٘مرآن وهق أذف اجلٛمٞمع

ىم٤مل ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف اخلٓم٤مب ًمألُم٦م قم٤مُم٦م ومخػم ": ٛملمىم٤مل اسمـ قمثٞم

اًمٜم٤مس ُمـ مجع سملم هذيـ اًمقصٗملم ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمؿ اًم٘مرآن شمٕمٚمٛمف ُمـ همػمه 

وقمٚمٛمف همػمه, واًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ يِمٛمؾ اًمتٕمٚمؿ اًمٚمٗمٔمل واعمٕمٜمقي, ومٛمـ طمٗمظ اًم٘مرآن 

 :اًمتٕمٚمٞمؿ, واًمٜمقع اًمث٤مين يٕمٜمل ص٤مر يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اًمتالوة وحيٗمٔمٝمؿ إي٤مه ومٝمق داظمؾ ذم

شمٕمٚمٞمؿ اعمٕمٜمك يٕمٜمل شمٕمٚمٞمؿ اًمتٗمسػم أن اإلٟمس٤من جيٚمس إمم اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمٝمؿ شمٗمسػم يمالم 

اًم٘مقاقمد ذم ذًمؽ ومٝمذا ُمـ شمٕمٚمٞمؿ  هؿٗمرس اًم٘مرآن وأقمٓم٤ميمٞمػ يُ ...,اهلل قمز وضمؾ 

وذم ومْمؾ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ُم٤م ضم٤مء قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر, ىم٤مل: ظمرج , اٟمتٝمل(2)"اًم٘مرآن

أيٙمؿ حي٥م أن يٖمدو يمؾ يقم إمم سمٓمح٤من, أو »ـ ذم اًمّمٗم٦م, وم٘م٤مل: وٟمح رؾمقل اهلل 

, وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م شذم همػم إصمؿ, وٓ ىمٓمع رطمؿ؟(3)إمم اًمٕم٘مٞمؼ, ومٞم٠ميت ُمٜمف سمٜم٤مىمتلم يمقُم٤مويـ 

أومال يٖمدو أطمديمؿ إمم اعمسجد ومٞمٕمٚمؿ, أو ي٘مرأ آيتلم »رؾمقل اهلل ٟمح٥م ذًمؽ, ىم٤مل: 

                                                             
 (.76/ 9ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (1) 

 (. 642,  639/ 4ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) (2)

اًمّمٗم٦م : أي ذم ُمقضع ُمٔمٚمؾ ُمـ اعمسجد اًمنميػ يم٤من وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ ي٠موون إًمٞمف وهؿ اعمسٛمقن   (3) 

أي يذه٥م ذم اًمٖمدوة وهل أول اًمٜمٝم٤مر. سمٓمح٤من: اؾمؿ سم٠مصح٤مب اًمّمٗم٦م ويم٤مٟمقا أضٞم٤مف اإلؾمالم . يٖمدو: 

ُمقضع سم٘مرب اعمديٜم٦م. اًمٕم٘مٞمؼ: واد سم٤معمديٜم٦م. يمقُم٤مويـ :  اًمٙمقُم٤مء ُمـ اإلسمؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمسٜم٤مم. ]ذح حمٛمد وم١ماد 

 (.552/ 1ُمسٚمؿ )قمغم  قمبد اًمب٤مىمل[
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ًمف ُمـ صمالث, وأرسمع ظمػم  ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, ظمػم ًمف ُمـ ٟم٤مىمتلم, وصمالث ظمػم

 .(1)شًمف ُمـ أرسمع, وُمـ أقمدادهـ ُمـ اإلسمؾ

ظمػم ًمف ُمـ »أي: ُمـ أي٤مت "ش ظمػم ًمف ُمـ ٟم٤مىمتلم وصمالث: »ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم ىمقًمف 

ًمق شمّمدق "أي: ُمـ اإلسمؾ. ىم٤مل اسمـ طمب٤من: هذا اخلؼم أضٛمر ومٞمف يمٚمٛم٦م وهل ش صمالث

ًمق شمّمدق ش ُمـ ٟم٤مىمتلم وصمالثومٞمتٕمٚمؿ آيتلم ُمـ يمت٤مب اهلل ظمػم ًمف »يريد سم٘مقًمف:  "هب٤م

هب٤م ٕن ومْمؾ شمٕمٚمؿ آيتلم ُمـ يمت٤مب اهلل أيمؼم ُمـ ومْمؾ ٟم٤مىمتلم وصمالث وقمدادهـ ُمـ 

اإلسمؾ ًمق شمّمدق هب٤م إذ حم٤مل أن يِمبف ُمـ شمٕمٚمؿ آيتلم ُمـ يمت٤مب اهلل ذم إضمر سمٛمـ 

أراد شمرهمٞمبٝمؿ ذم اًمب٤مىمٞم٤مت وشمزهٞمدهؿ  ٟمف أل سمٕمض طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ..., واحل٤مصؾ ٟم٤م

ومذيمر هذا قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ واًمت٘مري٥م إمم ومٝمؿ اًمٕمٚمٞمؾ, وإٓ ومجٛمٞمع قمـ اًمٗم٤مٟمٞم٤مت 

اًمدٟمٞم٤م أطم٘مر ُمـ أن ي٘م٤مسمؾ سمٛمٕمروم٦م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أو صمقاهب٤م ُمـ اًمدرضم٤مت 

  .(2)"اًمٕمغم, يمذا ذم اعمرىم٤مة, وذم احلدي٨م احل٨م قمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٞمٛمف وشمالوشمف

 ه:ـتـبق

ومٕمـ أيب هريرة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م , اًم٘مرآن وشمٕمٚمٞمٛمفشمٕمٚمؿ  ٓسمد ُمـ اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم

إن أول اًمٜم٤مس ي٘م٣م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٚمٞمف رضمؾ اؾمتِمٝمد, وم٠ميت  "ي٘مقل:  رؾمقل اهلل 

سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م, ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مشمٚم٧م ومٞمؽ طمتك اؾمتِمٝمدت, 

ىم٤مل: يمذسم٧م, وًمٙمٜمؽ ىم٤مشمٚم٧م ٕن ي٘م٤مل: ضمريء, وم٘مد ىمٞمؾ, صمؿ أُمر سمف ومسح٥م قمغم 

                                                             
 (.  823( رىمؿ )552/ 1أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (1) 

 (.173,  172  /7ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  ) (2)
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أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر, ورضمؾ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ, وقمٚمٛمف وىمرأ اًم٘مرآن, وم٠ميت سمف  وضمٝمف طمتك

ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م, ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ, وقمٚمٛمتف وىمرأت 

ومٞمؽ اًم٘مرآن, ىم٤مل: يمذسم٧م, وًمٙمٜمؽ شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘م٤مل: قم٤ممل, وىمرأت اًم٘مرآن 

 اًمٜم٤مر, ًمٞم٘م٤مل: هق ىم٤مرئ, وم٘مد ىمٞمؾ, صمؿ أُمر سمف ومسح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم

ورضمؾ وؾمع اهلل قمٚمٞمف, وأقمٓم٤مه ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل يمٚمف, وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف 

, ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ُم٤م شمريم٧م ُمـ ؾمبٞمؾ َت٥م أن يٜمٗمؼ ومٞمٝم٤م إٓ (1)ومٕمرومٝم٤م

أٟمٗم٘م٧م ومٞمٝم٤م ًمؽ, ىم٤مل: يمذسم٧م, وًمٙمٜمؽ ومٕمٚم٧م ًمٞم٘م٤مل: هق ضمقاد, وم٘مد ىمٞمؾ, صمؿ أُمر سمف 

ي٤م أسم٤م »وذم زي٤مدة قمٜمد اًمؽمُمذي سم٘مقًمف:  ,(2)شومسح٥م قمغم وضمٝمف, صمؿ أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر

, وقمـ أيب (3)شهريرة, أوًمئؽ اًمثالصم٦م أول ظمٚمؼ اهلل شمسٕمر هبؿ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُمـ شمٕمٚمؿ قمٚمام مم٤م يبتٖمك سمف وضمف اهلل, :» رؾمقل اهلل ىم٤مل ,ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف هريرة

                                                             
أي: ومٕمرومٝم٤م : سم٤مًمتخٗمٞمػ  ومٕمرومف : سم٤مًمتِمديد أي: ذيمره اهلل شمٕم٤ممم.  ٟمٕمٛمتف :يمثرة أصٜم٤مف اًمٕمٚمقم وإُمقال . (1)

شمذيمره٤م ومٙم٠مٟمف ُمـ اَلقل واًمدهِم٦م, ٟمسٞمٝم٤م وذهؾ قمٜمٝم٤م . وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟: أي: ذم ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ؿمٙمرا 

 (.288/ ٤1مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )َل٤م أي ذم أي٤مُمٝم٤م ًمٞمٜمٗمٕمؽ اًمٞمقم . )ُمرىم٤مة اعمٗم

 (.1925( رىمؿ )1513/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (2) 

ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م ش هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م»(, وىم٤مل: 2382(رىمؿ )593/ 4أظمرضمف اًمؽمُمذي )  (3)

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم صحٞمح اسمـ  (1713(رىمؿ )352/ 1صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ) )صحٞمح(

 (.429)(رىمؿ 417/ 1طمب٤من )
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. (1)شٓ يتٕمٚمٛمف إٓ ًمٞمّمٞم٥م سمف قمرض٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م, مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞمامري سمف اًمسٗمٝم٤مء, أو :» وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل ىم٤مل , يٕمٜمل: رحيٝم٤م

وىم٤مل اسمـ , (2)شجي٤مري سمف اًمٕمٚمامء, أو يٍمف سمف وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞمف, أدظمٚمف اهلل اًمٜم٤مر

ٓ شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ًمثالث: ًمتامروا سمف اًمسٗمٝم٤مء, أو ًمتج٤مدًمقا سمف اًمٗم٘مٝم٤مء, أو "ُمسٕمقد: 

ٙمؿ, واسمتٖمقا سم٘مقًمٙمؿ وومٕمٚمٙمؿ ُم٤م قمٜمد اهلل, وم٢مٟمف يب٘مك ًمتٍمومقا سمف وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞم

   .(3)"ويذه٥م ُم٤م ؾمقاه

ُمٜم٤موم٤مشمف ذم يمؾ  ومدًم٧م هذا إطم٤مدي٨م قمغم أيمهٞم٦م اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم, وظمٓمر 

ُمـ شمٕمٚمؿ ًمٚم٘مرآن وشمٕمٚمٞمٛمف, ويمذًمؽ اًمٕمٚمؿ  ,ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م تيمرإقمامل اًمتل ذُ 

شمٕم٤ممم,  ت ذم ؾمبٞمؾ اهللاًمنمقمل, واًمّمدىم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ضم٤مري٦م أو ُمٜم٘مٓمٕم٦م, واعمق

ُمـ ُمققمٔم٦م يمره٤م إطم٤مدي٨م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف دائام, عم٤م ًمذِ  هومٕمغم اإلٟمس٤من أن جيٕمؾ هذ

ٟمس٠مل اهلل أن جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ص٤محل٦م  ٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ,ٞمقمٔمٞمٛم٦م ًمٚم٘مٚمقب واًمٜمٗمقس وم

 ,ٟمف قمغم يمؾ رء ىمديرإ ء,ٕطمد ُمٜمٝم٤م ر قن٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ُمت٘مبٚم٦م, ٓ يٙمظم

 واهلل أقمٚمؿ. 

                                                             
( ىم٤مل إًمب٤مين 289( رىمؿ )162/ 1( و احل٤ميمؿ )3664( رىمؿ)323/ 3أظمرضمف أسمق داود قمـ أيب هريرة ) (1) 

 (.6159( رىمؿ )1262/ 2صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ) : طمدي٨م )صحٞمح(

( ىم٤مل إًمب٤مين :طمدي٨م )صحٞمح( صحٞمح اجل٤مُمع 262(رىمؿ )96/ 1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب هريرة ) (2) 

 (.6158(رىمؿ)1262/ 2 وزي٤مدشمف )اًمّمٖمػم

 (.78/ 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (3) 
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 : الرابعاحلديث 

عن أيب مسعود األكصاري ريض اهلل عـه, قال: قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله 

ِر فاعؾه»سؾم:  ٍ َفَؾُه ِمثإُل َأجإ أن  عن أكس بن مالك,  , وجاء(2)«َمنإ َدلا َعَذ َخرإ

ِ َكَػاِعؾِهِ »الـبي صذ اهلل عؾقه وآله وسؾم  قال:  الا َعَذ اخَلرإ  . (3)«إِنا الدا

 

 التوضقح: 

ومٞمف ومْمٞمٚم٦م اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم, واًمتٜمبٞمف ": قمٜمد ذطمف َلذا احلدي٨مىم٤مل اًمٜمقوي 

قمٚمٞمف, واعمس٤مقمدة ًمٗم٤مقمٚمف, وومٞمف ومْمٞمٚم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ, ووفم٤مئػ اًمٕمب٤مدات, ٓؾمٞمام عمـ 

يٕمٛمؾ هب٤م ُمـ اعمتٕمبديـ وهمػمهؿ, واعمراد سمٛمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف أن ًمف صمقاسم٤م سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ 

 .(3)"ٓ يٚمزم أن يٙمقن ىمدر صمقاهبام ؾمقاءيمام أن ًمٗم٤مقمٚمف صمقاسم٤م و

قمغم »أي: سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو اإلؿم٤مرة أو اًمٙمت٤مسم٦م " :ىم٤مل اَلروي «من دل:»قوله 

ش ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»أي ًمٚمدال, ش : ومٚمف»أي: قمٚمؿ أو قمٛمؾ مم٤م ومٞمف أضمر وصمقاب, ش ظمػم

 .(4)"أي: ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمره رء

                                                             
 (.1893(رىمؿ )1526/ 3أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)  

( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح( ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م 2672(رىمؿ)41/ 5أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (2) 

 (.3399(رىمؿ)642/ 1(, صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )1662(رىمؿ)216/ 4)

 (.39/ 13ي قمغم ُمسٚمؿ )ذح اًمٜمقو (3)

 (.291/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (4)
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 ؿمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع اخلّم٤مل احلٛمٞمدة,"ش ظمػم ُمـ دل قمغم» :وىم٤مل اعمٜم٤موي قمٜمد ىمقًمف

٤مقمٚمف صمقاب وٓ يٚمزم شمس٤موي أي ًمف صمقاب يمام ًمٗمش ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»ُمـ إضمر ش ومٚمف»

  .(1)"ىمدريمه٤م

اظمت٤مر اًم٘مرـمبل أٟمف ُمثٚمف ؾمقاء ذم اًم٘مدر, واًمتْمٕمٞمػ ىم٤مل :ٕن  "ىم٤مل اًمسٞمقـمل: 

رء صدر ُمٜمف  اًمثقاب قمغم إقمامل إٟمام هق سمٗمْمؾ ُمـ اهلل ومٞمٝمبف عمـ يِم٤مء قمغم أي

ظمّمقص٤م إذا صح٧م اًمٜمٞم٦م اًمتل هل ُمـ أصؾ إقمامل ذم ـم٤مقم٦م قمجز قمـ ومٕمٚمٝم٤م 

عم٤مٟمع ُمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م ومال سمٕمد ذم ُمس٤مواة أضمر ذًمؽ اًمٕم٤مضمز ٕضمر اًم٘م٤مدر اًمٗم٤مقمؾ أو يزيد 

ُمـ ومٓمر ص٤مئام ومٚمف »قمٚمٞمف ,ىم٤مل : وهذا ضم٤مر ذم يمؾ ُم٤م ورد مم٤م يِمبف ذًمؽ يمحدي٨م: 

 .(2)"شُمثؾ أضمره

ل احلدي٨م قمغم أن اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم ي١مضمر هب٤م اًمدال قمٚمٞمف يم٠مضمر د"ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين: 

ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م ذم اإلؾمالم يم٤من ًمف أضمره٤م »وم٤مقمؾ اخلػم, وهق ُمثؾ طمدي٨م: 

واًمدًٓم٦م شمٙمقن سم٤مإلؿم٤مرة قمغم اًمٖمػم سمٗمٕمؾ اخلػم, وقمغم إرؿم٤مد ش وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م

 ًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م,ُمٚمتٛمس اخلػم قمغم أٟمف يٓمٚمبف ُمـ ومالن واًمققمظ واًمتذيمػم وشم٠مًمٞمػ ا

يِمٛمؾ اًمدًٓم٦م قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, ومٚمٚمف در اًمٙمالم اًمٜمبقي ُم٤م ش: ظمػم»وًمٗمظ  

 .(3)"أؿمٛمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف وأوضح ُمب٤مٟمٞمف ودًٓمتف قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

                                                             
 (.127/ 6ومٞمض اًم٘مدير ) (1) 

 (.492/ 4ذح اًمسٞمقـمل قمغم ُمسٚمؿ )  (2)

 (.639/ 2ؾمبؾ اًمسالم )  (3)
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 ُم٤م صٚم٦م هذا احلدي٨م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي جيري ًمإلٟمس٤من أضمره ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ 

 دي٨م واضح٦م ضمدا: ًمٕمدة أُمقر:أىمقل اًمدًٓم٦م ذم احل ,سمٕمد ُمقشمفوصمقاسمف 

٤م إن هذا احلدي٨م ُمثؾ طمدي٨م: اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف , وُمثؾ طمدي٨م ُمـ دقم :األمر األول

, وإن يم٤من هٜم٤مك ومرق سملم ُمـ قمٚمَّؿ اًمٕمٚمؿ امم هدى, وطمدي٨م ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م

 .ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وسملم اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم ُمـ ضمٝم٦م,  اًمٜم٤مومع, واًمدقمقة امم اَلدى

ضمر سمزُم٤من أو ُمٙم٤من مل يت٘مٞمد طمّمقل إش ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف» : ًمفىمق أن األمر الثاين:

 ومٞمٙمقن ًمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف ُمٝمام ومٕمؾ ُمـ اخلػم. 

ُمقاوم٘م٦م اًمٕمٚمامء اعمامصمٚم٦م سملم طمدي٨م اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم, وسملم همػمه مم٤م   األمر الثالث:

حيّمؾ ُمٜمف اؾمتٛمرار إضمر واًمثقاب ًمٚمٗم٤مقمؾ سمٕمد اعمقت, ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقل اًمٕمالُم٦م 

ُٕمػم يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ىمبؾ هذا اإليراد, ويمذًمؽ ىمقل اًمٜمقوي قمٜمد ذطمف حلدي٨م: اسمـ ا

ٓ شم٘متؾ ٟمٗمس فمٚمام إٓ يم٤من قمغم سمـ آدم إول يمٗمؾ ُمٜمٝم٤م ٕٟمف يم٤من أول ُمـ ؾمـ »

وهذا احلدي٨م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم وهق أن يمؾ ُمـ اسمتدع ؿمٞمئ٤م ُمـ "ىم٤مل : ش اًم٘متؾ

ٛمؾ ُمثؾ قمٛمٚمف إمم يقم اًمنم يم٤من قمٚمٞمف ُمثؾ وزر يمؾ ُمـ اىمتدى سمف ذم ذًمؽ اًمٕم

اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمثٚمف ُمـ اسمتدع ؿمٞمئ٤م ُمـ اخلػم يم٤من ًمف ُمثؾ أضمر يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ سمف إمم يقم 

طمسٜم٦م وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ,  ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ًم٘مٞم٤مُم٦م, وهق ُمقاومؼ ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمحا

ُم٤م  ف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف, وًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمحاًمّمحٞمح ُمـ دل قمغم ظمػم ومٚم وًمٚمحدي٨م

,اٟمتٝمك يمالُمف, (1)"ع يدقمق إمم ضالًم٦م واهلل أقمٚمؿُمـ داع يدقمق إمم هدى وُم٤م ُمـ دا

                                                             
 (.166/ 11ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )  (1)
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اعمٜم٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمحّمقل اؾمتٛمرار إضمر سمٕمد اعمقت ودواُمف قمٜمد  وسح 

وُمـ شم٠مُمؾ هذا اعمٕمٜمك ورزق اًمتقومٞمؼ "ذطمف حلدي٨م اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم سم٘مقًمف: 

اٟمبٕمث٧م يمهتف إمم اًمتٕمٚمٞمؿ ورهم٥م ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ ًمٞمتْم٤مقمػ أضمره ذم احلٞم٤مة وسمٕمد 

اعمامت قمغم اًمدوام ويٙمػ قمـ إطمداث اًمبدع واعمٔم٤ممل ُمـ اعمٙمقس وهمػمه٤م وم٢مْن٤م 

شمْم٤مقمػ قمٚمٞمف اًمسٞمئ٤مت سم٤مًمٓمريؼ اعمذيمقر ُم٤م دام يٕمٛمؾ هب٤م قم٤مُمؾ ومٚمٞمت٠مُمؾ اعمسٚمؿ هذا 

  .اهـ(1)"اعمٕمٜمك وؾمٕم٤مدة اًمدال قمغم اخلػم وؿم٘م٤موة اًمدال قمغم اًمنم

خلػمي اًمذي دل قمٚمٞمف إذا ىمد يٛمقت اًمدال قمغم اخلػم ويب٘مك اًمٕمٛمؾ ا اَّلمر الربع:

يم٤من  اًمٕمٛمؾ اعمدًمقل قمٚمٞمف مم٤م يستٛمر ظمػمه و يب٘مك ٟمٗمٕمف, ومبٝمذا يستٛمر إضمر 

اًمدًٓم٦م قمغم  واًمثقاب ًمٚمدال سمٕمد اعمقت, وُمـ قمٛمؼ اًمٜمٔمر ذم هذا احلدي٨م جيد أن

 ,اخلػم ُمـ أؾمٝمؾ أقمامل اًمٕمب٤مدات وأقمٔمٛمٝم٤م أضمرا إذا  اظمٚمص اإلٟمس٤من ومٞمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم

قاب ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وم٘مد يدل ؿمخص أظمر سمٙمٚمٛم٦م واطمدة وىمّمد إضمر واًمث

ؽ اًمٜمٗمع دًمقل أن حيّمؾ ذًمُمـ اعميتقىمٕمف اًمدال ومٞمٜمٗمٕمف اهلل هب٤م ٟمٗمٕم٤م قمٔمٞمام ُم٤مٓ 

,  يم٠من أي ُمـ أقمامل اخلػمظمر ًمق شمٕمٛمؾ يمذا ويمذا ًمق ىم٤مل اٟمس٤من ٔ , ومٛمثالواخلػم

و همػم ذًمؽ ُمـ أو شمقىمػ وىمٗم٤م, أو شمٓمٚم٥م قمٚمام,  أ ,ًمق شمبٜمل هٜم٤م ُمسجدا ,ي٘مقل ًمف

أوضمف اخلػم, ومٕمٛمؾ ذًمؽ سمام دًمف قمٚمٞمف, ومبٜمك ُمسجدا واؾمٕم٤م, أو ـمٚم٥م قمٚمام ومّم٤مر 

ذًمؽ  اًمٗم٤مقمؾ وٓ يٜم٘مص ؿمٞمخ٤م, أو طمٗمر سمئرا وضمٕمٚمف وىمٗم٤م,  يم٤من ًمٚمدال ُمثؾ أضمر 

 ٤ماًمدال سمسب٥م يمٚمٛم٦م دل ومٞمٝم ت٠مُمؾ يمؿ ُمـ إضمر واًمثقاب ٟم٤مل ؿمٞمئ٤م , وم ُمـ أضمره 

                                                             
 ( . 8672(رىمؿ )127/ 6ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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ضمؾ اًمدال وسم٘مك اًمٕمٛمؾ أو اخلػم اًمذي دل همػمه امم اخلػم, وىمد رسمام ُم٤مت اًمر

قم٤مُمرا ُمستٛمرا يٜمتٗمع سمف اًمٜم٤مس ؾمٜملم قمديدة  وأزُمٜم٦م ُمديدة , وإضمر طم٤مصؾ  فقمٚمٞم

, واهلل ًمف ُمثؾ أضمر ص٤مطمبف, وهذا ُمـ ؾمٕم٦م ومْمؾ اهلل ويمرُمف قمغم قمب٤مده اعم١مُمٜملم

 . أقمٚمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  132 
 مَلحظة :

قمامل اًمتل جيري إٟمف ذم أصمٜم٤مء مجٕمل َلذه اعم٤مدة وضمدت أٟمف ىمد ؾمب٘مٜمل ذم ذيمر إ  

ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل قمٚمٞمف  قاهب٤م سمٕمد اعمقت ومجع  أطم٤مديثٝم٤م ًمإلٟمس٤من اضمره٤م وصم

إذا ُم٤مت اإلٟمس٤من اٟم٘مٓمع »ذطمف حلدي٨م :  قمٜمدذم ذطمف قمغم ُمسٚمؿ  ,رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم

ومل يتٕمرض ًمنمطمٝم٤م صمؿ  ,رسدا  (1)ذيمر سمٕمده أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨مش قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث

وىمد َتّمؾ ُمـ هذه إطم٤مدي٨م أطمد "دي٨م سم٘مقًمف : ٟمٔمؿ ُم٤م طمّّمٚمف ُمـ شمٚمؽ إطم٤م

 وىمد ٟمٔمٛمتٝم٤م وىمٚم٧م: ,قمنم أُمرا

 قمٚمٞمف ُمـ ومٕم٤مل همػم قمنم ***  إذا ُم٤مت سمـ آدم ًمٞمس جيري 

 وهمرس اًمٜمخؾ واًمّمدىم٤مت دمري  ***  قمٚمقم سمثٝم٤م ودقم٤مء ٟمجؾ 

 وطمٗمر اًمبئر أو إضمراء ْنر  *** وراصم٦م ُمّمحػ ورسم٤مط صمٖمر 

                                                             
ه ذم اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققم٤م: ) أرسمٕم٦م دمري قمٚمٞمٝمؿ أضمقرهؿ سمٕمد احلدي٨م اًمث٤مين: ُم٤م روا  (1)

اعمقت ُمراسمط ذم ؾمبٞمؾ اهلل وُمـ قمٚمؿ قمٚمام أو رضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م وم٠مضمره٤م ًمف ُم٤م ضمرت ورضمؾ شمرك وًمدا ص٤محل٤م 

ؼمه يدقمق ًمف(. اًمث٤مًم٨م: ُم٤م رواه اًمبزار ُمـ طمدي٨م أٟمس ُمرومققم٤م:  )ؾمبع جيري ًمٚمٕمبد أضمره٤م سمٕمد ُمقشمف وهق ذم ىم

ُمـ قمٚمؿ قمٚمام أو أضمرى ْنرا أو طمٗمر سمئرا أو همرس ٟمخال أو سمٜمك ُمسجدا أو ورث ُمّمحٗم٤م أو شمرك وًمدا يستٖمٗمر 

ًمف سمٕمد ُمقشمف( , اًمراسمع: ُم٤م رواه اسمـ ُم٤مضم٦م واسمـ ظمزيٛم٦م  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م: )إن مم٤م يٚمحؼ اعم١مُمـ ُمـ 

ف أو ُمسجدا سمٜم٤مه أو سمٞمت٤م ٓسمـ اًمسبٞمؾ سمٜم٤مه أو طمسٜم٤مشمف سمٕمد ُمقشمف قمٚمام ٟمنمه أو وًمدا ص٤محل٤م شمريمف أو ُمّمحٗم٤م ورصم

ْنرا أضمراه أو صدىم٦م أظمرضمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمف ذم صحتف شمٚمح٘مف سمٕمد ُمقشمف(, اخل٤مُمس: وٓسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف ُمـ 

طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققم٤م: )ُمـ قمٚمؿ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل أو سم٤مسم٤م ُمـ قمٚمؿ أٟمٛمك اهلل أضمره إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(. 

 تل ذيمره٤م اًمسٞمقـمل وسمٜمك ٟمٔمٛمف قمٚمٞمٝم٤م.هذه هل إطم٤مدي٨م اًم
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 أو سمٜم٤مء حمؾ ذيمر إًمٞمف   *** وسمٞم٧م ًمٚمٖمري٥م سمٜم٤مه ي٠موي 

 . اٟمتٝمك. (1)"ه٤م ُمـ أطم٤مدي٨م سمحٍم *** وشمٕمٚمٞمؿ ًم٘مرآن يمريؿ ومخذ

ذم  يمت٤مسمف دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق , وٟمٔمٛمٝم٤م يمذًمؽ سمٕمده اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمالن اًمبٙمري 

 ري٤مض اًمّم٤محللم سم٘مقًمف:

 يث٤مب ومالزُمٝم٤م إذا يمٜم٧م ذا ذيمر  *** ظمّم٤مل قمٚمٞمٝم٤م اعمرء ُمـ سمٕمد ُمقشمف 

 وٟمنم ًمٕمٚمؿ همرس ٟمخؾ سمال ٟمٙمر *** رسم٤مط سمثٖمر صمؿ شمقري٨م ُمّمحػ

 وسمٞم٧م همري٥م ذم اًمتّمدق إذ جيري  *** وطمٗمر ًمبئر صمؿ إضمراء ْنر 

 ًمذيمر وٟمجؾ ُمسٚمؿ ـمٞم٥م اًمذيمر *** وشمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وشمِمٞمٞمد ُمٜمزل

 و اًمديـ قمٜمف ىمد ىم٣م يم٤مُمؾ اًمٗمخر *** وذم ظمؼم ُمـ ذا إذا طم٩م ومرضف 

 .(2)يدريومل يذيمر اًمراوي ًمذًمؽ ُم٤م  *** روى اسمـ قمامد ذا سمحسـ ذريٕم٦م

 

وىمد ٟمٔمٛم٧ُم ذم أسمٞم٤مت خمتٍمة ُمٗمٞمدة, إقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل جيري ًمإلٟمس٤من 

 أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامت, ذم أظمر هذه اًمرؾم٤مًم٦م. 

 

                                                             
 (.228/ 4ذح اًمسٞمقـمل قمغم ُمسٚمؿ ) (1)

 (.177/ 7دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم ٓسمـ قمالن اًمبٙمري ) (2)
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 ادبحث الثالث

 

 اءــــالدع  

 

 مطؾبني: عذ ؿل هذا ادبحث تويش

 

 نم بالدعاء ادامت بعد اإلكسان اكتػاع عذ الدالة األدلة : ادطؾب األول

 خاصة ,الولد

 بالدعاء ادامت بعد اإلكسان اكتػاع عذ الدالة األدلة ادطؾب الثاين :

 من مجقع ادسؾؿني ,عؿوما
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 األول ادطؾب

 خاصة الولد من بالدعاء ادامت بعد اكتػاع اإلكسان عذ األدلة

 

 : ولالدلقل األ

 إذا : »سؾم وآله قهعؾ اهلل صذ  اهلل رسول قال: قال ,ريض اهلل عـه هريرة أيب عن 

 .(2)«يدعو له أو ولد صالح ثَلث:..., من إَّل عؿؾه اكؼطع اإلكسان مات

 : الدلقل الثاين

َعبإِد » :سؾم وآله عؾقه اهلل صذ: قال قال عـه اهلل ريض أكس عن َسبإٌع جَيإِري لِؾإ

هِ  ِ تِِه, وُهو يِف َقزإ ِد َموإ ُرُهنا ِمنإ َبعإ تِهِ َأوإ َتَرَك َوَلًدا يَ ...,َأجإ َد َموإ ِػُر َلُه َبعإ َتغإ  .(3)«سإ

 الدلقل الثالث:   

اا إِنا :» سؾم وآله عؾقه اهلل صذ  اهلل رسول قال: قال ,عـه  اهلل ريض هريرة أيب عن  ِِم

ِمنَ  َيؾإَحُق  َد  َوَحَسـَاتِهِ  َعَؿؾِهِ  ِمنإ  ادإُمإ تِهِ  َبعإ ا َوَلًدا ...,و : َموإ  .(4)«,َتَرَكُه,... َصاحِلً

 

 

                                                             
 ؾمبؼ خترجيف . (1)

 ؾمبؼ خترجيف. (2)

 ؾمبؼ خترجيف . (3)
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 ل الربع:الدلق

َفعُ  : »سؾم وآله عؾقه اهلل صذقال رسول اهلل  قال:  عـه,ريض اهلل  عن أيب هريرة  ُترإ

َؿقِِّت  َد  لِؾإ تِهِ  َبعإ , َأيإ : َفَقُؼوُل  ,َدَرَجتُهُ  َموإ ءٍ  َأي   َربِّ َػرَ  َوَلُدكَ : َفُقَؼاُل  َهِذِه؟ َرإ َتغإ  اسإ

 .(2)« َلَك 

 الدلقل اخلامس:

 َعزا  اهللَ إِنا  : »سؾم وآله عؾقه اهلل صذقال رسول اهلل , ـهع اهلل ريض هريرة أيب عن

َفعُ  َوَجلا  َرَجةَ  َلَرإ َعبإدِ  الدا الِِح  لِؾإ ـاِة, يِف  الصا , َيا: َفَقُؼوُل  اجلإَ : َفَقُؼوُل  َهِذِه؟ ِل  َأكاى َربِّ

َػارِ  تِغإ  .(3)« َلَك  َوَلِدكَ  بِاسإ

                                                             
صحٞمح اجل٤مُمع ( )طمسـ(, ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين:  36(رىمؿ )28أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد )ص:  (1) 

 (. 1617( رىمؿ )334/ 1اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ًمألًمب٤مين)

(, ىم٤مل حم٘مؼ اعمسٜمد: إؾمٜم٤مده طمسـ ُمـ أضمؾ 12612( رىمؿ )356/ 16أظمرضمف أمحد قمـ أيب هريرة )  (2) 

, وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح , وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م -وهق اسمـ هبدًم٦م-قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد

( قمـ يزيد سمـ ه٤مرون, هبذا اإلؾمٜم٤مد, 182-7/179) "أـمراف اعمسٜمد"ُمٜمٞمع يمام ذم (, وأمحد سمـ 12/396)

يمِمػ إؾمت٤مر( ُمـ ـمريؼ قمبد  -3141( , واًمبزار )3662(, واسمـ ُم٤مضمف )3/387وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )

( ُمـ 23/142) "اًمتٛمٝمٞمد"(, واسمـ قمبد اًمؼم ذم 5124) "إوؾمط"اًمّمٛمد سمـ قمبد اًمقارث, واًمٓمؼماين ذم 

( ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد, 1396(, واًمبٖمقي )79-7/78مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م, سمف, وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل) ـمرق قمـ 

قمـ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد, سمف. وذم رواي٦م اًمبزار واًمبٞمٝم٘مل واًمبٖمقي: )سمدقم٤مء وًمدك ًمؽ(, وأظمرضمف اسمـ قمبد 

اجل٤مُمع  صحٞمحىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح((....,هذا)ختري٩م ُمسٜمد أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م(, 23/143اًمؼم )

إن اًمرضمؾ ًمؽمومع درضمتف ذم اجلٜم٦م »سمٚمٗمظ :  (1598اًمّمحٞمح٦م ) (1617(رىمؿ )334/ 1اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )

 ش .ومٞم٘مقل: أٟمك زم هذا؟ ومٞم٘م٤مل: سم٤مؾمتٖمٗم٤مر وًمدك ًمؽ
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 التوضقح:

ىمد ؾمبؼ أن ذيمرٟم٤م  و ,إٓ ُمـ صمالث٤من يٜم٘مٓمع قمٛمٚمف أٟمف سمٛمقت اإلٟمس ,أظمؼم اًمٜمبل

وم٤مًمدقم٤مء  ,اًمدقم٤مء ُمـ اًمقًمد اًمّم٤مًمح هل واًمث٤مًمث٦ماًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف, , واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م

 ًمف وًمد ص٤مًمح يدقمق إلٟمس٤منًميم٤من ٢مذا وم, مم٤م يّمؾ ًمإلٟمس٤من أضمره وصمقاسمف سمٕمد اعمامت

اًمقًمد هق  و, اجلٜم٦مدرضم٤مت ذم  ٗمع سمذًمؽ شموير ,وًمده ًمفيٜمتٗمع سمدقم٤مء  فٟم٢موم ,سمٕمد ُمقشمف

وًمذًمؽ , سمٕمد ُمقشمفٟمس٤من سمدقم٤مء وًمده ًمف ومٙم٤من طمري أن يٜمتٗمع اإل ,أسمٞمفُمـ يمس٥م 

 .(1)شإن أـمٞم٥م ُم٤م أيمؾ اًمرضمؾ ُمـ يمسبف, وإن وًمده ُمـ يمسبف»:  ىم٤مل 

ٝمؿ وم٢مٟمف يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمقًمد قمٚمٞم ,: يِمٛمؾ اًمذيمقر واإلٟم٤مث «صالح  ولد» : ؼولهف 

ُيقِصٞمُٙمُؿ اهللَُّ ذِم  :ًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممسمد ,وم٘مطوًمٞمس حمّمقرا قمغم اًمذيمقر  ,مجٞمٕم٤م

ُْٟمَثَٞملْمِ  ْٕ يَمِر ُِمْثُؾ طَمظِّ ا ِديُمْؿ ًمِٚمذَّ َٓ  ,أوٓد آسمـ ويدظمؾ ذم ذًمؽ ,[11]اًمٜمس٤مء:  َأْو

 .وإن ٟمزًمقا  وأوٓد اًمبٜم٧م

ىم٤مًمف اسمـ طمجر  , ُم١مُمـ إول:  : لمٞميمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمف ُمٕمٜمذ «صالح» : وقوله 

ٓ  ىمٞمد اًمقًمد سم٤مًمّم٤مًمح ٕن إضمر"ىم٤مل اسمـ اعمٚمؽ:  .(1): ُمسٚمؿواًمث٤مين,(2)اعمٙمل

                                                             
(وىم٤مل حم٘مؼ 24232(رىمؿ )34/ 42( أمحد  )2137(رىمؿ)723/ 2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ قم٤مئِم٦م )  (1)

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم  (2772اعمِمٙم٤مة رىمؿ ) ًمب٤مين: طمدي٨م)صحٞمح(اعمسٜمد: طمدي٨م )طمسـ ًمٖمػمه( وىم٤مل إ

 (.4245(رىمؿ )313/ 6صحٞمح اسمـ طمب٤من )

 (.326/ 1ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (2)
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طمتك ىمٞمؾ:  ,حيّمؾ ُمـ همػمه, وإٟمام ذيمر دقم٤مءه َتريْم٤م ًمٚمقًمد قمغم اًمدقم٤مء ٕسمٞمف

ًمٚمقاًمد صمقاب ُمـ قمٛمؾ اًمقًمد اًمّم٤مًمح ؾمقاء دقم٤م ٕسمٞمف أم ٓ, يمام أن همرس ؿمجرة 

 ت٘مٞمٞمدووم٤مئدة اًم ,(2)جيٕمؾ ًمٚمٖم٤مرس صمقاب سم٠ميمؾ صمٛمرهت٤م, ؾمقاء دقم٤م ًمف أيمؾ أم ٓ

وأٟمف يم٤مًمقاضم٥م  ,ًمٚمقًمد قمغم اًمدقم٤مء ٤مَتريْم :سم٤مًمقًمد ُمع أن همػمه ًمق دقم٤م ًمٜمٗمٕمف

 .(3)"قمٚمٞمف

ٕن اًمقًمد اًمّم٤مًمح أىمرب إمم أن جي٤مب ُمـ اًمقًمد اًمٗم٤مضمر, وإن يم٤من "ىم٤مل اسمـ سم٤مز: 

اًمدقم٤مء ُمٓمٚمقسم٤م ُمـ اجلٛمٞمع ًمٚمقاًمديـ, وًمٙمـ إذا يم٤من اًمقًمد ص٤محل٤م ص٤مر أىمرب ذم 

وًمده ُمـ يمسبف, ":  سمـ شمٞمٛمٞم٦مؿمٞمخ اإلؾمالم اىم٤مل , و(4)"إضم٤مسم٦م دقمقشمف ًمقاًمديف

ودقم٤مؤه حمسقب ُمـ قمٛمٚمف, سمخالف دقم٤مء همػم اًمقًمد: وم٢مٟمف ًمٞمس حمسقسم٤م ُمـ قمٛمٚمف, 

 .(5)"واهلل يٜمٗمٕمف سمف

ذم طمٞم٤مهتام وسمٕمد  ,يمامل صالطمف اًمدقم٤مء ًمقاًمديف ُمـ ٕن :اًمقًمد سم٤مًمّم٤مًمح ظمص

وقم٘مقىمف ىمد رسمام  ,فومس٘مسمسب٥م وم٢مٟمف  :اًمقًمد اًمٗم٤مؾمؼسمخالف  ,ُمٜمف ذًمؽضمك ُمقهتام ومػُم 

  , سمؾ وىمد ٓ يدقمق طمتك ًمٜمٗمسف.اًمدقم٤مءٓ يرضمك ُمٜمف و ,ٓ يدقمق ًمقاًمديف

                                                                                                                                                           
 (.177/ 7دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم ) (1) 

 . (285/ 1ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (2)

 .  (326/ 1ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  (3)

 (.349/ 4جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ) (4)

 (228/ 6ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ) (5) 
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شمرسمٞم٦م  جي٥م قمٚمٞمٜم٤م , أٟمفشأو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف»: ٟمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل ىمقل اًمٜمبل و

 ,رؾمقًمف ٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦مُمبٜمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ سم ,٦م يمريٛم٦موشمٜمِمئ ,إوٓد شمرسمٞم٦م ص٤محل٦م

واًمّمٗم٤مت  ,واًمتحكم سم٤مٕظمالق اًمٗم٤مضٚم٦م, اعمحرُم٤متوشمرك  اًمٓم٤مقم٤مت وومٕمؾ

هذه  وسمتح٘مؼاًمذي سمف شمٕمرف اًمٓم٤مقم٦م ُمـ اعمٕمّمٞم٦م,  قملوشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنم ,احلٛمٞمدة

  ,طم٤مل طمٞم٤مهتام وسمٕمد ووم٤مهتام أوٓدهؿ ذم ع اًمقاًمديـ سمّمالح٤مٟمتٗما ّمؾحي إقمامل

وَلذا ىم٤مل يمؼمهؿ ذم  ٝمؿصالطمشمٙمقن ؾمبب٤م ذم  ذم صٖمرهؿ ًمألوٓد وم٤مًمؽمسمٞم٦م اًمّم٤محل٦م

 ر:اًمِم٤مقم

 قمغم ُم٤م يم٤من قمقده أسمقه  *  ويٜمِم٠م ٟم٤مؿمئ اًمٗمتٞم٤من ُمٜم٤م  * 

 مم صالحاًمتل شم١مدي إومٕمؾ يمؾ إؾمب٤مب ُمـ سمد قمغم اًمقاًمديـ  ذًمؽ ومال ضمؾومٛمـ أ

 . وإٟم٤مصم٤مً  اً ذيمقر , وٓدمجٞمع إ

ُم٘مدم قمغم  ن اًمدقم٤مء ُمٜمفٕ :ذم احلدي٨مًمقاًمديف سم٤مًمدقم٤مء ُمـ اًمقًمد اًمّم٤مًمح  ظمص

 : أُمقرٕمدة ًم ُمٜمف ومٕمٚمف ه و ُمرضمقهمػم

ذم  ٚمقاًمديـوُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء ًماهلل هب٤م  ة اًمتل أُمراًمٕمب٤مدومٕمؾ  مجٚم٦م ُمـ ن اًمدقم٤مء أ إول: 

َٞم٤ميِن َصِٖمػًما:  ودًمٞمؾ هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ,احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت  َوىُمْؾ َربِّ اْرمَحُْٝماَم يَماَم َرسمَّ

: ىم٤مل اًمسٕمديو ,(1) "أي ذم يمؼميمه٤م وقمٜمد ووم٤مهتام"ىم٤مل اسمـ يمثػم:  ,[24]اإلرساء: 

ىم٤مل اسمـ   ,(2) "ادع َلام سم٤مًمرمح٦م أطمٞم٤مء وأُمقاشم٤م, ضمزاء قمغم شمرسمٞمتٝمام إي٤مك صٖمػما: أي"

                                                             
 (.62/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ) (1) 

 (.456شمٗمسػم اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:  (2) 
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صمؿ أُمر سم٤مًمدقم٤مء َلام سمرمح٦م اهلل إي٤ميمه٤م وهل اًمرمح٦م اًمتل ٓ يستٓمٞمع اًمقًمد ": قم٤مؿمقر

 .(1) "إيّم٤مَل٤م إمم أسمقيف إٓ سم٤مٓسمتٝم٤مل إمم اهلل شمٕم٤ممم

ا ُمٜمف ُمرضمق ومٙم٤مناًمب٤مر ُمـ إوٓد  اًمّم٤مًمح وي٘مقم سمف إُٓمر هذا إ يستِمٕمر ومال 

أُم٤م اًمٗم٤مؾمؼ : ٕٟمف قم٤مُمال سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  :يمثر ُمـ همػمهاًمدقم٤مء ًمقاًمديف أ

  اهلل ورؾمقًمفسم٠مواُمر اًمٕمٛمؾ  اًمتٝم٤مون أو شمركُمـ اًمٕمّم٤مة وم٤مًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ  هأو همػم

  .أٟمٗمسٝمؿ ومْمال قمـ همػمهؿ ومٚمؿ  يٜمٗمٕمقا

قمـ وًمذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨م : , قاًمديفًمد اًمذي قمغم اًمقًم ؼمُمـ سم٤مب َت٤مم اًم  :اًمث٤مين

: إذ ضم٤مءه   أيب أؾمٞمد ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًمس٤مقمدي, ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل

رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, هؾ سم٘مل ُمـ سمر أسمقي رء أسمريمه٤م سمف سمٕمد 

ٟمٕمؿ اًمّمالة قمٚمٞمٝمام, وآؾمتٖمٗم٤مر َلام, وإٟمٗم٤مذ قمٝمديمه٤م ُمـ سمٕمديمه٤م, »ُمقهتام؟ ىم٤مل: 

 ,ومٙمام سمر هبام ذم طمٞم٤مهتام (2)شوصٚم٦م اًمرطمؿ اًمتل ٓ شمقصؾ إٓ هبام, وإيمرام صدي٘مٝمام

ٕن اًمؼم ذم طمٞم٤مهتام يٙمقن  :يم٤من اًمدقم٤مء َلام  سمٕمد ُمقهتام ُمـ أومْمؾ اًمؼم هبام سمٕمد اعمقت

وأُم٤م اًمدقم٤مء َلام سمٕمد اعمقت يٙمقن يمٚمف  ,ح اعمٕمٞمِم٦م اًمدٟمٞمقي٦مصالإُمتٕمٚمؼ ذم  ُمٕمٔمٛمف

شمٙمٗمػم سمف  ومٞمٙمقن ,دار اًم٘مراراًمب٤مىمٞم٦م اًمتل هل  واًمدار٦م ُمتٕمٚمؼ سم٤محلٞم٤مة إظمروي

                                                             
 (.72/ 15اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1) 

( ىم٤مل احل٤ميمؿ : هذا طمدي٨م 7262(رىمؿ )171/ 4(, واحل٤ميمؿ )5142(رىمؿ)336/ 4أظمرضمف أسمق داود )  (2)

 صحٞمح ىم٤مل إًمب٤مين : ضٕمٞمػ – 7262ُمـ شمٚمخٞمص اًمذهبل[  -]اًمتٕمٚمٞمؼ "صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه 
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 ذم اجلٜم٦م, رومع اًمدرضم٤متّمؾ سمف وحي ,قمذاهبام ذم اًمٜم٤مرؾمبب٤م ذم هل اًمتل  اًمسٞمئ٤مت

 قت.اعمسمٕمد  هبام وهبذا يٙمقن اًمدقم٤مء ًمٚمقاًمديـ ُمـ أومْمؾ اًمؼم

: ىم٤مل شمٕم٤ممم ,ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيزاًمذي وص اهلل سمف إًمٞمٝمام  اإلطمس٤من ليمام ُمـ  :اًمث٤مًم٨م

ـِ إِطْمَس٤مًٟم٤م ٤مُه َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي َّٓ إِيَّ َّٓ شَمْٕمُبُدوا إِ َؽ َأ ىم٤مل , [23]اإلرساء: َوىَم٣َم َرسمه

أي: أطمسٜمقا سم٤مًمقاًمديـ إطمس٤مٟم٤م, وهذا يٕمؿ يمؾ إطمس٤من ىمقزم ": اًمسٕمدي ذم شمٗمسػمه

 .(1)"كم مم٤م هق إطمس٤من إًمٞمٝمؿوومٕم

َأِن اؿْمُٙمْر زِم  قًمف شمٕم٤ممم:ذم ىم  ,قمب٤مده اًمذي وص سمف اهلل م اًمِمٙمرقازًمُمـ   :اًمراسمع

 .[14]ًم٘مامن: َوًمَِقاًمَِدْيَؽ إزَِمَّ اعْمَِّمػمُ 

قمـ أيب هريرة ريض  وًمذًمؽ ضم٤مء ,وآداهب٤م حب٦ماًمُّم  طم٘مققَت٤مم ُمـ سم٤مب  :اخل٤مُمس

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: ش صمؿ أُمؽ: »ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤ملش أُمؽ»سمحسـ صح٤مسمتل؟ ىم٤مل: 

 .(2)شصمؿ أسمقك»ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: ش صمؿ أُمؽ»

                                                             
 (.57شمٗمسػم اًمسٕمدي = شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:  (1)

سمـ طمٞمدة ضمد هبز سمـ  (. )رضمؾ( هق ُمٕم٤موي٦م2548ُمسٚمؿ رىمؿ ),  (5971( رىمؿ )2/ 8ُمتٗمؼ: اًمبخ٤مري ) (2) 

طمٙمٞمؿ ريض اهلل قمٜمف, )أطمؼ ... صح٤مسمتل( أومم اًمٜم٤مس سمٛمٕمروذم وسمري وُمّم٤مطمبتل اعم٘مروٟم٦م سمٚملم اجل٤مٟم٥م 

 وـمٞم٥م اخلٚمؼ وطمسـ اعمٕم٤مذة, ]شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[
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 قمغم اًمديـواًمثب٤مت  ,سم٤مَلداي٦مَت٤مم طم٘مقق اًمّمحب٦م اًمدقم٤مء ًمٚمقاًمديـ ذم طمٞم٤مهتام ومٛمـ  

وهمػم ذًمؽ ُمـ  ,ًمدرضم٤متورومع ا ,واعمٖمٗمرة ,وسمٕمد اعمقت سم٤مًمرمح٦م ,وطمسـ اخل٤مَت٦م

 .ذم اجلٜم٦م, واهلل أقمٚمؿ ًمٚمقاًمديـ ٤مت, اًمذي يٙمقن ؾمبب٤م ذم رومع اًمدرضمأٟمقاع اًمدقم٤مء
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 الثاين ادطؾب

 ادسؾؿني مجقع من, عؿوما بالدعاء ادامت بعد اإلكسان اكتػاع عذ األدلة

 

 الدلقل األول:

َواكِـَا الاِذيَن تعاىل:  قال ِػرإ َلـَا َوإِلخإ ـَا اغإ ِدِهمإ َيُؼوُلوَن َربا َوالاِذيَن َجآُءوا ِمن َبعإ

ـَآ إِكاَك َرُءوٌف َس  ِذيَن َءاَمـُواإ َربا َعلإ يف ُقُؾوبِـَا ِغَلًّ لِّؾا َبُؼوَكا بِاإلَياَمِن َوَّلَ ََتإ

ِحقمٌ   .[21: احلَش]را

 الدلقل الثاين:

 شق وقد سؾؿة أيب عذ  اهلل رسول دخل: قالت ,ريض اهلل عـفا  سؾؿة أم عن

وَح  إِنا » :قال ثم فلغؿضه, برصه, ؾِِه, ِمنإ  َكاٌس  َفَضجا  ,«الإَبرَصُ  َتبَِعهُ  ُقبَِض  إَِذا الر   َأهإ

ُعوا ََّل : »َفَؼاَل  ُػِسُؽمإ  َعَذ  َتدإ , إَِّلا  َأكإ ٍ ـُونَ  ادإَََلئَِؽةَ  َفنِنا  بَِخرإ  ُثما  ,«َتُؼوُلونَ  َما َعَذ  ُيَممِّ

ِػرإ  الؾُفما : »َقاَل  َفعإ  َسَؾَؿةَ  أِليَِب  اغإ نَي,ادإَفإ  يِف  َدَرَجَتهُ  َوارإ هُ  ِديِّ ُؾػإ  يِف  َعِؼبِهِ  يِف  َواخإ

ِػرإ  الإَغابِِريَن, َسحإ  الإَعادنََِي, َربا  َيا َوَلهُ  َلـَا َواغإ ِه, يِف  َلهُ  َوافإ ِ رإ  َقزإ  .(2)«فِقهِ  َلهُ  َوَكوِّ

 الدلقل الثالث:

 جـازة, عذ  اهلل رسول صذ قال , ريض اهلل عـه األشجعي مالك بن عوف عن

,» :يؼول وهو دعائه من فحػظت ِػرإ  الؾُفما ُه, َلهُ  اغإ مَحإ ُف  َوارإ ِرمإ  َوَعافِِه, َعـإهُ  َواعإ  َوَأكإ

                                                             
 (.922( رىمؿ )634/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ )يمت٤مب اجلٜم٤مئز( )سم٤مب ذم إهمامض اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف إذا طمرض( ) (1) 
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عإ  ُكُزَلُه, َخَؾُه, َوَوسِّ هُ  ُمدإ ِسؾإ ٍج  باَِمءٍ  َواغإ هِ  َوَبَرٍد, َوَثؾإ َطاَيا ِمنَ  َوَكؼِّ ُب  ُيـَؼاى َكاَم  اخلإَ  الثاوإ

َقُض  َبإ َكِس, ِمنَ  األإ ِدلإهُ  الدا اَخ  َداًرا َوَأبإ ً ًَل  َداِرِه, ِمنإ  رإ ا َوَأهإ ً ؾِِه, ِمنإ  َخرإ ًجا َأهإ ا َوَزوإ ً  َخرإ

ِجِه, ِمنإ  ِ  فِتإـَةَ  َوِقهِ  َزوإ ٌف  َقاَل  «الـاارِ  َوَعَذاَب  الإَؼزإ  َأَكا ُكـإُت  لَوإ  َأنإ  َفَتَؿـاقإُت : »َعوإ

 .(2)« ادإَقِِّت  َذلَِك  َعَذ  َوَسؾامَ  َعَؾقإهِ  اهللُ َصذا  اهللِ َرُسولِ  لُِدَعاءِ  ادإَقَِّت,

 

 التوضقح:

, ف٤مشممماإلٟمس٤من ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد  ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٜمتٗمع سمف اًمدقم٤مء نأدًم٧م هذه إدًم٦م قمغم 

اًمذيـ  حمّمقرا قمغم إوٓد ُمـ اًمبٜملم واًمبٜم٤مت آٟمتٗم٤مع, وًمٞمس ذم يمؾ إوىم٤متو

أو  ,دهٓؾمقاء يم٤من ُمـ أو :سم٤مًمدقم٤مء قمٛمقُم٤مً  اإلٟمس٤من , سمؾ يٜمتٗمعوم٘مطُمـ صٚمبف هؿ 

ٚمٞمس ذـم٤م ومأو ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس,  ,أو أصدىم٤مئف وحمبٞمف ,وأرطم٤مُمف ,ُمـ أىم٤مرسمف

ُمٕمٚمقم  أُمرأن يٙمقن اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ُمـ رضمؾ خمّمقص ُمـ اعمسٚمٛملم: وهذا 

 دًم٦مإو دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع,وىمد , ُمٕمروف قمٜمد مجٞمع اعمسٚمٛملم

  .يمثػمة قمغم ذًمؽ

ف إمم اعمٞم٧م, ويمذًمؽ اًمّمدىم٦م ويمه٤م جمٛمع ن اًمدقم٤مء يّمؾ صمقاسمإ" :ل اًمٜمقوي٤مىم

]اإلٟمس٤من سمٕمد اٟمتٗم٤مع واًمدًمٞمؾ قمغم  ":ذم يمت٤مسمف اًمروحاسمـ  اًم٘مٞمؿ  ىم٤ملو, (2)"قمٚمٞمٝمام

                                                             
 (.963( رىمؿ  )663/ 2ُمسٚمؿ )يمت٤مب اجلٜم٤مئز( )سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ذم اًمّمالة ( )أظمرضمف  (1)

 (.85/ 11ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (2)
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 ,(1)"وىمقاقمد اًمنمع ,واإلمج٤مع ,واًمسٜم٦م ,سمٖمػم ُم٤م شمسب٥م ومٞمف اًم٘مرآن ُمقشمف[

 ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمزو ؾم٤مق إدًم٦م قمغم ذًمؽ,صمؿ  ,وُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء ًمف ُمـ مجٞمع اعمسٚمٛملم

 ,واًمدًمٞمؾ قمغم اٟمتٗم٤مع اعمٞم٧م سمٖمػم ُم٤م شمسب٥م ومٞمف, اًمٙمت٤مب": ذح اًمٓمح٤موي٦م  ذم

 .ذيمر إدًم٦مصمؿ , (2)"واًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح ,واإلمج٤مع ,واًمسٜم٦م

اٟمتٗم٤مع اعمٞم٧م سمدقم٤مء همػم  قمغم ,واإلمجاع ,والسـة ,الؽتاب وقد دل"ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: 

ـَ ضَمآُءوا ُِمـ سَمْٕمِدِهْؿ يَ شمٕم٤ممم:  ىم٤مل, وًمده ًمف ِذي ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلظْمَقاٟمِٜم٤َم َواًمَّ ُ٘مقًُمقَن َرسمَّ

َؽ َرُءوٌف  ٜمَآ إِٟمَّ ـَ َءاَُمٜمُقْا َرسمَّ ِذي ٚمَّ َٕمْؾ ذم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِّ ـَ ؾَمَبُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإلَياَمِن َوَٓ دَمْ ِذي اًمَّ

طِمٞمؿٌ  واًمذيـ ؾمب٘مقهؿ سم٤مإليامن ذم هذه أي٤مت هؿ اعمٝم٤مضمرون  ,[12]احلنم:  رَّ

ومٝمؿ  ,ضم٤مؤوا ُمـ سمٕمدهؿ ؿم٤مُمؾ عمـ سمٕمدهؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإٟمّم٤مر, واًمذيـ

صمب٧م قمـ اًمٜمبل ُم٤م و , ويٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ يٙمقٟمقا ُمـ أوٓدهؿ يدقمقن سم٤معمٖمٗمرة َلؿ وإن مل

  :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕيب ؾمٚمٛم٦م, »أٟمف أهمٛمض أسم٤م ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف طملم ُم٤مت وىم٤مل

 ,(3)شٟمقر ًمف ومٞمفوارومع درضمتف ذم اعمٝمديلم, واظمٚمٗمف ذم قم٘مبف, واومسح ًمف ذم ىمؼمه و

ُم٤م ُمـ رضمؾ »يّمكم قمغم أُمقات اعمسٚمٛملم ويدقمق َلؿ, وصح قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  ويم٤من 

ٕمٝمؿ اهلل  ُمسٚمؿ يٛمقت ومٞم٘مقم قمغم ضمٜم٤مزشمف أرسمٕمقن رضماًل ٓ ينميمقن سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم إٓ ؿمٗمَّ

                                                             
  (.118اًمروح )ص:  (1)

 (.665/ 2ذح اًمٓمح٤موي٦م ) (2)

 (.922(رىمؿ )634/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ) (3) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  144 
 ,يدقمق ٕهٚمٝم٤م, وي٠مُمر أصح٤مسمف سمذًمؽأٟمف يم٤من يزور اعم٘م٤مسمر و , وصح قمٜمف (1)شومٞمف

 : أما اإلمجاعو, ٟمتٗم٤مع اإلٟمس٤من سمدقم٤مء همػم وًمده ًمفواًمسٜم٦م قمغم اومٝمذه دًٓم٦م اًمٙمت٤مب 

وم٘مد أمجع اعمسٚمٛمقن قمغم ذًمؽ إمج٤مقم٤ًم ىمٓمٕمٞم٤ًم ومام زاًمقا يّمٚمقن قمغم ُمقشم٤مهؿ, ويدقمقن 

 اٟمتٝمك .(2) "َلؿ وإن مل يٙمقٟمقا ُمـ آسم٤مئٝمؿ

 :فضل الدعاء

ُمـ إدًم٦م وًمذًمؽ ضم٤مء قمدد ُمـ : ن ٟمتٕمبد اهلل هب٤م أُمرٟم٤م ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمتل أُ ًمدقم٤مء ا

 ٟمذيمر سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م:, وأيمهٞمتف ,ومْمٚمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م شمبلم

ـْ قِمب٤َمَديِت : ىم٤مل شمٕم٤ممم وَن قَم ـَ َيْسَتْٙمؼِمُ ِذي ُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ َوىَم٤مَل َرسمه

ـَ  ٜمِّل َوإَِذا ؾَم٠َمًَمَؽ قِمَب٤مِدي قمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[62]هم٤مومر:  ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن ضَمَٝمٜمََّؿ َداظِمِري

ُٝمْؿ  اِع إَِذا َدقَم٤مِن وَمْٚمَٞمْسَتِجٞمُبقا زِم َوًْمُٞم١ْمُِمٜمُقا يِب ًَمَٕمٚمَّ وَم٢مِينِّ ىَمِري٥ٌم ُأضِمٞم٥ُم َدقْمَقَة اًمدَّ

ُف ُهَق اًْمؼَمه : شمٕم٤ممموىم٤مل , [186:  ]اًمب٘مرة َيْرؿُمُدونَ  ـْ ىَمْبُؾ َٟمْدقُمقُه إِٟمَّ ٤م يُمٜم٤َّم ُِم إِٟمَّ

طِمٞمؿُ   :سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م  يمثػمة ٟمذيمر وإدًم٦م ُمـ اًمسٜم٦م ,[28]اًمٓمقر:  اًمرَّ

ىم٤مل اًمدقم٤مء هق اًمٕمب٤مدة,»ىم٤مل:  قمـ اًمٜمبل  ,ريض اهلل قمٜمف ٕمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػموم

 اهلل ريض اًمٗم٤مرد ؾمٚمامنقمـ و ,(3)[ش62: ]هم٤مومررسمٙمؿ ادقمقين أؾمتج٥م ًمٙمؿ

                                                             
 (948( رىمؿ)655/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ اسمـ قمب٤مس ) (1) 

 (.272/ 17ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )جمٛمقع  (2) 

/ 5صحٞمح أيب داود ) ( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح( 1479( رىمؿ )76/ 2أظمرضمف أسمق داود ) (3) 

 (.1329(رىمؿ)219
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إن رسمٙمؿ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم طمٞمل يمريؿ, يستحٞمل : »  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ,قمٜمف

, قمٜمف اهلل ريض قمـ أيب ؾمٕمٞمدو, (1)ش, أن يرديمه٤م صٗمراُمـ قمبده إذا رومع يديف إًمٞمف

ُم٤م ُمـ ُمسٚمؿ يدقمق سمدقمقة ًمٞمس ومٞمٝم٤م إصمؿ, وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ, إٓ  »ىم٤مل:  أن اًمٜمبل 

يدظمره٤م ًمف ذم  أقمٓم٤مه اهلل هب٤م إطمدى صمالث: إُم٤م أن شمٕمجؾ ًمف دقمقشمف, وإُم٤م أن

اهلل   :, ىم٤مل(2)ىم٤مًمقا: إذا ٟمٙمثر ,أظمرة, وإُم٤م أن يٍمف قمٜمف ُمـ اًمسقء ُمثٚمٝم٤م

 .(3)شأيمثر

مم٤م و ,ذم ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل احلٜمٞمػومٙمؾ هذه إدًم٦م شمدل قمغم ومْمؾ اًمدقم٤مء وُمٙم٤مٟمتف  

 ويمذًمؽ ,قاًمدهيؿًم واواؾمتٖمٗمر اهلل يمٚمام دقمقا قمٔمٞمٛم٦م رقأضمد وًٓمألأن  ومٞمف ٓؿمؽ

 ,ُم٠مضمقر وُمث٤مب قمغم ذًمؽ اًمدقم٤مءومٝمق  سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م اعمسٚمٛملم ظمقاٟمفإلقمق ُمـ يد

دقمقة اعمرء اعمسٚمؿ  »يم٤من ي٘مقل:  ىم٤مًم٧م: إن اًمٜمبل  ٜمٝم٤مريض اهلل قم ٕمـ أم اًمدرداءوم

ٕظمٞمف سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م ُمستج٤مسم٦م, قمٜمد رأؾمف ُمٚمؽ ُمقيمؾ يمٚمام دقم٤م ٕظمٞمف سمخػم, ىم٤مل 

 .(4)شاعمٚمؽ اعمقيمؾ سمف: آُملم وًمؽ سمٛمثؾ

                                                             
/ 5صحٞمح أيب داود) ( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م)صحٞمح(,1488( رىمؿ )78/ 2أظمرضمف أسمق داود ) (1) 

 (.1337(رىمؿ )226

, أي: ومْمٚمف وقمٓم٤مؤه أيمثر ُمـ "اهلل أيمثر"ر: ُمـ اإليمث٤مر, أي: اًمدقم٤مء, ىمقًمف: ىم٤مل اًمسٜمدي: ىمقًمف: ٟمٙمث (2) 

 ([.215/ 17]ُمسٜمد أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ) دقم٤مئٙمؿ, واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

ىم٤مل إًمب٤مين :طمدي٨م )صحٞمح(, صحٞمح إدب اعمٗمرد )ص: , (11133(رىمؿ )213/ 17أظمرضمف أمحد ) (3)

 (.265( رىمؿ )264

 (.2733( رىمؿ )2294/ 4أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (4) 
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 ذوط استجابة الدعاء

 ,ـمٞم٥م اعمٓمٕمؿ ,ضم٤مسم٦م اًمدقم٤مءإذوط ُمـ ًمتٙمٛمٚم٦م اًمٗم٤مئدة ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ وم٢من 

 أيب هريرة, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وًمذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ ,ٚمبسواعم ,واعم٠ميمؾ

صمؿ ذيمر اًمرضمؾ يٓمٞمؾ اًمسٗمر أؿمٕم٨م أهمؼم, يٛمد يديف إمم اًمسامء, ي٤م رب, ي٤م  ..., »: 

رب, وُمٓمٕمٛمف طمرام, وُمنمسمف طمرام, وُمٚمبسف طمرام, وهمذي سم٤محلرام, وم٠مٟمك 

 .(1)شيستج٤مب ًمذًمؽ؟

ٓ يدقمق وأ ,آؾمتٕمج٤ملقمدم و, ءذم اًمدقم٤م هلل شمٕم٤ممماإلظمالص  يمذًمؽ فذوـموُمـ 

يٙمقن ىمٚمبف طم٤مضا وأن  ,يمذًمؽ أن يٙمقن ُمقىمٜم٤م سم٤مإلضم٤مسم٦مو ,أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ ,سم٢مصمؿ

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمنموط ومٕمغم اإلٟمس٤من أن حيرص قمغم ومٕمؾ شمٚمؽ  ,أوٓهٍ  هم٤مومؾ همػم

اًمنموط طمتل يستجٞم٥م اهلل ًمف دقم٤مئف, ومٜمس٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ممـ يستج٤مب َلؿ 

  .اًمدقم٤مء 

سمدأ ": ىم٤ملش ُم٤مت آٟمس٤من اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف... إذا: » وي قمٜمد ذطمف حلدي٨مىم٤مل اعمٜم٤م

وم٢ميث٤مر اخلروج قمٜمف هلل آي٦م  ,واًمٜمٗمقس ُمتٕمٚم٘م٦م سمحبف ,سم٤مًمّمدىم٦م ٕن اعم٤مل زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م

صدق وم٤مقمٚمف, وصمٜمك سم٤مًمٕمٚمؿ ٓؿمؽمايمف ُمٕمٝم٤م ذم قمٛمقم ُمٜم٤مومٕمف ومجقم ُمٜم٤مىمبف, وظمتؿ 

وْٕن٤م أرضمح ُمـ  ,ُم٦م ٓ يٜمٙمرشمٜمبٞمٝم٤م قمغم أن ذف إقمامل اعمت٘مد ,سمدقم٤مء اًمقًمد

 .(2) "إقمامل اًم٘م٤مسة

                                                             
 (.1215( رىمؿ )723/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ )  (1) 

 (.438/ 1ومٞمض اًم٘مدير ) (2)
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جيده سمدأ سم٠مهؿ ُم٤م يِمٛمؾ  ...شقمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آٟمس٤من ُم٤مت إذا» : طمدي٨م ُمـ شم٠مُمؾ

وذيمر وأٟمثك ُمـ اعمسٚمٛملم ذم وصٖمػم ويمبػم  ٤ممل وقم٤مُملًمٙمؾ اًمٜم٤مس ُمـ قمٟمٗمٕمف 

أُمقر  ُمـ شمٙمقن ُمـ طمٞم٨م ضمٜمسٝمؿ, ًمٙمقن اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦موسم٘م٤مئٝمؿ طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞمقي٦م 

ودور ّمدىم٦م يبٜمك اعمسجد ٤مًم, ومبامم مجٞمع اخلٚمؼخػمه٤م وٟمٗمٕمٝم٤م ُمتٕمدي٤م وم :ُمتٜمققم٦م

 ,اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع نمويٜم ,وسم٤مًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م شمٓمبع يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل, اًمٕمٚمؿ

 دمىمُ اجل٤مري٦م وم٤مًمّمدىم٦م  ,وهٙمذا, ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ اعمحت٤مضملم يٍمف قمغموسم٤مًمّمدىم٦م 

 قم٤مُم٦م.ن احلٞم٤مة ذيمره٤م ذم احلدي٨م عم٤م َل٤م ُمـ أيمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم مجٞمع ؿمئق

 ,ظمرةيِمٛمؾ ٟمٗمٕمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأ وٟمٗمٕمف َلؿ ,ًمٜم٤مسجلٛمٞمع اصمؿ ذيمر اًمٕمٚمؿ ًمٜمٗمٕمف 

يمام أن ذم اًمّمدىم٦م  قمٔمؿ ُمـ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مضمؾ,وإ ,واًمٜمٗمع إظمروي هق إهؿ

وٟمٗمع اًمٕمٚمؿ  ,سد يمذًمؽواجل ,ًم٘مٚم٥موا ,ًمٚمروحومٗمل اًمٕمٚمؿ ٟمٗمع  ,اجل٤مري٦م ٟمٗمع ًمٚمجسد

أومْمؾ وأسم٘مك  واًمٕمٚمؿ ,أقمؿ وأؿمٛمؾ ٟمٗمٕمٝم٤م ًمّمدىم٦موم٤موهبذا , تٕمد يمذًمؽ امم اًمٖمػمُمُ 

أظمر ًمذًمؽ ضم٤مء : وم٘مط اًمداقمل واعمدقمق ًمفوأُم٤م اًمدقم٤مء ومٝمق ىم٤مس ٟمٗمٕمف قمغم وأدوم, 

أقمامل صمالصم٦م  ُمـ ذيمر  اٟمتٝمٞمٜم٤موهبذا ٟمٙمقن ىمد , ذم احلدي٨م ةاًمثالصم٦م إقمامل اعمذيمقر

 امت. إلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمُمـ إقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل يب٘مك وجيري ًم
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 ادبحث الرابع

 موت ادرابط يف سبقل اهلل

 

اهلل  سبقل يف ادرابط موت أن عذ تدل  التي األدلة من بعضا ادبحث هذا يف كذكر

مع ذكر  ,ادامت بعد اوثواهب اأجره لإلكسان  جيريمن األعامل الصاحلات التي 

 بعض من التوضقح 

 

 :الدلقل األول

 صذ اهلل عؾقه وآله سؾم, قال: سؿعت رسول اهلل عـه ريض اهلل عن فضالة بن عبقد

َتُم َعَذ َعَؿؾِهِ »يؼول:  ُه ُيـإَؿى َلُه  ,ُكل  َمقٍِّت ُُيإ إَِّلا الاِذي َماَت ُمَرابًِطا يِف َسبِقِل اهللاِ َفنِكا

 ِ ِم الِؼَقاَمِة, َوَيلإَمُن ِمنإ فِتإـَِة الَؼزإ   .(2)«َعَؿُؾُه إىَِل َيوإ

                                                             
( وىم٤مل اًمؽمُمذي : 1621( رىمؿ )165/ 4أظمرضمف اًمؽمُمذي )سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ُمراسمٓم٤م( ) (1)

ُمِمٙم٤مة  (, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح(23951( رىمؿ )374/ 39طمدي٨م طمسـ صحٞمح , أمحد  )

ٓسمـ اعمب٤مرك  "اجلٝم٤مد"(, وىم٤مل حم٘مؼ اعمسٜمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح, وهق ذم 3823( رىمؿ )1124/ 2اعمّم٤مسمٞمح )

(, واسمـ 317) "اجلٝم٤مد"(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 1621(, وُمـ ـمريؼ اسمـ اعمب٤مرك أظمرضمف اًمؽمُمذي )174)

(, وأظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم 2/144(, واحل٤ميمؿ )822/ )18 "اًمٙمبػم"(, واًمٓمؼماين ذم 4624طمب٤من )

(, واًمٓمح٤موي ذم 7463(, وأسمق قمقاٟم٦م )3753) "ُمسٜمده"(, واًمبزار ذم 2522(, وأسمق داود )2414) "فؾمٜمٜم"

 "ؿمٕم٥م اإليامن"(, واًمبٞمٝم٘مل ذم 2/79(, واحل٤ميمؿ )823/ )18(, واًمٓمؼماين 2316) "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"

 (...,)ختري٩م ُمسٜمد أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م(.4287)
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 ين: الثا الدلقل

صذ اهلل عؾقه وآله قال: سؿعت رسول اهلل ريض اهلل عـه,  الػارد سؾامنعن  

مٍ  ِرَباطُ »يؼول:  سؾم ٌ  َوَلقإَؾةٍ  َيوإ رٍ  ِصَقامِ  ِمنإ  َخرإ  َعَؾقإهِ  َجَرى َماَت  َوإِنإ  َوِقَقاِمِه, َشفإ

َؿُؾُه, َكانَ  الاِذي َعَؿُؾهُ  ِريَ  َيعإ ُقُه, َعَؾقإهِ  َوُأجإ  .(2)«لإَػتاانَ ا َوَأِمنَ  ِرزإ

 

 الثالث:الدلقل 

  :قال صذ اهلل عؾقه وآله سؾم, عن رسول اهلل ريض اهلل عـه عن أيب أمامة

َبعٌ  ِري َأرإ َد  ُأُجوُرُهمإ  َعَؾقإِفمإ  ََتإ ِت  َبعإ  َوَرُجٌل  اهللِ, َسبِقلِ  يِف  ُمَرابًِطا َماَت  َرُجٌل : ادإَوإ

اًم  َعؾامَ  ُرهُ  ِعؾإ َرى َوَرُجٌل  , بِهِ  َعِؿَل  امَ  َعَؾقإهِ  جَيإِري َفَلجإ ُرَها َصَدَقةً  َأجإ  َعَؾقإهِ  جَيإِري َفَلجإ

, َجَرتإ  َما ا َوَلًدا َتَركَ  َوَرُجٌل   َعَؾقإِفمإ ُعو َصاحِلً  .(3)«َلهُ  َيدإ

  .(4)ظمرٚمٗمظ آسم هذا احلدي٨م وضم٤مء

                                                             
 (.1913( رىمؿ )1522/ 3ؾ اًمرسم٤مط ذم ؾمبٞمؾ اهلل قمز وضمؾ( )أظمرضمف ُمسٚمؿ )يمت٤مب اإلُم٤مرة( )سم٤مب ومْم (1) 

( رىمؿ 225/ 8(, وأظمرضمف اًمٓمؼماين اعمٕمجؿ اًمٙمبػم )22318(رىمؿ)656/ 36أظمرضمف أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (2)

(7831) 

اسمٌِط ذِم َأْرسَمَٕم٦ٌم دَمِْري قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُأضُمقُرُهْؿ سَمْٕمَد اعمَْْقِت: ُُمرَ »( سمٚمٗمظ: 22247(رىمؿ )585/ 36أظمرضمف أمحد ) (3) 

َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمضْمُرَه٤م ًَمُف َُم٤م ضَمرَ  ـْ قَمِٛمَؾ قَمَٛماًل ُأضْمِرَي ًَمُف ُِمْثُؾ َُم٤م قَمِٛمَؾ, َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ ْت, َوَرضُمٌؾ شَمَرَك ؾَمبِٞمِؾ اهللِ, َوَُم

ُأضمِرَي ًمف ُمثُؾ ُم٤م  وُمـ قمٛمؾ قمٛماًل,"وىمقًمف: ىم٤مل حم٘مؼ ُمسٜمد إُم٤مم أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ش .َوًَمًدا َص٤محِل٤ًم وَمُٝمَق َيْدقُمق ًَمفُ 

َؿ قِمٚماًم, وم٠مضمُره جَيْري قمٚمٞمف ُم٤م قُمِٛمَؾ سمف"ظمٓم٠م, صقاسمف:  "قمٛمؾ , صمؿ ىم٤مل اعمح٘مؼ: طمدي٨م )صحٞمح "ورضمٌؾ قَمٚمَّ

 (.877) رىمؿ  (212/ 1ًمٖمػمه(, وىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م )طمسـ(, صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )
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 الدلقل الرابع:

 َمنإ »ال: ق صذ اهلل عؾقه وآله سؾم, عن رسول اهلل ريض اهلل عـه عن أيب هريرة

َرى اهللاِ َسبِقلِ  يِف  ُمَرابًِطا َماَت  رَ  َعَؾقإهِ  َأجإ الِِح  َعَؿؾِهِ  َأجإ َؿُل, َكانَ  الاِذي الصا َرى َيعإ  َوَأجإ

َقُه, َعَؾقإهِ  مَ  اهللاُ َوَبَعَثهُ  الإَػتااِن, ِمنَ  َوَأِمنَ  ِرزإ  .(2)«الإَػَزعِ  ِمنَ  آِمـًا الإِؼَقاَمةِ  َيوإ

 

 التوضقح :

 ٜمٛمك ًمف قمٛمٚمف ٟمف جيري ويُ أن ُمـ ُم٤مت ُمراسمٓم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل وم٢مطم٤مدي٨م إدًم٧م هذه 

يم٠من اعمراسمط طمبس  ;ُمالزُم٦م اًمثٖمر ًمٚمجٝم٤مد, وأصٚمف احلبس: اًمرسم٤مط, وفقشمسمٕمد ُم

: أي اعمراسمط سمدًٓم٦م  شوإن ُم٤مت» ,ُم٤م يكم دار اًمٕمدو :ٟمٗمسف ومٞمف قمغم اًمٓم٤مقم٦م, واًمثٖمر

 .(2) اًمرسم٤مط ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم, أو ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م

أو , اعمراسمٓم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل يٕمٜمل أن يراسمط اإلٟمس٤من قمغم احلدودو "٤مل اسمـ قمثٞمٛملم:ىم

وطمٗمظ ديـ اهلل وطمٗمظ  ,إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل :دم٤مه اًمٕمدو ذم ؾمبٞمؾ اهلل قمز وضمؾ

 .(3)"ن هذا ُمـ أومْمؾ إقمامل٢ماعمسٚمٛملم وم

                                                             
صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  طمدي٨م )صحٞمح(( ىم٤مل إًمب٤مين: 2767(رىمؿ )924/ 2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ) (1)

 (.6544(رىمؿ)1115/ 2وزي٤مدشمف )

  (.2458/ 6(, ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )121/ 1ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (2) 

 (.356/ 5ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ٓسمـ قمثٞمٛملم ) (3)
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ُم٠مظمقذ ُمـ رسمط اخلٞمؾ صمؿ , هق اعمالزُم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل"وىم٤مل اًم٘مرـمبل اًمرسم٤مط:  

وم٤مرؾم٤ًم يم٤من أو راضماًل, واًمٚمٗمٔم٦م , ًمثٖمر ُمـ صمٖمقر اعمسٚمٛملم: ُمراسمٓم٤مً  الزماعمل ؾمٛم

إٟمام  ,(1)شومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط»ذم ُمٜمتٔمري اًمّمالة:  ُم٠مظمقذة ُمـ اًمرسم٤مط, وىمقل اًمٜمبل 

هق شمِمبٞمف سم٤مًمرسم٤مط ذم ؾمبٞمؾ اهلل, واًمرسم٤مط اًمٚمٖمقي هق إول, وهق اًمذي يِمخص 

ؾمٙم٤من اًمثٖمقر دائاًم سم٠مهٚمٝمؿ اًمذي  إمم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر ًمػماسمط ومٞمف ُمدة ُم٤م, وم٠مُم٤م

 .(2)" ٚمٞمسقا سمٛمراسمٓملميٕمٛمرون ويٙمتسبقن هٜم٤مك, ومٝمؿ وإن يم٤مٟمقا مح٤مة وم

وٟمحقه اإلظمب٤مر سمتْمٕمٞمػ  , اعمراسمٓم٦م[ ]أي طمدي٨ماًم٘مّمد ُمـ هذا":  ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

أضمر اعمراسمط قمغم همػمه, وخيتٚمػ ذًمؽ سمحس٥م اظمتالف طم٤مل اًمٜم٤مس ٟمٞم٦م وإظمالص٤م, 

 .(3)"وسم٤مظمتالف إوىم٤مت

ال وم, قمغم قمٛمٚمف  أي يٓمبع " ىم٤مل اَلروي: : شعذ عؿؾه  مقت ُيتم كل»: قوله و 

اعمراد سمف اًمٕمٛمؾ اعمٜم٘مٓمع سمٛمقشمف, ومال و": ىم٤مل اًمسٜمدي, "يٙمت٥م ًمف صمقاب ضمديد

يِمٙمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اجل٤مري يم٤مًمقىمػ وٟمحقه, أي: يتؿ قمٛمٚمف اعمٜم٘مٓمع ومال يٜمٛمق سمٕمد ُمقشمف 

   .(4)"إٓ اعمراسمط, وم٢مٟمف يٜمٛمق قمٛمٚمف اعمٜم٘مٓمع أيْم٤م

                                                             
ٓ أدًمٙمؿ قمغم ُم٤م يٛمحق أ»ىم٤مل:  ( قمـ أيب هريرة, أن رؾمقل اهلل 251( رىمؿ )219/ 1أظمرضمف ُمسٚمؿ )  (1) 

إؾمب٤مغ اًمقضقء قمغم اعمٙم٤مره, ويمثرة اخلُٓم٤م إمم »ىم٤مًمقا سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: ش اهلل سمف اخلٓم٤مي٤م, ويرومع سمف اًمدرضم٤مت؟

 ش,اعمس٤مضمد, واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة, ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط

 (.418اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة )ص:  (2) 

 (.717)ص: شمٓمريز ري٤مض اًمّم٤محللم   (3) 

 (.375/ 39طم٤مؿمٞم٦م ُمسٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (4)
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أي يزاد " : اَلروي ىم٤مل : شإَّل الذي مات مرابطا يف سبقل اهلل فنكه يـؿى» :وقوله

وم٢مٟمف ومدى ٟمٗمسف ومٞمام  شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»سم٠من يّمؾ إًمٞمف يمؾ حلٔم٦م أضمر ضمديد  شقمٛمٚمف»ًمف 

 .(1)"يٕمقد ٟمٗمٕمف قمغم اعمسٚمٛملم, وهق إطمٞم٤مء اًمديـ سمدومع أقمدائٝمؿ ُمـ اعمنميملم

يٗمتـ اعم٘مبقر سمف ُمـ ضٖمٓم٦م اًم٘مؼم واًمس١مال  مم٤م: أي «الؼزفتـة »: وقوله

صمقاب قمٛمٚمف  : أي  شضمرى قمٚمٞمف قمٛمٚمف»:ىمقًمف ذم طمدي٨م ؾمٚمامن و, (2)"واًمتٕمذي٥م

 .(3)": أي ذم طمٞم٤مشمف, واعمٕمٜمك أٟمف يّمؾ إًمٞمف صمقاب قمٛمٚمف أسمدا شاًمذي يم٤من يٕمٛمٚمف»

٘مدر ًمف يم٘مقًمف ضمرى قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء أي: يُ  :شضمرى قمٚمٞمف قمٛمٚمف»وُمٕمٜمك "ىم٤مل اًمٓمٞمبل: 

  .ىمدرٕمٛمؾ سمٕمد اعمقت, يمام ضمرى ُمٜمف ىمبؾ اعمامت, ومجرى هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ُمـ اًم

  .: أي أوصؾ إًمٞمف رزىمف ُمـ اجلٜم٦م «رزقه وأجري عؾقه»:وقوله 

 .(4)"وومتٜمتفقمذاب اًم٘مؼم  :أي «وأمن الػتان»: وقوله

هذه ومْمٞمٚم٦م فم٤مهرة ًمٚمٛمراسمط, وضمري٤من قمٛمٚمف قمٚمٞمف سمٕمد ُمقشمف ومْمٞمٚم٦م "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ُمقاومؼ ًم٘مقل اهلل ش وأضمري قمٚمٞمف رزىمف»:ىمقًمف و ...ٞمٝم٤م أطمد,خمتّم٦م سمف ٓ يِم٤مريمف وم

 .اهـ"(5)أطمٞم٤مء قمٜمد رهبؿ يرزىمقنشمٕم٤ممم ذم اًمِمٝمداء 

                                                             
 (.2476/ 6ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

 (252/ 5َتٗم٦م إطمقذي ) (2)

  (.2458/ 6ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (3)

 (.2458/ 6ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (4) 

 (.61/ 13ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (5)
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يٕمٜمل: أن اًمٜم٤مس إذا ُم٤مشمقا ودومٜمقا أشم٤مهؿ ُمٚمٙم٤من يس٠مٓن "ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: 

 وم٢مٟمف ٓ ي٠مشمٞمف اعمٚمٙم٤من إٓ ُمـ ُم٤مت ُمراسمٓم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل ,اًمرضمؾ قمـ رسمف وديٜمف وٟمبٞمف

يمٗمك سمب٤مرىم٦م اًمسٞمقف قمغم »وم٘م٤مل: , احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ  وىمد سملم اًمٜمبل  ,فيس٠مٟٓم

وم٤مًمِمٝمٞمد واعمراسمط يماليمه٤م ٓ ي٠مشمٞمف اعمٚمٙم٤من ذم ىمؼمه ومٞمس٠مٟٓمف سمؾ ي٠مُمـ  ,(1)شرأؾمف ومتٜمف

 .(2)"ذًمؽ وهذا ومْمؾ قمٔمٞمؿ وأضمر قمٔمٞمؿ

وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٜمامء إٓ اعمْم٤مقمٗم٦م وهل همػم ُمقىمقوم٦م قمغم ؾمب٥م ومتٜم٘مٓمع " ىم٤مل اًم٘مرـمبل:

ٕن أقمامل اًمؼم ٓ يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م إٓ  :٤مقمف, سمؾ هل ومْمؾ دائؿ ُمـ اهلل شمٕم٤مممسم٤مٟم٘مٓم

وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم,  ,سم٤مًمسالُم٦م ُمـ اًمٕمدو واًمتحرز ُمٜمٝمؿ سمحراؾمتف سمٞمْم٦م اًمديـ

 .(3)"هق ُم٤م يم٤من يٕمٛمٚمف ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ,وهذا اًمٕمٛمؾ اًمذي جيري قمٚمٞمف صمقاسمف

 فضل ادرابطة يف سبقل اهلل تعاىل:

رواه اًمبخ٤مري ذم  قمدد ُمـ إدًم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤مْمؾ اعمراسمٓم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مء ذم وم 

, ىم٤مل:  قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف: أن رؾمقل اهللصحٞمحف 

رسم٤مط يقم ذم ؾمبٞمؾ اهلل ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م, وُمقضع ؾمقط أطمديمؿ ُمـ اجلٜم٦م »

ٞمؾ اهلل, أو اًمٖمدوة ظمػم ُمـ ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م, واًمروطم٦م يروطمٝم٤م اًمٕمبد ذم ؾمب

                                                             
   صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  (, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح(2253(رىمؿ )99/ 4أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ) (1)

 (.4483( رىمؿ)827/ 2وزي٤مدشمف )

 (356/ 5ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) (2)

 (.416اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة )ص:  (3)
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ٓ جيتٛمع »ىم٤مل:  أن اًمٜمبل , ريض اهلل قمٜمف  قمـ أيب هريرةو, (1)شاًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

همب٤مر ذم ؾمبٞمؾ اهلل ودظم٤من ضمٝمٜمؿ ذم ضمقف قمبد أسمدا, وٓ جيتٛمع اًمِمح واإليامن ذم 

أن ُمـ , ذم اإلؾمالمذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم  اجلٝم٤مدٔمؿ ومْمؾ وُمـ قمِ , (2)شىمٚم٥م قمبد أسمدا

ٕمـ أيب هريرة, قمـ وم :ُم٤مت قمغم ؿمٕمب٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقذم طمٞم٤مشمف ث ٟمٗمسف سمف دّ حُي  ملو ,زُ مل يٖم

ٟمٗمسف سم٤مًمٖمزو ُم٤مت قمغم ؿمٕمب٦م ُمـ  (3)ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز, ومل حيدث»ىم٤مل:  اًمٜمبل 

 .(4)شٟمٗم٤مق

وٓ خيٗمك أن اعمراد ُمـ احلدي٨م هٜم٤م أن ُمـ مل يٖمز ": ىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين

:  وم٘مقًمف ,ُم٤مت قمغم ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق ,ومل حيدث ٟمٗمسف سم٤مًمٖمزو ,سم٤مًمٗمٕمؾ

ٓ يدل قمغم اًمٕمزم اًمذي ُمٕمٜم٤مه قم٘مد اًمٜمٞم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ سمؾ ُمٕمٜم٤مه  شومل حيدث ٟمٗمسف»

وًمق طمدصمٝم٤م سمف  , ث سمف ٟمٗمسف وًمق ؾم٤مقم٦م ُمـ قمٛمرههٜم٤م: مل خيٓمر سمب٤مًمف أن يٖمزو وٓ طمدّ 

ظمرج ُمـ آشمّم٤مف سمخّمٚم٦م ُمـ  ,وأظمٓمر اخلروج ًمٚمٖمزو سمب٤مًمف طمٞمٜم٤م ُمـ إطمٞم٤من

                                                             
 (.2892( رىمؿ )35/ 4أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1) 

صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  (, ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م )صحٞمح(,3112( رىمؿ )13/ 6ئل )أظمرضمف ؾمٜمـ اًمٜمس٤م  (2)

 (.2743 – 7616(رىمؿ )1262/ 2وزي٤مدشمف )

, ىم٤مل اًمسٜمدي: ُمـ اًمتحدي٨م, ىمٞمؾ: سم٠من ي٘مقل ذم ٟمٗمسف: ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م هم٤مزي٤م, أو اعمراد: "ومل حيدث"ىمقًمف:   (3)

)ُمسٜمد  [46وًمق أرادوا اخلروج ٕقمدوا ًمف قمدة( ]اًمتقسم٦م: ومل يٜمق اجلٝم٤مد, وقمالُمتف إقمداد أٓت, ىم٤مل شمٕم٤ممم: )

 (.454/ 14أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م )

/ 7إم ) -حٞمح أيب داود ( ىم٤مل إًمب٤مين :طمدي٨م )صحٞمح( ص2522(رىمؿ )12/ 3أظمرضمف أيب داود )  (4)  

 (.2262) (رىمؿ263
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أي  شصمؿ صغم ريمٕمتلم ٓ حيدث ومٞمٝمام ٟمٗمسف» :وهق ٟمٔمػم ىمقًمف  ,ل اًمٜمٗم٤مقظمّم٤م

 .(1)"مل خيٓمر سمب٤مًمف رء ُمـ إُمقر, وطمدي٨م اًمٜمٗمس همػم اًمٕمزم وقم٘مد اًمٜمٞم٦م

ٟمٍمة ًمديـ  ,ذيؽ ًمف ّم٤م هلل شمٕم٤ممم وطمده ٤ٓمًمواجلٝم٤مد ظم, طوٓسمد أن يٙمقن اًمرسم٤م

اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ  ٕمـ أيب ُمقؾمك ريضوموشمٕم٤ممم,  ًمٙمٚمٛمتف ؾمبح٤مٟمف ء اهلل وإقمال

, وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ي٘م٤مشمؾ ًمٚمٛمٖمٜمؿ, واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٚمذيمر, واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ   إمم اًمٜمبل

ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق », ومٛمـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل: (2)ًمػمى ُمٙم٤مٟمف

 .(3)شذم ؾمبٞمؾ اهلل

 

  

                                                             
 (.459/ 2ؾمبؾ اًمسالم ) (1)

ة سملم اًمٜم٤مس. ًمػمى ُمٙم٤مٟمف : ُمرشمبتف ذم اًمِمج٤مقم٦م , ]شمٕمٚمٞمؼ ًمٚمٛمٖمٜمؿ : أي ُمـ أضمؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م. ًمٚمذيمر : اًمِمٝمر  (2)

 (. 22/ 4ُمّمٓمٗمك اًمبٖم٤م[ذم اًمبخ٤مري )

 (.1924( رىمؿ)1512/ 3(, ُمسٚمؿ )2812( رىمؿ )22/ 4ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   األع يييهل الحيييهل ه  156 

 

 اخلامس ادبحث

 

  هوتم عـد اإلكسان بذمة ادتعؾؼة الصاحلة األعامل

 

 ويشتؿل  هذا ادبحث عذ مطؾبني :        

 

 .اهلل تعاىلمن حؼوق تعؾق بحق يما      األول:ادطؾب                  

 

 .حؼوق ادخؾوقني بحق من  تعؾق يما       الثاين :  ادطؾب            
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 ولاأل طؾباد

 تعاىل اهلل حؼوق من بحق تعؾقي ما

  

اعمتٕمٚم٘م٦م سمحؼ ُمـ طم٘مقق اهلل  اعمٜم٘مٓمٕم٦م اًمّم٤محل٤مت إقمامل اعمٓمٚم٥م هذا ذم ٟمذيمر     

 قمٚمٞمٝم٤م,   إدًم٦مُمع ذيمر  ,اعمامت سمٕمد ًمإلٟمس٤من وصمقاهب٤م أضمره٤م يّمؾ اًمتل شمٕم٤ممم

 ومل ذُمتف ذم ُمتٕمٚم٘م٦م أو سم٤مىمٞم٦م وهل اإلٟمس٤من قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمتل هل إقمامل هذهو

 يم٤مٕقمامل ٞمس٧مًم ومٝمل, ذُمتف شمؼمأ, همػمه أو, وًمّٞمف قمٜمف أداه٤م أو ىمْمٝم٤م وم٢مذا, ي١مده٤م

 إسمراء سم٤مب ُمـ هل وإٟمام واًمثقاب: إضمر اؾمتٛمرار هب٤م حيّمؾ اًمتل اعمذيمقرة اًمس٤مسم٘م٦م

 .وصمقاهب٤م أضمره٤م يّمٚمف وًمٙمـ, وىمْم٤مء ُم٤م قمٚمٞمف اعمٞم٧م ذُم٦م

 

 .واًمٕمٛمرة  احل٩مأداء   :ولاألالعؿل 

 ومامت قمٜمف.واضم٥م اًمّمقم عمـ يم٤من قمٚمٞمف صقم  ٤مءىمْم   : ثاينالالعؿل 

 .عمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ٟمذراًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر   ثالث :الالعؿل 

 

 ُم٤م يكم:  إدًم٦م قمغم هذه إقمامل 

 :الدلقل األول

آله  ريض اهلل عـه, قال: بقـا أكا جالس عـد رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وبريدة عن 

عذ أمي بجارية, وإَنا ماتت, قال: فؼال:  سؾم, إذ أتته امرأة, فؼالت: إين تصدقُت 
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َها َعَؾقإِك » ُرِك, َوَردا ُم « ادإَِراُث  َوَجَب َأجإ ُه َكاَن َعَؾقإَفا َصوإ : َيا َرُسوَل اهللِ, إِكا َقاَلتإ

ٍر, َأَفَلُصوُم َعـإَفا؟ َقاَل:  , َأَفَلُحج  َعـإَفا؟ « ُصوِمي َعـإَفا»َشفإ جا َقط  إ حَتُ َا ََل : إَِنا َقاَلتإ

ي َعـإَفا»َقاَل:   .(2)« ُحجِّ

 :الدلقل الثاين 

َرَأًة ِمنإ ُجَفقإـََة, َجاَءتإ إىَِل الـابِيِّ , عن ابن عباس ريض اهلل عـفام صذ اهلل عؾقه  َأنا امإ

, َأَفَلُحج  َعـإَفا؟ وآله سؾم  جا َحتاى َماَتتإ جا َفَؾمإ حَتُ ي َكَذَرتإ َأنإ حَتُ : إِنا ُأمِّ , َفَؼاَلتإ

ِك َديإنٌ »َقاَل:  ِت َلوإ َكاَن َعَذ ُأمِّ ي َعـإَفا, َأَرَأيإ ُضوا اهللاَ  َكَعمإ ُحجِّ َأُكـإِت َقاِضَقًة؟ اقإ

 .(3)« َفاهللاُ َأَحق  بِالَوَفاءِ 

  :الدلقل الثالث 

 ,صذ اهلل عؾقه وآله سؾم  أن رجَل أتى الـبي عن ابن عباس ريض اهلل عـفام,

إ  َماَت  َأيِب  إِنا فؼال:   , َوََل َت : »َقاَل  ؟َعـإهُ  َأَفَلُحجا  ََيُجا  َديإنٌ  َأبِقَك  َعَذ  َكانَ  َلوَ  َأَرَأيإ

 .(4) «َأبِقَك  َعنإ  ُحجا :  »َقاَل  َكَعمإ : َقاَل  «َقاِضَقهُ  َأُكـإَت 

 

 

                                                             
 (.1149(رىمؿ )825/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ )سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمٞم٤مم قمـ اعمٞم٧م( )  (1) 

 (.1852(رىمؿ )18/ 3أظمرضمف اًمبخ٤مري )  (2)  

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم صحٞمح ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م ) صحٞمح( (.3992(رىمؿ)325/ 9أظمرضمف اسمـ طمب٤من )  (3)

 (.3981(رىمؿ )152/ 6اسمـ طمب٤من )
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 :الدلقل الرابع

َتىعن عبد اهلل بن عباس, أن سعد بن عبادة األكصاري,  َتػإ  َعَؾقإهِ  اهللُ َصذا  الـابِيا  اسإ

رٍ  يِف  َوَسؾامَ  ِه, َعَذ  َكانَ  َكذإ َقتإ  ُأمِّ ِضَقُه, َأنإ  َقبإَل  َفُتُوفِّ َتاهُ » َتؼإ ِضَقهُ  َأنإ  َفَلفإ  . (2)«َعـإَفا َيؼإ

 

 التوضقح:

يتبلم ًمٜم٤م ُمـ  طم٤مدي٨مإ هٚمؿ طمقل هذُمـ أىمقال أهؾ اًمٕم اًمبدء ذم ذيمر رءىمبؾ 

ـ ُموهذا  ,ّمٚمفي أضمر وصمقاب ذًمؽ احل٩م وأن ,قمـ اعمٞم٧مأن احل٩م يّمح  ٤مظمالَل

ؾمقاء يم٤من سمقصٞم٦م  ,ق ذم ىمؼمهوهسمٕمد ُمقشمف  أضمره٤م جيري ًمٚمٕمبدإقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل 

 ًمٞمس اًمٕمٛمؾ هذا أضمروًمٙمـ  :سمقصٞم٦م وإٟمام طم٩م قمٜمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أو مل يٙمـُمٜمف 

أو ٟمحق  ,أو اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف ,دىم٦م اجل٤مري٦م قمديدة يم٤مًمّمؾمٜملم يدوم ويستٛمر أضمرهمم٤م 

ذم هذه ُمع ُم٤م ؾمبؼ ٟمٕمؿ ومٝمق خيتٚمػ  ,ُمرت ُمٕمٜم٤ماًمتل  ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٤متذًمؽ 

 ,طم٤مصؾًمٙمـ إضمر واًمثقاب و -فدواُمإضمر و ؾمتٛمرارُمس٠مًم٦م اأي  - اعمس٠مًم٦م

ُمنموقمٞم٦م احل٩م قمـ ي٘مقل سمٕمدم  قمغم ُمـردا ومٞمف و ,واضح ووم٤مصؾ ومٞمف اًمدًمٞمؾو

  .ؿ َلذه إطم٤مدي٨م٠مذيمر ـمروم٤م ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذوطمٝمؾمو ,(2)اعمٞم٧م

ن دًٓم٦م فم٤مهرة عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقر أومٞمف  ": إول احلدي٨م قمـ ىم٤مل اًمٜمقوي

ومٞمف ىمْم٤مء اًمديـ ..., و اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم احل٩م ضم٤مئزة قمـ اعمٞم٧م واًمٕم٤مضمز اعم٠ميقس ُمـ سمرئف

                                                             
 (.6698(رىمؿ)142/ 8أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1) 

 (.66/ 4ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ), (524/ 4اٟمٔمر: ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)
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 ,أو همػمه ,وٓ ومرق سملم أن ي٘مْمٞمف قمٜمف وارث ,قمـ اعمٞم٧م وىمد أمجٕم٧م إُم٦م قمٚمٞمف

 .(1)"ومٞمؼمأ سمف سمال ظمالف

 ,يدل قمغم صح٦م احل٩م قمـ اعمٞم٧م ُمـ اًمقارث وهمػمه ": احلدي٨م  إن ىم٤مل اًمِمقيم٤مينو

وومٞمف دًمٞمؾ أيْم٤م قمغم  ,(2)"ف أوارث هق أم ٓ, وؿمبٝمف سم٤مًمديـطمٞم٨م مل يستٗمّمٚم

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف جيقز ًمالسمـ و ويمذًمؽ ُمـ همػمه, ,إضمزاء احل٩م قمـ اعمٞم٧م ُمـ اًمقًمد

وإن مل ي٘مع ُمٜمف وصٞم٦م وٓ ٟمذر, ويدل  ,أن حي٩م قمـ أسمٞمف طمج٦م اإلؾمالم سمٕمد ُمقشمف

ًمبٞمؽ قمـ ي٘مقل:  حدي٨م اًمذي ؾمٛمٕمف اًمٜمبل ٚمًم ,قمغم اجلقاز ُمـ همػم اًمقًمد

 .(3)"ؿمؼمُم٦م

دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜم٤مذر سم٤محل٩م إذا ُم٤مت ومل حي٩م ": أيْم٤م ومٞمف  سمـ آُمػم اًمّمٜمٕم٤مينىم٤مل او

وإن مل يٙمـ ىمد طم٩م قمـ ٟمٗمسف: ٕٟمف ,وىمريبف, وجيزئف قمٜمف  ,أضمزأه أن حي٩م قمٜمف وًمده

  مل يس٠مَل٤م طمج٧م قمـ ٟمٗمسٝم٤م أم ٓ وٕٟمف,  ؿمبٝمف سم٤مًمديـ وهق جيقز أن ي٘ميض

ذم طمدي٨م ؿمؼمُم٦م ُم٤م يدل قمغم قمدم إضمزاء طم٩م   د سم٠مٟمفورُ  ,بؾ ديٜمفاًمرضمؾ ديـ همػمه ىم

 .(4)"ُمـ مل حي٩م قمـ ٟمٗمسف

                                                             
 (.27/ 8ُمسٚمؿ ) ذح اًمٜمقوي قمغم (1) 

 (.339/ 4ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (2)

 (.342/ 4ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (3)

 (.626/ 1ؾمبؾ اًمسالم ) (4)
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 ,: أن رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمف  اسمـ قمب٤مس قمـُم٤م ضم٤مء  طمدي٨م ؿمؼمُم٦م هقأُم٤م 

ىم٤مل:  "ُمـ ؿمؼمُم٦م؟ ": وم٘م٤مل رؾمقل اهلل   ,ؾمٛمع رضمال ي٘مقل: ًمبٞمؽ قمـ ؿمؼمُم٦م

وم٤مضمٕمؾ هذه قمـ ٟمٗمسؽ, صمؿ "٤مل: ىم ,ىم٤مل: ٓ "هؾ طمجج٧م ىمط؟ "زم, ىم٤مل: ىمري٥م 

أٟمف ٓ يّمح أن حي٩م " ىم٤مل اسمـ إُمػم:  وقمٜمد هذا احلدي٨م, (1)"اطمج٩م قمـ ؿمؼمُم٦م

وم٢مذا أطمرم قمـ همػمه وم٢مٟمف يٜمٕم٘مد إطمراُمف قمـ ٟمٗمسف:  ,قمـ همػمه ُمـ مل حي٩م قمـ ٟمٗمسف

ومدل قمغم أْن٤م مل شمٜمٕم٘مد اًمٜمٞم٦م  ,أُمره أن جيٕمٚمف قمـ ٟمٗمسف سمٕمد أن ًمبك قمـ ؿمؼمُم٦م ٕٟمف 

وومٞمف أٟمف ٓ يّمح ممـ "ىم٤مل اعمٜم٤موي: ,  (2)"ومٞمفوإٓ ٕوضم٥م قمٚمٞمف اعميض  :قمـ همػمه

 .(3)"ويمذا اًمٕمٛمرة ,قمٚمٞمف طم٩م واضم٥م احل٩م قمـ همػمه

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن احل٩م مل يس٘مط قمـ اعمسٚمؿ سم٤معمقت إن يم٤من ُمستقذم  ىم٤مل

وهق ديـ قمٚمٞمف جي٥م , ؾ ُمقشمف, سمؾ إن احل٩م سم٤مىمل ذم ذُمتفاًمنموط ذم طمٞم٤مشمف وىمب

: ؾم٤مسم٘م٤م إطم٤مدي٨م اعمذيمقرةَت٧م ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل وًمذًمؽ  تك سمٕمد اعمقت,اًمقوم٤مء سمف طم

أن وهذه إطم٤مدي٨م شمدل ىمٓمًٕم٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م احل٩م قمـ اعمٕمْمقب واعمٞم٧م, "

قمٜمدٟم٤م وضمقب احل٩م ومقًرا, وقمٚمٞمف ومٚمق ومرط وهق ىم٤مدر قمغم احل٩م طمتك ُم٤مت  إفمٝمر

ريْم٦م احل٩م شمرشمب٧م ُمٗمرـًم٤م ُمع اًم٘مدرة أٟمف حي٩م قمٜمف ُمـ رأس ُم٤مًمف إن شمرك ُم٤مًٓ, ٕن وم

                                                             
( ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م 2923(رىمؿ)969/ 2( , اسمـ ُم٤مضمف ) 1811(رىمؿ )162/ 2أظمرضمف أسمق داود ) (1) 

 (.1589(رىمؿ)76/ 6إم ) -)صحٞمح( صحٞمح أيب داود 

 (.612/ 1ؾمبؾ اًمسالم ) (2)

 (.375/ 3ومٞمض اًم٘مدير ) (3) 
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ذم إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة  ذم ذُمتف ومٙم٤مٟم٧م ديٜم٤ًم قمٚمٞمف, وىمْم٤مء ديـ اهلل سح اًمٜمبل  

أُم٤م ُمـ قم٤مضمٚمف اعمقت ىمبؾ اًمتٛمٙمـ  ,شومديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م»طمٞم٨م ىم٤مل:  سم٠مطم٘مٞمتف

ٕٟمف مل يتٛمٙمـ ُمـ  :ومامت همػم ُمٗمرط وم٤مًمٔم٤مهر ًمٜم٤م أٟمف ٓ إصمؿ قمٚمٞمف, وٓ ديـ هلل قمٚمٞمف

وضم٤مء , اهـ (1)"وؾمٕمٝم٤ميؽمشم٥م ذم ذُمتف, وًمـ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمًس٤م إٓ أداء اًمٗمٕمؾ طمتك 

ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ومرض طم٩م وم٢مٟمف يٕمٓمك "ُم٤م ًمٗمٔمف: ًمإلومت٤مء ذم ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 

ُمـ شمريمتف ُمـ حي٩م قمٜمف: ٕٟمف ديـ قمٚمٞمف هلل جي٥م ىمْم٤مؤه, وإن مل يٙمـ ًمف شمريم٦م وطم٩م 

سمرأ ذُمتف, سمنمط أن أو أطمد إظمقاٟمف ُمـ اعمسٚمٛملم ٟمٗمٕمف ذًمؽ وأ ,قمٜمف أطمد أىم٤مرسمف

ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م يمذًمؽ وذم ؾم١مال ىُمدم  ,(2)"٩م قمـ ٟمٗمسف أوٓيٙمقن اًمٜم٤مئ٥م ىمد طم

, ومٙم٤من "ادريمف اعمقت ىمبؾ أن حي٩م ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف احل٩م أن رضمال"  : ُمْمٛمقٟمف

إذا يم٤من اسمٜمؽ أدريمف اعمقت ىمبؾ أن حي٩م طمج٦م اًمٗمريْم٦م وم٢من يم٤من  " اجلقاب سمام يكم:

ُم٤م حي٩م سمف قمٜمف: ٕن طمج٦م اإلؾمالم دم٥م قمغم ًمف ُم٤مل وضم٥م أن خيرج ُمـ شمريمتف 

وم٢مٟمف  ,ومدل ذًمؽ قمغم أن ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف طم٩م ...,اعمسٚمؿ احلر اًم٘م٤مدر اًمٕم٤مىمؾ اًمب٤مًمغ, 

جي٥م قمغم أطمد أوٓده أو أىم٤مرسمف أن حي٩م قمٜمف ُمـ ُم٤مًمف, أو جيٝمز ُمـ حي٩م قمٜمف ُمـ ُم٤مل 

ىمدرشمف قمٚمٞمف, أُم٤م إذا مل يٙمـ ًمف ُم٤مل قمٜمد ووم٤مشمف وم٢من احل٩م مل جي٥م قمٚمٞمف: ًمٕمدم  ,اعمٞم٧م

ًمٙمـ يستح٥م ٕطمد أىم٤مرسمف أن حي٩م قمٜمف, وًمف إضمر واًمثقاب اًمٙمثػم إن ؿم٤مء اهلل 

                                                             
 (.421/ 8ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (1)

 (.17226(, اًمس١مال اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )64,  63/ 12) 2 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م   (2) 
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شمٕم٤ممم, ويٜمبٖمل ًمؽ اًمدقم٤مء ًمف, وؾم١مال اهلل ًمف اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م واًمتّمدق قمٜمف, إن 

 اٟمتٝمك اعمراد. (1)"ىمدرت قمغم ذًمؽ

 فـــــــــــــــائدة :

أن َت٩م قمـ ىمري٥م َل٤م ومٚمٝم٤م أن َت٩م وم٢مذا أرادت اعمرأة  ,ضمقاز طم٩م اعمرأة قمـ اًمرضمؾ  

دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمبخ٤مري قمـ قمبد اهلل سمـ و ,قمٜمف إذا شمقومرت  َل٤م ذوط احل٩م

وم٘م٤مًم٧م ًمف : إن  قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام, أن اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ, ضم٤مءت امم  اًمٜمبل 

ش ٟمٕمؿ»ومريْم٦م اهلل أدريم٧م أيب ؿمٞمخ٤م يمبػما ٓ يثب٧م قمغم اًمراطمٚم٦م, أوم٠مطم٩م قمٜمف؟ ىم٤مل: 

ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن اعمرأة جيقز َل٤م أن "ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: , (2) طمج٦م اًمقداعوذًمؽ ذم

 ., وأُم٤م طم٩م اًمرضمؾ قمـ اعمرأة ومٝمق أُمر ُمٕمٚمقم سمجقازه(3)"َت٩م قمـ اًمرضمؾ

 

 

 

                                                             
 (.19929(, ؾم١مال إول ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )68,  67/ 12) 2 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (1)

 (.1855رىمؿ)(18/ 3أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (2) 

 (.128/ 9قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (3)
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 :وذوصه فضل احلج

ومٝمق ُمـ , ٚمؿ ُم٤م ذم احل٩م ُمـ ومْم٤مئؾ وأضمقرُمسيمؾ ال خيٗمك قمغم ومأُم٤م ومْمؾ احل٩م   

 وَلذا ذم اًمدٟمٞم٤م وآظمرة, واخلػم اًمٙمثػم ,ٔمٞمؿوومٞمف إضمر اًمٕم ,أريم٤من هذا اًمديـ

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ُم٤م ضم٤مء ضم٤مءت أدًم٦م يمثػمة شمدل قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م 

ُمـ طم٩م هلل ومٚمؿ يروم٨م, ومل يٗمسؼ, رضمع يمٞمقم وًمدشمف »ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل 

إيامن سم٤مهلل »أي إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل:  , ىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمبل أيْم٤م فقمٜمو, (2)ش(1)أُمف

طم٩م »ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل: ش ضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل»ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل: ش ورؾمقًمف

اًمٕمٛمرة إمم اًمٕمٛمرة يمٗم٤مرة عم٤م »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  ,ف يمذًمؽقمٜمو, (3)شُمؼمور

 .(5)شًمٞمس ًمف ضمزاء إٓ اجلٜم٦م (4)سمٞمٜمٝمام, واحل٩م اعمؼمور

ري٦م, هل: اإلؾمالم, واًمٕم٘مؾ, واًمبٚمقغ, واحلذوط مخس٦م  وأُم٤م ذوط احل٩م ومٝمل

ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم "وآؾمتٓم٤مقم٦م, وهل ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمامء, ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل: 

                                                             
يروم٨م : ُمـ اًمروم٨م وهق اجلامع واًمتٕمريض سمف وذيمر ُم٤م يٗمحش ُمـ اًم٘مقل. يٗمسؼ يرشمٙم٥م حمرُم٤م ُمـ  (1)

اعمحرُم٤مت وخيرج قمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ. يمٞمقم وًمدشمف أُمف:  ُمـ طمٞم٨م سمراءشمف ُمـ اًمذٟمقب. ]شمٕمٚمٞمؼ ُمّمٓمٗمك 

 (.133/ 2اًمبٖم٤م[قمغم اًمبخ٤مري )

 (.1352(رىمؿ )983/ 2( ُمسٚمؿ )1521( رىمؿ )133/ 2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري  ) (2)

 (.1519(رىمؿ)133/ 2أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (3) 

 )اعمؼمور( : اعم٘مبقل وهق اًمذي ٓ خي٤مًمٓمف إصمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمؼم وهق اإلطمس٤من (4)

 (.1349( رىمؿ)983/ 2(, ُمسٚمؿ )1773(رىمؿ)2/ 3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمبخ٤مري ) (5)
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ٓ جي٥م احل٩م قمغم ُمـ مل شمتقومر ومٞمف ظمّم٤مل آؾمتٓم٤مقم٦م و, (1)"هذا يمٚمف اظمتالوم٤م

َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مه اًْمبَْٞم٧ِم ٕن اًم٘مرآن ظمص اخلٓم٤مب هبذه اًمّمٗم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع  ـِ اًْمَٕم٤معمَلِمَ َُم ـْ يَمَٗمَر وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمٜمِلٌّ قَم , [97]آل قمٛمران:  إًَِمْٞمِف ؾَمبِٞماًل َوَُم

وظمّم٤مل آؾمتٓم٤مقم٦م اًمتل شمِمؽمط ًمقضمقب احل٩م ٗمل اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف: وم

ل: اًم٘مسؿ إو, ىمسامن: ذوط قم٤مُم٦م ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤مء, وذوط ختص اًمٜمس٤مء

اًم٘مدرة قمغم : ٓؾمتٓم٤مقم٦م اًمٕم٤مُم٦م أرسمع ظمّم٤ملذوط ا ذوط قم٤مُم٦م ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤مء:

 اًمزاد وآًم٦م اًمريمقب, وصح٦م اًمبدن, وأُمـ اًمٓمريؼ, وإُمٙم٤من اًمسػم.

 اًم٘مسؿ اًمث٤مين: اًمنموط اخل٤مص٦م سم٤مًمٜمس٤مء:

خيص اًمٜمس٤مء ُمـ ذوط آؾمتٓم٤مقم٦م ذـم٤من ٓ سمد ُمٜمٝمام ًمٙمل جي٥م احل٩م ُم٤م ُم٤م وأ 

هذان اًمنمـم٤من يمه٤م: ,  ّم٤مل ذط آؾمتٓم٤مقم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤مقمغم اعمرأة يْم٤موم٤من إمم ظم

إُملم اعمنموط  اعمَْْحَرمُ  :اعمنموط ًمٚمسٗمر اعمَْْحَرمُ  و دة.اًمزوج أو اعمحرم, وقمدم اًمٕمِ 

هق يمؾ رضمؾ ُم٠مُمقن قم٤مىمؾ سم٤مًمغ حيرم قمٚمٞمف سم٤مًمت٠مسمٞمد اًمتزوج  :ذم اؾمتٓم٤مقم٦م اعمرأة ًمٚمح٩م

  .(2)أو اًمرض٤مقم٦م أو اًمّمٝمري٦م ُمٜمٝم٤م ؾمقاء يم٤من اًمتحريؿ سم٤مًم٘مراسم٦م

ٓ خيٚمقن رضمؾ سم٤مُمرأة »خيٓم٥م ي٘مقل:  قمب٤مس أٟمف ؾمٛمع اًمٜمبل قمـ اسمـوًمذًمؽ ضم٤مء 

إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم, وٓ شمس٤مومر اعمرأة إٓ ُمع ذي حمرم وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل 

إن اُمرأيت ظمرضم٧م طم٤مضم٦م وإين ايمتتب٧م ذم همزوة يمذا ويمذا, ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ ومح٩م ُمع 

                                                             
 (..27/ 17اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ) (214/ 3ٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )اعمٖم (1) 

 (, 36,  35 , 28 , 27/ 17اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ) (2) 
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ُٓمرأة شم١مُمـ سم٤مهلل ٓ حيؾ »ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة, أن رؾمقل اهلل , و(1)شاُمرأشمؽ

 ىم٤مل اًمِمقيم٤مين,  (2)شواًمٞمقم أظمر, شمس٤مومر ُمسػمة يقم وًمٞمٚم٦م إٓ ُمع ذي حمرم قمٚمٞمٝم٤م

شمدل قمغم أٟمف ٓ جي٥م احل٩م قمغم اعمرأة إٓ إذا يم٤من  إْن٤م": شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم  هذه إطم٤مدي٨م:

 .(3)"َل٤م حمرم

ن حي٩م ومٚمف أ ,ٟمثك مل حي٩مـ ُم٤مت ًمف ىمري٥م ؾمقاء يم٤من ذيمرا أو أوسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمبؼ ومٛم

وهق ذم  ويٜمتٗمع سمف إمم ذًمؽ اعمٞم٧مٞمّمؾ ذًمؽ احل٩م ؾمصمقاب أضمر ووًمٞمٕمٚمؿ أن , قمٜمف 

ًمتل جيري ًمٚمٕمبد وهبذا يٙمقن احل٩م ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٤مت ا ,ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممإىمؼمه 

 .أضمره٤م سمٕمد اعمامت

 :الصوم والوفاء بالـذر

وقمٚمٞمف صقم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٛمـ ُم٤مت "وم٘م٤مل اًمٜمقوي: واًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر, أُم٤م اًمّمقم 

وًمٚمِم٤مومٕمل ذم اعمس٠مًم٦م  ,واضم٥م ُمـ رُمْم٤من أو ىمْم٤مء أو ٟمذر أو همػمه هؾ ي٘م٣م قمٜمف

واًمث٤مين  ,وٓ يّمح قمـ ُمٞم٧م صقم أصال ,ىمقٓن ُمِمٝمقران أؿمٝمريمه٤م ٓ يّم٤مم قمٜمف

وٓ حيت٤مج إمم  ,يستح٥م ًمقًمٞمف أن يّمقم قمٜمف ويّمح صقُمف قمٜمف ويؼمأ سمف اعمٞم٧م

وهق اًمذي صححف  ,اًمذي ٟمٕمت٘مدهوهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح اعمخت٤مر  ,إـمٕم٤مم قمٜمف

                                                             
( 12224(رىمؿ)425/ 11اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ) (2855( رىمؿ)453/ 4أظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ) (1) 

 واًمٚمٗمظ ًمف.

 (.1339( رىمؿ)977/ 2أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (2) 

 (.346/ 4ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (3) 
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٨م َلذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م حم٘م٘مق أصح٤مسمٜم٤م اجل٤مُمٕمقن سملم اًمٗم٘مف واحلدي

ز أمحد أن يّمقم اًمقزم قمـ اعمٞم٧م ُم٤م يم٤من ضمقّ "ىم٤مل اًمٓمٞمبل: اٟمتٝمك , (1)"اًمٍمحي٦م

ذم  وضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م, (2)"ىمْم٤مء رُمْم٤من أو ٟمذر أو يمٗم٤مرة  قمٚمٞمف ُمـ

 ؿمٝمر ُمـ صٞم٤مم ومرض قمٚمٞمف يم٤من إذا": ُم٤م ًمٗمٔمف م أو ٟمذرصقُمس٠مًم٦م ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف 

 ىمْم٤مء ذم اًمقاردة ًمألطم٤مدي٨م ذًمؽ: أضمزأه قمٜمف همػمه وص٤مم ٟمذر, ُمـ أو رُمْم٤من,

 ُمـ قمٜمف أـمٕمؿ قمٜمف يّمقم ُمـ يتٞمرس مل وم٢من...,  اعمٞم٧م, قمـ اًمّمٞم٤مم وىمْم٤مء احل٩م

 .(3)"اًمٗم٘مراء ًمبٕمض اًمبٚمد ىمقت ُمـ ص٤مع ٟمّمػ يقم يمؾ قمـ اًمؽميم٦م

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 (.25/ 8ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (1)

 (.1359/ 4ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) (2)

 (.19929( رىمؿ )68,  67/ 12) 2 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (3) 
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  الثاين ادطؾب

 اعمخٚمقىملم طم٘مقق ُمـ سمحؼ  تٕمٚمؼي ُم٤م

 

يإنَ  ٤مءىمْم   :ولإ   . إذا يم٤من قمغم اإلٟمس٤من ديـ ومامت قمٜمف الدا

 

 دلقل األول:ال

َرَأًة ِمنإ ُجَفقإـََة, َجاَءتإ إىَِل الـابِيِّ  صذ اهلل عؾقه  عن ابن عباس ريض اهلل عـفام, َأنا امإ

ي َكَذرَ وآله سؾم : إِنا ُأمِّ , َأَفَلُحج  َعـإَفا؟ , َفَؼاَلتإ جا َحتاى َماَتتإ جا َفَؾمإ حَتُ تإ َأنإ حَتُ

ُضوا اهللاَ »َقاَل:  ٌن َأُكـإِت َقاِضَقًة؟ اقإ ِك َديإ ِت َلوإ َكاَن َعَذ ُأمِّ ي َعـإَفا, َأَرَأيإ َكَعمإ ُحجِّ

 .(2)«َفاهللاُ َأَحق  بِالَوَفاءِ 

 الدلقل الثاين:

 قال: ,صذ اهلل عؾقه وآله سؾم  اهلل رسول أن صالعا بن عؿرو بن اهلل عبد عن

َػرُ » ِفقدِ  ُيغإ يإنَ  إَِّلا  َذكإٍب  ُكل   لِؾشا  .(3)«الدا

 

 

                                                             
 ؾمبؼ خترجيف . (1)

 (.1886( رىمؿ )1522/ 3أظمرضمف  ُمسٚمؿ ) (2)
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 الدلقل الثالث:

 ووضعـاه وحـطـاه, وكػـاه, فغسؾـاه, رجل, مات: قال عـه, اهلل ريض جابر عن  

 آذكا ثم لجزي مؼام عـد اجلـائز توضع حقث, صذ اهلل عؾقه وآله سؾم اهلل لرسول

 صاحبؽم عذ لعل: »قال ثم خطى, معـا فجاء عؾقه, بالصَلة,  اهلل رسول

 رسول يا: قتادة أبو له يؼال مـا رجل له فؼال فتخؾف, ديـاران كعم,: قالوا «ديـا؟

 مـفام وادقت مالك ويف عؾقك مها: »يؼول,  اهلل رسول فجعل عيل مها اهلل,

 ما: »يؼول قتادة أبا لؼي إذا,  اهلل ولرس فجعل عؾقه فصذ كعم: فؼال «بريء

 اآلن: »قال اهلل رسول يا قضقتفام قد: قال ذلك آخر كان حتى «الديـاران؟ صـعت

 . (2) «جؾده عؾقه بردت حني

 

 التوضقح :

وًمق يم٤من  ,أمجع اعمسٚمٛمقن قمغم أن ىمْم٤مء اًمديـ يس٘مٓمف ُمـ ذُمتف "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : 

 .(2)"ُمـ أضمٜمبل أو ُمـ همػم شمريمتف

أو  ,أو زيم٤مة ,أو يمٗم٤مرة, ُمـ ٟمذر, طمؼ صمب٧م ذم ذُمتف , يٚمحؼ سم٤محل٩م  "اًمِمقيم٤مين: ىم٤مل 

                                                             
(  واًمٗمظ ًمف , وىم٤مل : هذا طمدي٨م 2346(رىمؿ )66/ 2لم )أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمح (1) 

/ 4اعمٕمجؿ إوؾمط )وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم , (2346صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه , ىم٤مل اًمذهبل : )صحٞمح(  رىمؿ )

 .(16/ 1) ًمألًمب٤مين: اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مما ظإل:   (3469( رىمؿ )6

 (.121اًمروح ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  (2)  
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ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن طمؼ اهلل ُم٘مدم قمغم طمؼ ش وم٤مهلل أطمؼ سم٤مًمقوم٤مء: » ىمقًمفو , همػم ذًمؽ

 .(1)"أدُمل, وهق أطمد أىمقال اًمِم٤مومٕمل, وىمٞمؾ سم٤مًمٕمٙمس

٘مديؿ اًمزيم٤مة ومٞمف دًمٞمؾ قمغم شمش ومديـ اهلل أطمؼ سم٤مًم٘مْم٤مء» : ىم٤مل اًمبس٤مم قمٜمد ىمقًمف

وسمٕمْمٝمؿ  ,وطم٘مقق اهلل اعم٤مًمٞم٦م إذا شمزامح٧م طم٘مقىمف وطم٘مقق أدُمٞملم ذم شمريم٦م اعمتقرم

 .(2)"ىم٤مل سم٤معمس٤مواة سملم احل٘مقق

 : مَلحظة    

 اذم هذ ذيمره٤م ؾمٚمػ اًمتلاًمّم٤محل٦م  ه إقماملاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤م ؾمقى هذ  

همػم , واًمّم٤مًمح صمقاب اًمٕمٛمؾ اءهدوإ ,ضحٞم٦مإ ُمثؾوضمٕمؾ صمقاهب٤م ًمٚمٛمٞم٧م:  اًمٙمت٤مب

قمب٤مدات يت٘مرب  هذه ًمٙمقنو :مل ي٠مت هب٤م دًمٞمؾ يدل قمٚمٞمٝم٤ميمقن هذه إُمقر  ذًمؽ:

أي  ٗمٕمؾ, ومال شمُ تقىمػُمبٜمٞم٦م قمغم اًمأْن٤م اًمٕمب٤مدات  ذموإصؾ  , شمٕم٤مممهللا امم هب٤م اًمٕمبد

ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ  حمدصم٦م , وإٓ ومٝمل سمدقم٦مذقمل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م دًمٞمؾسمقمب٤مدة إٓ 

اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال "ُم٤م ًمٗمٔمف: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  ء ذموًمذًمؽ ضم٤م ؾمٚمٓم٤من,

رب ُمـ طمل عمٞم٧م ُمسٚمؿ ٓ جيقز, إٓ ذم طمدود ُم٤م ورد اًمنمع اًمٕمٚمامء: أن ومٕمؾ اًم٘مُ 

سمٗمٕمٚمف: ُمثؾ اًمدقم٤مء ًمف, وآؾمتٖمٗم٤مر, واحل٩م, واًمٕمٛمرة, واًمّمدىم٦م قمٜمف, 

                                                             
 .(342/ 4ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (1)

 (.334شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (2)
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ويمذًمؽ ىمْم٤مء , , وصقم اًمقاضم٥م قمٛمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صقم واضم٥م(1)واًمْمحٞم٦م

وهذا داظمؾ ذم ىمْم٤مء  ,قمـ اعمٞم٧م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل وُمقاوم٘مٞمف ومٞمجزئُم٤م احل٩م وأ ,ديـاًم

وأُم٤م  ,اًمديـ إن يم٤من طمج٤م واضمب٤م, وإن يم٤من شمٓمققم٤م وص سمف ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمقص٤مي٤م

وأُم٤م ىمراءة اًم٘مرآن وضمٕمؾ ..., إذا ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم وم٤مًمّمحٞمح أن اًمقزم يّمقم قمٜمف 

اجلٛمٝمقر أْن٤م ٓ شمٚمحؼ ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل و ,واًمّمالة قمٜمف وٟمحقيمه٤م ,صمقاهب٤م ًمٚمٛمٞم٧م

 .اٟمتٝمك (2)"اعمٞم٧م وومٞمٝم٤م ظمالف

                                                             
إضحٞم٦م قمـ اًمٖمػم: ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اهؾ اًمٕمٚمؿ:  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م : ٓ يْمحك قمـ اًمٖمػم سمٖمػم إذٟمف, وٓ قمـ   (1)

[ وم٢من أوص هب٤م ضم٤مز, 53/ 39]اًمٜمجؿ: {وأن ًمٞمس ًمإلٟمس٤من إٓ ُم٤م ؾمٕمك}ُمٞم٧م إن مل يقص هب٤م, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

وجي٥م اًمتّمدق سمجٛمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء, وًمٞمس عمْمحٞمٝم٤م وٓ ًمٖمػمه ُمـ إهمٜمٞم٤مء إيمؾ ُمٜمٝم٤م, وسم٢ميّم٤مئف شم٘مع ًمف. 

وىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م: ويمره ومٕمٚمٝم٤م قمـ ُمٞم٧م إن مل يٙمـ قمٞمٜمٝم٤م ىمبؾ ُمقشمف, وم٢من قمٞمٜمٝم٤م سمٖمػم  ًمتٕمذر إذن اعمٞم٧م ذم إيمؾ.

ٕمؾ هب٤م يمٕمـ طمل ُمـ اًمٜمذر, ٟمدب ًمٚمقارث إٟمٗم٤مذه٤م. وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م : شمذسمح إضحٞم٦م قمـ ُمٞم٧م, ويٗم

اًمتّمدق وإيمؾ, وإضمر ًمٚمٛمٞم٧م, ًمٙمـ حيرم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م إيمؾ ُمـ إضحٞم٦م اًمتل ضحك هب٤م قمـ اعمٞم٧م 

/ 3(, ودًمٞمٚمٝمؿ ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم )2743/ 4سم٠مُمره. )اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ًمٚمزطمٞمكم )

اًمٚمٝمؿ »أُمٚمحلم, ومٞمذسمح أطمديمه٤م ومٞم٘مقل: ي٘مرب يمبِملم  (  قمـ طمذيٗم٦م, ىم٤مل: يم٤من اًمٜمبل 3259( رىمؿ)182

اًمٚمٝمؿ هذا قمـ أُمتل عمـ ؿمٝمد ًمؽ سم٤مًمتقطمٞمد, وؿمٝمد زم »وىمرب أظمر, وم٘م٤مل: ش, هذا قمـ حمٛمد وقمـ آل حمٛمد

, سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م 122/ 7صحٞمح وضٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م )(. 1138َت٘مٞمؼ إًمب٤مين: صحٞمح, اإلرواء ) ش.سم٤مًمبالغ

 (  3122آًمٞم٤م( )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م( رىمؿ )

 (.48/ 9) 1 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (2)
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 .(1)باألجرة لؾؿقت ففو بدعة الؼرآن أما الؼراءة 

                                                             
أُم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف "طمٙمؿ ُمـ جيٕمؾ ىم٤مرئ٤ًم ي٘مرأ اًم٘مرآن ًمٚمٛمٞم٧م سم٠مضمرة : ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم:  شمٜمبٞمف: (1)

سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمتالوة ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد ُمقشمف سم٠مضمرة, ُمثؾ أن حيرضوا ىم٤مرئ٤ًم ي٘مرأ اًم٘مرآن سم٠مضمرة, 

اب: ٕن هذا اًم٘م٤مرئ إٟمام ىمرأ ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ًمٞمٙمقن صمقاسمف ًمٚمٛمٞم٧م وم٢مٟمف سمدقم٦م وٓ يّمؾ إمم اعمٞم٧م صمق

ـْ يَم٤مَن  وُمـ أشمك سمٕمب٤مدة ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف ٓ طمظ ًمف ُمٜمٝم٤م ذم آظمرة يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َُم

َٓ ُيْبَخُسقَن * ُأوًَمِئَؽ  ْٟمَٞم٤م َوِزيٜمََتَٝم٤م ُٟمَقفِّ إًَِمْٞمِٝمْؿ َأقْماَمََلُْؿ ومِٞمَٝم٤م َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م  ـَ ًَمْٞمَس ُيِريُد احْلََٞم٤مَة اًمده ِذي اًمَّ

َّٓ اًمٜم٤َّمُر َوطَمبَِط َُم٤م َصٜمَُٕمقا ومِٞمَٝم٤م َوسَم٤مـمٌِؾ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ظِمَرِة إِ ْٔ [.وإين 16, 15]هقد:  ََلُْؿ ذِم ا

هبذه اعمٜم٤مؾمب٦م أوضمف ٟمّمٞمح٦م إلظمقاين اًمذيـ يٕمت٤مدون ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ أن حيٗمٔمقا أُمقاَلؿ 

ذا اًمٕمٛمؾ سمدقم٦م ذم ذاشمف, وأن اعمٞم٧م ٓ يّمؾ إًمٞمف ٕٟمٗمسٝمؿ أو ًمقرصم٦م اعمٞم٧م, وأن يٕمٚمٛمقا أن ه

ومت٤موى ورؾم٤مئؾ جمٛمقع )"صمقاب, وطمٞمٜمئذ يٙمقن أيماًل ًمألُمقال سم٤مًمب٤مـمؾ ومل يٜمتٗمع اعمٞم٧م سمذًمؽ

ىمراءة اًم٘مرآن قمب٤مدة ُمـ "(.اٟمتٝمك , وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف:  224/ 17اًمٕمثٞمٛملم )

غم ىمراءشمف ًمٚمٛمٞم٧م, وٓ جيقز دومٕمٝم٤م عمـ ي٘مرأ, اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م اعمحْم٦م, ٓ جيقز أظمذ إضمرة قم

وًمٞمس ومٞمٝم٤م صمقاب, واحل٤مًم٦م هذه, وي٠مصمؿ آظمذ إضمرة وداومٕمٝم٤م, ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ٓ يّمح آؾمتئج٤مر قمغم اًم٘مراءة وإهداؤه٤م إمم اعمٞم٧م: ٕٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ إئٛم٦م, وىمد "

اٟمتٝمك. وإصؾ  "٠مي رء هيدى إمم اعمٞم٧م؟ىم٤مل اًمٕمٚمامء: إن اًم٘م٤مرئ ٕضمؾ اعم٤مل ٓ صمقاب ًمف, وم

ذم ذًمؽ: أن اًمٕمب٤مدات ُمبٜمٞم٦م قمغم احلٔمر, ومال شمٗمٕمؾ قمب٤مدة إٓ إذا دل اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم 

ؾُمقَل ُمنموقمٞمتٝم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف : » وىم٤مل  َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ

(. ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز: وأُم٤م اؾمتئج٤مر ىمقم 36/ 9) 1 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ش. أُمرٟم٤م ومٝمق رد

ي٘مرءون اًم٘مرآن وهيدوٟمف ًمٚمٛمٞم٧م ومٝمذا مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ اًمسٚمػ وٓ أُمر سمف أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمديـ, 
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 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم هق: ,ُمثاليم٘مراءة اًم٘مرآن  ,صمقاب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اءإهد أُم٤م

وم٢مذا شم٘مرر أن هذا ُمـ اًمبدع  ,يٜمقي سمثقاسمف أن يٙمقن َلذا اعمٞم٧م اًم٘م٤مرئسمٛمٕمٜمك أن "

 وم٤مًمبدع 

, وٓ يٛمٙمـ أن شمٜم٘مٚم٥م اًمْمالًم٦م   يمام ىم٤مل اًمٜمبل "يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م"ٝم٤م ٓ أضمر ومٞم

هداي٦م, صمؿ إن هذه اًم٘مراءة ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٙمقن سم٠مضمرة, وإضمرة قمغم إقمامل اعم٘مرسم٦م إمم 

اهلل سم٤مـمٚم٦م, واعمست٠مضمر ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح إذا ٟمقى سمٕمٛمٚمف اًمّم٤مًمح هذا اًمّم٤مًمح ُمـ 

اهلل إذا  ام ؾمٞمتبلم إن ؿم٤مءيم ,وإن يم٤من ُمـ طمٞم٨م اًمٜمقع ًمٞمس سمّم٤مًمح ,طمٞم٨م اجلٜمس

ٟمقى سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح أضمرًا ذم اًمدٟمٞم٤م, وم٢من قمٛمٚمف هذا ٓ يٜمٗمٕمف وٓ ي٘مرسمف إمم اهلل وٓ 

ْٟمَٞم٤م َوِزيٜمََتَٝم٤م ُٟمَقفِّ إًَِمْٞمِٝمْؿ َأقْماَمََلُْؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ; فيث٤مب قمٚمٞم َُمـ يَم٤مَن ُيِريُد احْلٞم٤مَة اًمده

ـَ ًَمٞمَْس ََلُْؿ  وًَمِئَؽ أُ ومِٞمَٝم٤م َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م َٓ ُيْبَخُسقَن *  ِذي إظَِمَرِة إَِّٓ اًمٜم٤َّمُر َوطَمبَِط َُم٤م  ذماًمَّ

٤م يَم٤مُٟمقْا َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ٞمَٝم٤م َوسَم٤مـمٌِؾ ُمَّ
سم٘مراءشمف أن حيّمؾ  اًمذي ٟمقى اًم٘م٤مرئ, ومٝمذا  َصٜمَُٕمقْا ومِ

قمغم أضمر دٟمٞمقي ٟم٘مقل ًمف: هذه اًم٘مراءة همػم ُم٘مبقًم٦م, سمؾ هل طم٤مسمٓم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أضمر 

ٓ يٜمتٗمع اعمٞم٧م سمام أهدي إًمٞمف ُمـ صمقاهب٤م ٕٟمف ٓ صمقاب ومٞمٝم٤م, إذن وٓ صمقاب وطمٞمٜمئذ 

وم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م إض٤مقم٦م ُم٤مل, وإشمالف وىم٧م, وظمروج قمـ ؾمبٞمؾ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ريض 

ٓؾمٞمام إذا يم٤من هذا اعم٤مل اعمبذول ُمـ شمريم٦م اعمٞم٧م وومٞمٝم٤م طمؼ ىُمٍّم وصٖم٤مر  ,اهلل قمٜمٝمؿ

                                                                                                                                                           
. ذح اًمٓمح٤موي٦م ت "وٓ رظمص ومٞمف. وآؾمتئج٤مر قمغم ٟمٗمس اًمتالوة همػم ضم٤مئز سمال ظمالف

 (.672/ 2إرٟم٤مؤوط )
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اٟمتٝمك (1)"واهلل اعمستٕم٤من ومٞم٠مظمذ ُمـ أُمقاَلؿ ُم٤م ًمٞمس سمحؼ ومٞمزاد اإلصمؿ إصمامً  ,وؾمٗمٝم٤مء

قمزير ؿمٛمس  -ضم٤مُمع اعمس٤مئؾ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م : يٜمٔمر قمـ هذه اعمس٠مًم٦م وُمـ اراد اعمزيد, يمالُمف 

  سمـ اًم٘مٞمؿٓويمت٤مب اًمروح  (,,...31, 32,  29/ 3اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ,(245/ 4)

 ًمٚمٜمقوي ذباعمجٛمقع ذح اعمٝم, ( و423/ 2واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ) ,( 141  -مم إ117)ص: 

اعمقؾمققم٦م  (372/ 5) ٓسمـ قمثٞمٛملم اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع (522,  519/ 15)

 .(45/ 16اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ) (57/ 15,) (334/ 2اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                             
 (.225/ 17)جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم  (1)
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 ة امتاخل

 ٛمقعجمجيري ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامت إقمامل اًمّم٤محل٤مت اًمتل  إن 

 : هل ٦م أُمقرمخس اهب٤م أسمق

  : ٤مري٦مُمر إول : اًمّمدىم٦م اجلإ

وسمٜم٤مء  ,وهمرس اًمٜمخؾ ,ُمـ طمٗمر اًمبئر إطم٤مدي٨م,ُم٤م ضم٤مء ُمـ شمٗمّمٞمؾ وشمٜمقيع ذم و

ضٛمـ اًمّمدىم٦م  ُمقر داظمٚم٦ميمؾ هذه إوهمػمه٤م  ,شمقري٨م اعمّمحػو ,اعمسجد

 .اجل٤مري٦م

 : اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف :  إُمر اًمث٤مين

ُمـ دقم٤م إمم »وطمدي٨م:  ,شٜم٦م طمسٜم٦مؾمالم ؾُم اإلُمـ ؾمـ ذم »: طمدي٨م ويدظمؾ ومٞمف

 ,شقمغم اخلػمُمـ دل » :وطمدي٨م ,شُمـ قمٚمؿ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل» وطمدي٨م: ,ش...هدى 

 داظمٚم٦م ضٛمـ اًمٕمٚمؿ اعمٜمتٗمع سمف. ومٝمذه إطم٤مدي٨م

  :اًمدقم٤مء ًمإلٟمس٤من سمٕمد اعمقت : إُمر اًمث٤مًم٨م

 .ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ اًمقًمد أو ُمـ همػمه 

  ٤ممم:ؾمبٞمؾ اهلل شمٕمُمـ ُم٤مت ُمراسمٓم٤م ذم  آُمر اًمراسمع: 

 رؾمقل اهلل  أن, ريض اهلل قمٜمف أيب أُم٤مُم٦مطمدي٨م  إرسمٕم٦م جمٛمققم٦م ذموهذه إُمقر  

ـْ  "ىم٤مل: ـْ َُم٤مَت ُُمَراسمًِٓم٤م ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللِ, َوَُم ِري قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُأضُمقُرُهْؿ سَمْٕمَد اعمَْْقِت: َُم َأْرسَمَٕم٦ٌم دَمْ
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َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمضْمُرَه٤م جَيِْري ًَمُف َُم٤م قَمِٚمَؿ قِمْٚماًم ُأضْمِرَي ًَمُف َأضْمُرُه َُم٤م قَمِٛمَؾ  ـْ شَمَّمدَّ سمِِف, َوَُم

 .(1)شضَمَرْت, َوَرضُمٌؾ شَمَرَك َوًَمًدا َص٤محِل٤ًم, وَمُٝمَق َيْدقُمق ًَمفُ 

 : ُمقشمف قمٜمدسمذُم٦م اإلٟمس٤من  شمٕمٚمؼاخل٤مُمس : ُم٤م إُمر 

أو ُمـ طم٘مقق  ,اهلل شمٕم٤ممم ققُمـ طم٘م ٧ممجٞمع احل٘مقق ؾمقاء يم٤مٟموهذا يِمٛمؾ 

وصٚمف أضمر وصمقاب ذًمؽ و ,ذُمتف شمؼمأ ,ه٤م قمٜمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مساأد٢مذا وم :اعمخٚمقىملم

 ,اعمسٚمؿ أضمره٤م وصمقاهب٤م ًمٚمٕمبد جيريإقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل وهبذا شمٙمقن  ,ٕمٛمؾاًم

 ,جمٛمققم٦م ذم مخس٦م أُمقر اؾمتٜمتجتٝم٤م ُمـ ظمالل مجٕمل َلذه اًمرؾم٤مًم٦م  ,وضم٤مء هب٤م اًمدًمٞمؾ

  :٧ُم وم٘مٚم إسمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦مهذه ذم وىمد ٟمٔمٛم٧م هذه اخلٛمس٦م إُمقر  

  ٛمعْ ىمد ؾُم  سمدًمٞمؾٍ  ْص همػم ُم٤م ظُم    ***   يٜم٘مٓمعْ  يمؾ ومٕمؾ سمٕمد ُمقشمْؽ  

  ُمٜمٝم٤م شمبع يٙمـ ُم٤م ؾمقى ذاك     ***     ـــ٦مٍ أسمقاهب٤م ذم مخس ٧ْم ٕمَ مُجِ   

 ٗمعـتـْٜميُ  ُمقتسمٕمد  صمؿ قمٚمؿ       ***  ء  دقم٤مصدىم٤مت ضم٤مري٤مت و  

 ٛمع ذم ذُم٦م قمٜمف اضمتَ  ُم٤م سم٘مل      ***       عْ ـذم رسم٤مط إن ي٘م ومم٤مٍت   

ٍـ ُمثؾ دَ     ٤مٟمتٗمع ــ آدم ومـقمٜمف هذا ي٤مسم      ***    أو صٞم٤مم  أو َت٩ْم  ي

إقمامل اًمّم٤محل٤مت اعمتْمٛمٜم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ  ىمد اٟمتٝمٞم٧مأيمقن  ٤مَت٦مسمذيمر هذه اخلو

وم٤محلريص قمغم ومٕمؾ اخلػمات  ,اًمتل يب٘مك وجيري ًمإلٟمس٤من أضمره٤م وصمقاهب٤م سمٕمد اعمامت

                                                             
(رىمؿ 585/ 36ُمسٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (7831( رىمؿ )225/ 8أظمرضمف اًمٓمؼماين اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ) (1) 

(.ىم٤مل حم٘مؼ ُمسٜمد إُم٤مم أمحد ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: طمدي٨م )صحٞمح ًمٖمػمه( وىم٤مل إًمب٤مين : طمدي٨م 22247)

 (.877) رىمؿ  (212/ 1)طمسـ(, صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف )
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اًمدرضم٤مت, ذم ضمٜم٦م ٤مت, ورومع اعمٜم٤مزل واًمذٟمقب واًمسٞمئاًمتل شمٙمقن ؾمبب٤م ًمٖمٗمران 

وات, ٓ ؿمؽ أٟمف ؾمٞمب٤مدر إمم اهمتٜم٤مم يمؾ اًمٚمحٔم٤مت ذم هذه قمرضٝم٤م إرض واًمسام

احلٞم٤مة : ًمٗمٕمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ هذه إقمامل اًمّم٤محل٤مت, ُمتداريم٤م ُم٤م وم٤مت, ُمـ قمٛمره, 

ذيمرت ذم هذه  وىمدوُم٤مًمف, وصحتف, ىمبؾ اًمٗمقات, وطمٚمقل اًمٜمدم واًمسٙمرات, 

شمذيمرة عمـ شمذيمر, وذيمرى عمـ أقمتؼم, ويم٤من ذا قم٘مؾ رؿمٞمد, ورأي اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م ومٞمف 

  , وأظمػما  ؾمديد, إن ذم ذًمؽ ًمذيمرى عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م أو أًم٘مك اًمسٛمع وهق ؿمٝمٞمد

ًمٜم٤م أضمره وصمقاسمف  ُمـ يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح مم٤م يب٘مك وجيري ٤من جيٕمؾ ًمٜم٤م ٟمّمٞمبأؾم٤مل اهلل أ

ٚمؿ وصؾ اهلل وؾم,  لموهق أرطمؿ اًمرامح ,ٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمفإ, اًمديـإمم يقم 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم., أمجٕملمقمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 
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 تم بحؿد اهلل وتوفقؼه

 

 

أستغػرك وأتوب  ,أشفد أن َّل إله إَّل أكت ك,سبحاكك الؾفم وبحؿد

 ,,,إلقك
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