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التربك بالصاحلًـن
بني اجملٗسٖـَ ٔاملاٌعـني

دراسة مقارنة
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التب ـ ـ ـ ـرك
بالصاحلـني
بني اجملٗسَٖ ٔاملاٌعني
دراسة مقارنـة

شم٘مديـؿ
ؾؤِ ٜافنٔخ افدـتور مهىٍى اخلن
ؾؤِ ٜافنٔخ افدـتور مهىٍى افبٌ( ٚإصٚدة)
ؾؤِ ٜافنٔخ افدـتور حسن إهدل
ؾؤِ ٜافنٔخ افدـتور حمّد احلسن افبٌٚ
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للدراســات والنشـر – صنعـاء
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إمم أطمٌتل ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ
إمم اًمٌ٤مطمثلم قمـ احل٘مٞم٘م٦م
إمم ُمـ احلٙمٛم٦م و٤مًمتٝمؿ
إمم ُمـ احلؼ ُمٌتٖم٤مهؿ
إمم اعمتجرديـ
إمم اعمٜمّمٗملم
أهدي هذا البحث
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رئٔس ؿسم افًَٚئد وإديٚن دم جٚمً ٜدمنق
ورئٔس ؿسم أصول افٍَه دم جٚمً ٜاإلمٚم حمّد بن شًود شٚبَ ًٚ
ظّٔد ـِٔ ٜافؼيً ٜدم جٚمً ٜدمنق

e
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة [واًمًالم] قمغم أومْمؾ اعمرؾمٚملم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وذري٤مشمف وصح٤مسمتف اًمذيـ ذومٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمحٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٌنمي٦م ًمتخرج ُمـ اًمٔمٚمامت
قمغم اًمٜمقر ساط اًمٕمزيز احلٛمٞمد .
وسمٕمد :
وم٢من رؾم٤مًم٦م اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم ًمألؾمت٤مذ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح اًمٞم٤مومٕمل هلي ؾتح من اهلل
تًٚػ أن هداه فُٔت ٛدم هذا ادوضوع وافذي جيًِه بًض من افْٚس جوهر اإلشالم ـِه مع
إٔه من ؾروظه ادتْٚهٔ ٜدم افهٌر مع إمهٔ ٜمن حٔ ٞافدفٔل وافْص .
وًمٙمـ هذه اعمً٠مًم٦م شمٕمتٛمد احل٥م واعمٕم٤مين اًمً٤مُمٞم٦م اًمّم٤مومٞم٦م ذم شمتٌع آصم٤مر اًمّم٤محللم واًمتؼمك
هبؿ ًمٙمقهنؿ قمٌدوا اهلل شمٕم٤ممم طمؼ قمٌ٤مدشمف وضمٕمٚمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ورصم٦م ذقمف وأىم٤مم هبؿ ديٜمف وذيٕمتف
ومٚمٞمًقا إٓ ضمًقُم ً٤م ىمد سمٜمٞم٧م سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم  ,وقمٌ٤مدشمف وًمٞمً٧م إُم٤ميمـ شمًٛمق إٓ عم٤م قمٌد اهلل
شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م وطمرص قمغم ـم٤مقمتف وروقاٟمف  .ومٙم٤من شمتٌع آصم٤مر ذًمؽ شمٕمٔمٞم ًام حلرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ
شمٕمٔمٞم ًام ًمألؿمخ٤مص أو ًمألُم٤ميمـ .وإٟمام يمام ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين قمـ يد أٟمس  :يد ُمً٧م يد رؾمقل
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اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ,ويد رؾمقل اهلل [ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ] يد قمٌدت اهلل شمٕم٤ممم
ssssssssss
طمؼ قمٌ٤مدشمف ويم٤مٟم٧م ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك ُمـ قمرش اًمرمحـ ٓ ًمذاهت٤م .
صدق s
ssssssssss
إذا يم٤من إُمر يمذًمٙمؿ وم٠موػ إًمٞمف احل٥م واًمٕم٤مـمٗم٦م واإلظمالص ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم ذم
اًمٓمقي٦م واًمٜمٞم٦م وقمٛمؼ اإلطمً٤مس واًمِمٕمقر  ,وشمٚمٝمػ اًمٗم١ماد واحلِم٤م وظمٗم٘م٤من اًم٘مٚمقب وإرواح
واعمٝم٩م سمح٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أيٙمقن احل٥م ذيم ً٤م ؟!
أشمٙمقن اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمّم٤مدىم٦م اعمٌجٚم٦م اعمحؽمُم٦م سمٕمد ًا ؟! أيٙمقن إدب واًمت٘مدير يمٗمر ًا ؟!
ًمٕمٛمري إهن٤م ىمٚمقب مل شمٕمرف سمٕمد أن اًمٕمقاـمػ شمًٌؼ إومٙم٤مر وحتٛمٞمٝم٤م وحتٗمٔمٝم٤م وشمّمقهن٤م
وشمرقم٤مه٤م وحت٘م٘مٝم٤م وشمٜمنمه٤م ذم رسمقع اًمٜم٤مس ٓ اًم٘مًقة واًمّمٚمػ واجلٗم٤مء واًمٖمٚمٔم٦م هل اًمتل
شمٜمنم إومٙم٤مر وإطم٤مؾمٞمس واحل٥م واإلظمالص واًمٕمٓمػ واحلٜم٤من .
ؾٖين ٕحن إن ؾَدٕ ٚذفك ؟! وفٔس افتزك إٓ ميٓر ًا من ميٚهر ذفك ـِه ضٚد ٚصٍٝ
ؿوٚء وتكؾ ً ٚوفُن إمر أيو ً ٚاصىٍٚء
افًَٔدة أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده تَدير ًا أو تدبر ًا أو
ً
من رب افًزة واختٔٚر وؿرب وبر .
ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمّم٤محللم اعمخٚمِّملم اعمخ َٚمّملم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف
وصح٤مسمتف وذري٤مشمف وؾمٚمؿ وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .
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قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ؾم٤مسم٘م٤م ً

سمٕمدُم٤م أقمٓمٞم٧م ؿمٞمخٜم٤م اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م ٟمًخ٦م ُمـ هذا اًمٌح٨م ىمرأه وأصمٜمك قمٚمٞمف
ظمػم ًا صمؿ اقمتذر قمـ يمت٤مسم٦م شم٘مديؿ ٕٟمف ىمد اقمتذر ًمٚمٙمثػميـ قمـ اًمت٘مديؿ ًمٙمتٌٝمؿ ًمٙمثرة ُمِم٤مهمٚمف ,
وأٟمف إذا ىمدم ًمٌحثل ومٞمٚمزُمف أن ي٘مدم ًممظمريـ وهذا ُم٤م ؾمٞم٠مظمذ ُمٜمف وىمت ً٤م يمثػم ًا ًم٘مراءة شمٚمؽ
إسمح٤مث ,وسمذًمؽ يٜمٗمتح اًمٌ٤مب قمٚمٞمف وهق ٓ يريد ومتحف .
إٓ أن اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل يمت٥م زم قمغم ـمرة سمحثل ُم٤م يكم:
( بٚرك اهلل دم جٓدك وٍٕع بًِّك وأرجو اهلل تًٚػ أن يهٚدف م ٚؿِ ٝآذإ ٚصٚؽٜٔ
وؿِوب ً ٚواظٔ ٜؾ ُٔسك افٌِو وافنىط .هذا وأرجو ادًذرة ظن ـتٚب ٜمَدم ,ٜوؾَك اهلل تًٚػ دٚ
يرضٔه) افتوؿٔع  :افدـتور مهىٍى افبٌ.ٚ
وىمد اؾمت٠مذٟم٧م ؿمٞمخٜم٤م ذم ٟمنم ُم٤م يمتٌف قمغم ـمرة اًمٌح٨م وم٠مذن زم سمذًمؽ
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ٟم٤مئ٥م رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ؾم٤مسم٘م ً٤م
s ssssssssss
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم,
وسمٕمد :
ؾَد اضًِ ٝظذ م ٚـتبه إخ افبٚح ٞافًالم ٜافنٔخ ظبد افٍتٚح بن صٚفح ؿديش
افٔٚؾًي دم بحثه ادوشوم (تْبٔه افٌٚؾِغ إػ حُم افتزك بآثٚر افهٚحلغ)



وىمد شمٜم٤مول

اًمٌ٤مطم٨م ذم سمحثف اًمؼميم٦م واًمتؼمك وشمٕمريٗمٝم٤م وُم٤م ورد ُمـ ٟمّمقص ذم ذًمؽ قمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م
ذم اًمتؼمك سمآصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مشمف وٟمّمقص قمـ إئٛم٦م اعمِمٝمقد  مؿ ُمـ
اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأشمٌ٤مقمٝمؿ وإئٛم٦م إرسمٕم٦م ذم شمؼميمٝمؿ سمآصم٤مر اًمٜمٌل [ صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ] يم٤مًمتؼمك سم٘مدطمف وؿمٕمره وإُم٤ميمـ اًمتل وىمػ ومٞمٝم٤م وسمٚمٌ٤مؾمف ويمؾ ُم٤م ورد ذم
ذًمؽ .
وهذا أمر ٓ يْبٌي إُٕٚره وؿد أفف افًِامء ـتب ً ٚدم صٍٚت رشول اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ وآصم٤مره وىمد ذيمر اًمٌخ٤مري وأصح٤مب اًمًٜمـ وهمػمهؿ ُمـ أهؾ احلدي٨م ُم٤م ورد ذم ذًمؽ
وُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ مجع ُم٤م اظمتص سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اخلّم٤مئص وُمـ ذًمؽ
يمت٤مب اخلّم٤مئص ٓسمـ اعمٚم٘مـ وًمٚمًٞمقـمل وهمػممه٤م .
وٓ ؿمؽ أن اًمٌ٤مطم٨م ًمف ذوىمف ورأيف واضمتٝم٤مده وم٠مظمذ سم٠مىمقال ه١مٓء إئٛم٦م ورأهيؿ ذم
اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهذا ٓ يْبٌي إُٕٚره وإٕام يَع اخلالف بًد ذفك
 هٙمذا يم٤من قمٜمقان اًمٌح٨م صمؿ شمٖمػم إمم ُم٤م شمراه .
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دم افتزك بآثٚر افهٚحلغ من إئّ ٜؾَد أجٚز ـثر من افًِامء من أئّ ٜادذاه ٛوؽرهم
ssssssssss
افتزك بآثٚر افهٚحلغ م ٚمل يٗد ذفك إػ افؼك ُمـ اًمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ يٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل وىمقم
ssssssssss
sوآصم٤مرهؿ واًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ
اًمّم٤محللم
ذهٌقا إمم اعمٜمع ؾمد ًا ًمٚمذريٕم٦م ظمِمٞم٦م أن يتٕمٚمؼ اًمٜم٤مس سم٘مٌقر
جيٝمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واجلزئٞم٤مت ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد وئمـ أن ذًمؽ ضم٤مئز ومٚمذا ُمٜمع ُمـ ُمٜمع ُمـ
اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم وضمقز ُمـ ضمقز سمنمط أٓ ي١مدي اًمتؼمك إمم اًمنمك .
وومٞمام أطمً٥م أن اًمٌ٤مطم٨م ٟم٘مؾ ٟمّمقص ً٤م ذم سمحثف يمام هل ُمقضمقدة ذم هذا اًمٌح٨م ُمقصم٘م٦م قمـ
اًمٙمثػم ُمـ إئٛم٦م ذم ذًمؽ ًمٙمٜمف مل يذيمر سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أىمقال اعم٤مٟمٕملم وطمججٝمؿ



وافواؿع أن هذا

إمر أوؿع ـثر ًا من افْٚس إم ٚدم افٌِو دم افتزك وإم ٚدم ٍٕٔه ووشم هذا افًّل بٚفبدظٜ
واًمٌ٤مطم٨م ىمد شمقصؾ سمتح٘مٞم٘مف وٟمٔمره اًمث٤مىم٥م إمم ضمقاز ذًمؽ اقمتامد ًا قمغم ُم٤م ورد ُمـ أىمقال
أهؾ اًمٕمٚمؿ وسمٕمض أئٛم٦م اعمذاه٥م ُمقصم٘م ً٤م ذًمؽ ُمـ يمتٌٝمؿ وإن يم٤من أهمٗمؾ أىمقال اعمٕمؽمولم ذم
سمحثف !!!
وم ٚوصل إفٔه افُٚت ٛوافبٚح ٞيًتز جٓد ًا ضٔب ًٚومٍٔد ًا بغ ؾٔه افبٚح ٞم ٚجرى ظِٔه
أهل افًِم وهم إـثر من افتزك بٚفهٚحلغ وآثٚرهم وطم٥م أوًمٞم٤مء اهلل ٕن اهلل ي٘مقل ( :أٓ إن
أوًمٞم٤مء اهلل ٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ حيزٟمقن ) وي٘مقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمام
يرويف قمـ رسمفُ ( :مـ قم٤مدى زم وًمٞم ً٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب ) ( رواه اًمٌخ٤مري ) وإن من احلٛ
فألوفٔٚء آؿتٍٚء بآثٚرهم وافتزك هب. ٚ
وؿد ؿهد افبٚح ٞأن يبغ وجه افهواب واحلق دم مثل هذه افَوٚي ٚمع حتري احلق
وافهواب وترك افْٚس دم إخذ بام أرادوا م ٚمل يٗد ذفك إػ افؼـٔٚت وم ٚخال من
افؼـٔٚت من افتزك ؾال يوشم ؾٚظِه بٚدبتدع أو افُٚؾر .

ُ ) مع أن اًمٌ٤مطم٨م ىمد قم٘مد ومّم ً
ال ظم٤مص ً٤م سم٠مىمقال اعم٤مٟمٕملم وطمججٝمؿ !!
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وٟمً٠مل اهلل ا مداي٦م إمم احلؼ واًمّمقاب ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وأن جيٛمع يمٚمٛم٦م إُم٦م قمغم
ssssssssss
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأن يٌٕمدهؿ قمـ آٟمحراف واًمزيغ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف
s ssssssssss
وؾمٚمؿ .

–
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-1ؿٚل اهلل تًٚػ :
ِ
اظم َت َٚم َ ِ ِ
( َ ...و َُم٤م ْ
َ٤مت َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َؾ َٓدَ ى اهللهُ
يـ ُأوشمُق ُه ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ْ ُهت ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜم ُ
ػ ومٞمف إِ آ ا اًمذ َ
احل ِّق بِِ٘ ْذِٕ ِه واهللهُ َي ِدي من ي َنٚء إِ َػ ِِص ٍ
ِ
اختَ َِ ٍُوا ؾِ ِٔه ِم َن َْ
اط ُم ْست ََِٔ ٍم ) ؾمقرة
ين َآمُْوا َد ِْ ٚ
ا هفذ َ
َ ْ َ ُ
َ
َ َْ
اًمٌ٘مرة  -أي٦م . 213 :
-4وؿٚل اهلل تًٚػ :
( َ ...أ َؾ َّ ْن َ َْي ِدي إِ َػ َْ
ػ
احل ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي هت َب َع َأ ْم َُم ْـ َٓ َهيِدِّ ي إِ آ َأ ْن ُ ْهيدَ ى َوم َام ًَمٙم ُْؿ َيم ْٞم َ
ِ
قن * َو َمَ ٚيتهبِ ُع َأ ْـ َث ُر ُه ْم إِ هٓ َطًّْ ٚإِ هن اف هي هن َٓ ُيٌِْْي ِم َن َْ
َ ْحتٙم ُُٛم َ
ون )
ٔم بِ َام َي ٍْ ًَ ُِ َ
احل ِّق َص ْٔئً ٚإِ هن اهللهَ َظِ ٌ
ؾمقرة يقٟمس  -أي٦م .36 – 35 :


-1روى مسِم دم صحٔحه ( ( :)132/1قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  :يم٤من
ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ



إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ اومتتح صالشمف  :اًمٚمٝمؿ رب ضمؼمائٞمؾ

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وم٤مـمر اًمًاموات وإرض قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة أٟم٧م حتٙمؿ سملم قمٌ٤مدك

 اًمتزُم٧م ذم سمحثل هذا اًمّمالة قمغم أل ُمع اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُٕمره صغم اهلل قمغم وآًمف
وؾمٚمؿ سمذًمؽ ذم اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م ,ومم٤م جيدر اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أين أيمت٥م اًمّمالة قمغم أل ذم يمؾ ُم٤م أطمٙمٞمف ُمـ اًمٜم٘مقل طمتك
وًمق يم٤من اعمٜم٘مقل قمٜمف مل يذيمر اًمّمالة قمغم أل.
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sssssssssss
ومٞمام يم٤مٟمقا ومٞمف خيتٚمٗمقن اهدين د ٚاختِف ؾٔه من احلق ب٘ذٕك إٕك هتدي من تنٚء إػ ِصاط
ssssssssss
مستَٔم) اهـ .
ssssssssssاهلل s
-4وروى افسمذي دم شْْه ( :)362/2قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ٓ( :شمٙمقٟمقا إُمٕم٦م شم٘مقًمقن إن أطمًـ اًمٜم٤مس أطمًٜم٤م  ,وإن فمٚمٛمقا فمٚمٛمٜم٤م
وًمٙمـ وـمٜمقا أٟمٗمًٙمؿ إن أحسن افْٚس أن حتسْوا وإن أشٚؤا ؾال تيِّوا ) اهـ .


دم صحٔح افبخٚري ( :)426/1قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ ظمٞم٤مر أٟمف دظمؾ قمغم قمثامن سمـقمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف وهق حمّمقر وم٘م٤مل  :إذا أحسن افْٚس ؾٖحسن مًٓم وإذا أشٚؤوا
ؾٚجتْ ٛإشٚءهتم ) اهـ .
ودم صٍ ٜافهٍوة ( :)284/1قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل  :ؾمٛمٕمـ٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مـقل :(م ٚأوردت احلق واحلج ٜظذ أحد ؾَبِٓ ٚمْي إٓ هبته واظتَدت مودته  ,وٓ ـٚبرين
ظذ احلق أحد وداؾع احلج ٜإٓ شَط من ظْٔي ) اهـ .
وؿٚل حج ٜاإلشالم افٌزايل دم ادَْذ من افوالل ص (( : )21قمٚمٛم٧م أن رد اعمذه٥م ىمٌؾومٝمٛمف وآـمالع قمغم يمٜمٝمف رُمل ذم قمامي٦م ) اهـ .
وؿٚل افنٔخ ظبد افرمحن ادًِّي افٔامين دم ـتٚبه افَٚئد إػ تهحٔح افًَٚئد ص(:)13افوجه افثٚف [ :ٞيًْي من أوجه رد احلق ] افُز :
(يٙمقن اإلٟمً٤من قمغم ضمٝم٤مًم٦م أو سم٤مـمؾ ومٞمجلء آظمر ومٞمٌلم ًمف احلج٦م ومػمى أٟمف إن اقمؽمف يم٤من
ُمٕمٜمك ذًمؽ اقمؽماومف سم٠مٟمف ٟم٤مىمص وأن ذًمؽ اًمرضمؾ هق اًمذي هداه وهلذا ترى من ادْتسبغ إػ
افًِم من ٓ ينق ظِٔه آظساف بٚخلىٖ إذا ـٚن احلق تبغ فه ببحثه وٕيره وينق ظِٔه ذفك إذا
ـٚن ؽره هو افذي بغ فه)
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sssssssssss
افوجه افرابع  :احلسد :
ssssssssss
(وذًمؽ إذا يم٤من همػمه هق اًمذي سملم احلؼ ومػمى أن اقمؽماومف سمذًمؽ احلؼ يٙمقن اقمؽماوم ً٤م ًمذًمؽ
s ssssssssss
اعمٌلم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واإلص٤مسم٦م ومٞمٕمٔمؿ ذًمؽ ذم قمٞمقن اًمٜم٤مس وًمٕمٚمف يتٌٕمف يمثػم ُمٜمٝمؿ وإٕك
فتجد من ادْتسبغ إػ افًِم من حيرص ظذ ختىئ ٜؽره من افًِامء وفو بٚفبٚضل حسد ًا مْه هلم
وحمٚوف ٜحلط مْزفتٓم ظْد افْٚس ) اهـ .

 دم ـتٚب ظّر ٕيب موشى ريض اهلل ظْٓام  ٓ ( :يٛمٜمٕمؽ ىمْم٤مء ىمْمٞمتف  ,صمؿ راضمٕم٧م ومٞمفٟمٗمًؽ ومٝمدي٧م ًمرؿمدك أن شمٜم٘مْمف  ,وم٢من احلؼ ىمديؿ ٓ يٜم٘مْمف رء واًمرضمقع إمم احلؼ ظمػم
ُمـ اًمتامدي ذم اًمٌ٤مـمؾ  ,واقمٚمؿ أٟمف ُمـ شمزيـ ًمٚمٜم٤مس سمٖمػم ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل ؿم٤مٟمف اهلل ) رواه
اًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل اهـ ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم ( )435/2واًمتٚمخٞمص احلٌػم ()196/4
وآؾمتذيم٤مر (.)103/7
ودم تٚريخ بٌداد ( ( :)318/11قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىم٤مل  :يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م قمٌٞمداهلل سمـ احلًـ وهق قمغم اًم٘مْم٤مء ومٚمام ووع اًمنير ضمٚمس وضمٚمس اًمٜم٤مس طمقًمف ىم٤مل :ومً٠مًمتف
قمـ ُمً٠مًم٦م ومٖمٚمط ومٞمٝم٤م  ,وم٘مٚم٧م :أصٚمحؽ اهلل اًم٘مقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م يمذا ويمذا إٓ أين مل أرد
هذه إٟمام أردت أن أرومٕمؽ إمم ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م وم٤مـمرق ؾم٤مقم٦م صمؿ رومع رأؾمف ؾَٚل  :إذا أرجع
وإٔ ٚصٚؽر إذا أرجع وإٔ ٚصٚؽر ٕن أـون ذٕب ًٚدم احلق أح ٛإيل من أن أـون رأش ٚدم
افبٚضل)اه .
ورواه٤م اسمـ اجلقزي ذم اعمٜمتٔمؿ ()298/6وذيمر اًم٘مّم٦م اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل
( )25/19واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)151/10
 ودم ـتٚب افروح ٓبن افَٔم ص  ( : 11ىم٤مل اخلالل وأظمؼمين احلًـ سمـ أمحد اًمقراقطمدصمٜمك قمكم سمـ ُمقؾمك احلداد  ,ويم٤من صدوىم ً٤م ىم٤مل :يمٜم٧م ُمع أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحمٛمد سمـ
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sssssssssss
ىمداُم٦م اجلقهرى ذم ضمٜم٤مزة ومٚمام دومـ اعمٞم٧م ضمٚمس رضمؾ رضير ي٘مرأ قمٜمد اًم٘مؼم وم٘م٤مل ًمف أمحد :ي٤م
ssssssssss
هذا إن اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم سمدقم٦م .
ssssssssssذم s
ومٚمام ظمرضمٜم٤م ُمـ اعم٘م٤مسمر ىم٤مل حمٛمد سمـ ىمداُم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م شم٘مقل
ُمٌنم احلٚمٌل؟ ىم٤مل :صم٘م٦م  ,ىم٤مل :يمتٌ٧م قمٜمف ؿمٞمئ ً٤م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ وم٠مظمؼمين ُمٌنم قمـ قمٌد اًمرمحـ
سمـ اًمٕمالء اًمٚمجالج قمـ أسمٞمف أٟمف أوىص إذا دومـ أن ي٘مرأ قمٜمد رأؾمف سمٗم٤محت٦م اًمٌ٘مرة وظم٤ممتتٝم٤م ,
وىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر يقيص سمذًمؽ ؾَٚل فه أمحد :ؾٚرجع وؿل فِرجل يَرأ ) اهـ .

ودم ضبَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ٓبن افسبُي ( ( :)412/8طمٙمك اًم٘م٤ميض قمز اًمديـا مٙم٤مري اسمـ ظمٓمٞم٥م إؿمٛمقٟملم ذم ُمّمٜمػ ًمف ذيمر ومٞمف ؾمػمة اًمِمٞمخ قمز اًمديـ أن افنٔخ ظز
افدين أؾتى مرة بقء ثم طٓر فه إٔه خىٖ ؾْٚدى دم مك وافَٚهرة ظذ ٍٕسه من أؾتى فه
ؾالن بُذا ؾال يًّل به ؾٕ٘ه خىٖ ) اهـ .
ودم جمّوع افٍتٚوى ٓبن تًّٔٔ ( :)116/41( ٜمٙمـ ىمد شمٌلم ًمٖمػمهؿ أن هذه اًمزي٤مدة وىمٕم٧مظمٓم٠م ذم احلدي٨م ًمٞمً٧م ُمـ يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهذا هق اًمذي شمٌلم ًمٜم٤م
وًمٖمػمٟم٤م وٟمحـ ضم٤مزُمقن سم٠من هذه اًمزي٤مدة ًمٞمً٧م ُمـ يمالم اًمٜمٌل ؾِذفك رجًْ ٚظن اإلؾتٚء
هب ٚبًد أن ـٍْٕ ٚتي هب ٚأوًٓ ؾ٘ن افرجوع إػ احلق خر من افتامدي دم افبٚضل)اه .
أخي افَٚرئ افُريم :
 ىمد يٙمقن احلؼ قمغم ظمالف سمٕمض ُم٤م ورصمٜم٤مه ُمـ آسم٤مئٜم٤م أو شمٚم٘مٞمٜم٤مه ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م. وىمد يٙمقن احلؼ ذم صػ اعمٖمٛمقر ٓ اعمِمٝمقر وم٢مسمٚمٞمس -قمٞم٤مذ ًا سم٤مهلل ُمٜمف -وم٤مىم٧م ؿمٝمرشمفأوم٤مق  ,ويمؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ ٓ ٟمٕمرف أؾمامءهؿ ومْم ً
ال قمـ أظمٌ٤مرهؿ.
 وىمد يٙمقن احلؼ ذم صػ اًمّمٖمػم ٓ اًمٙمٌػم وم٘مد يم٤من اسمـ قمٌ٤مس ُم٘مدُم٤م قمغم إؿمٞم٤مخ .  )ذم أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح  : 110/2ومّمؾ ذم أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أهٚمف وإن يم٤مٟمقا صٖم٤مر اًمًـ:
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  :سمٚمٖمٜمل قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :افٌالم أشتٚذ إذا ـٚن ثَ. ٜ

16

التربك بالصاحلٗـَ

sssssssssss
 وىمد يٙمقن احلؼ ذم صػ اًم٘مٚمٞمؾ ٓ اًمٙمثػم  ,أو اًمْمٕمٞمػ ٓ اًم٘مقي  ,أو اًمٗم٘مػم ٓ اًمٖمٜملssssssssss
...إًمخ  ,وم٤محلؼ ٓ يٕمرف يمثرة وٓ ىمٚم٦م  ,وٓ ؿمٝمرة وٓ ظمٗم٤مء  ,وٓ صٖمر ًا وٓ يمؼم ًا  ,وٓ
ssssssssssإٓ s
احلج٦م واًمؼمه٤من .
وٕمٗم٤م وٓ ىمقة  ,وٓ همٜمك وٓ وم٘مر ًا ...إن احلؼ ٓ يٕمرف
أخي افَٚرئ افُريم :
احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ طمٞم٨م وضمده٤م أظمذه٤م وقمٛمؾ هب٤م وٓ يٜمتٔمر سمذًمؽ إذٟم ً٤م ُمـ أُمػم أو
ؿمٞمخ أو أي أطمد ( ...آُمٜمتؿ ًمف ىمٌؾ أن آذن ًمٙمؿ ) وم٤محلذر احلذر ُمـ أن شمًٚمؿ قم٘مٚمؽ ًمٖمػمك سمؾ
اقمرف اًمرضم٤مل سم٤محلؼ وٓ شمٕمرف احلؼ سم٤مًمرضم٤مل ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل ص52
 ( :ظٚدة ضًٍٚء افًَول يًرؾون احلق بٚفرجٚل ٓ افرجٚل بٚحلق واًمٕم٤مىمؾ ي٘متدي سم٘مقل أُمػم

وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜملٕ :ن أؾم٠مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ ُمً٠مًم٦م ومٞمٗمتٞمٜمل أطم٥م إزم ُمـ أن أؾم٠مل أسمـ٤م قم٤مصـؿ واسمــ
داود  ,إن افًِم فٔس بٚفسن .
وروى اخلالل ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ ا ًمزهري ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :إن افًِم فـٔس
ظن حداث ٜافسن وٓ ؿدمه وفُن اهلل تًٚػ يوًه حٔ ٞينٚء .
وىم٤مل ويمٞمع  ٓ :يُون افرجل ظٚد ً ٚحتى يسّع ممن هو أشن مْه ومن هو مثِه ومن هـو دوٕـه ذم اًمًــ هـذه
ـمري٘م٦م اإلُم٤مم أمحد....
وذم ومٜمقن اسمـ قم٘مٞمؾ وضمدت ذم شمٕم٤مًمٞمؼ حم٘مؼ أن ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُم٤مت يمؾ واطمد ُمـٜمٝمؿ وًمـف ؾمـ٧م وصمالصمـقن
ؾمٜم٦م ؾًجب ٝمن ؿهور أظامرهم مع بِوؽٓم افٌٚي ٜؾٔام ـٕٚوا ؾٔه ومٛمٜمٝمؿ اإلؾمٙمٜمدر ذو اًم٘مـرٟملم وأسمـق ُمًـٚمؿ
اخلراؾم٤مين واسمـ اعم٘مٗمع وؾمٞمٌقيف وأسمق مت٤مم اًمٓم٤مئل وإسمراهٞمؿ اًمٜمٔم٤مم واسمـ اًمراوٟمدي ...اٟمتٝمك يمالُمف .
ويم٤من اًم٘مراء أصح٤مب ُمِمقرة قمٛمر يمٝمقًٓ يم٤مٟمقا أو ؿمٌ٤مٟم ً٤م  ,ويم٤من وىم٤موم ً٤م قمٜمد يمت٤مب اهلل  ,رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه.
وذم اًمّمحٞمحلم ":قمـ اسمـ قمٌ٤مس – ريض اهلل قمٜمف – ىم٤مل  :ـْ ٝأؿرئ رج ًٓٚمن ادٓـٚجرين مـْٓم  :قمٌـد
اًمرمحـ سمـ قمقف.
ىم٤مل اسمـ اجلزري ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ :ؾٔه تْبٔه ظذ أخذ افًِم من أهِه وإن صٌرت أشْٚهنم أو ؿِ ٝأؿدارهم.
وىمد يم٤من طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ي٘مرأ قمغم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ,وم٘مٞمؾ ًمف  :تَرأ ظذ هـذا افٌـالم اخلزرجـى ؟ ؾَـٚل :إٕـام
أهُِْ ٚافتُز) اهـ .
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sssssssssss
اعم١مُمٜملم قمكم ريض اهلل قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل  ٓ ( :تًرف احلق بٚفرجٚل بل اظرف احلق تًرف أهِه )
ssssssssss
واًمٕم٤مرف اًمٕم٤مىمؾ يٕمرف احلؼ صمؿ يٜمٔمر ذم ٟمٗمس اًم٘مقل ؾ٘ن ـٚن حَ ً ٚؿبِه شواء ـٚن ؿٚئِه مبىالً
s ssssssssss
أو حمَ ً ) ٚاهـ .
وىم٤مل ص ( ( : )54وهذا وهؿ سم٤مـمؾ وهق هم٤مًم٥م قمغم أيمثر اخلٚمؼ ؾ٘ذا ٕسب ٝافُالم
وأشْدته إػ ؿٚئل حسن ؾٔه اظتَٚدهم ؿبِوه وإن ـٚن بٚض ً
ال وإن أشْدته إػ من شٚء ؾٔه
اظتَٚدهم ردوه وإن ـٚن حَ ً ٚوهذا هم٤مي٦م اًمْمالل ) اهـ .
وىمد ىم٤مل ومرقمقن قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ( :إين أظم٤مف أن يٌدل ديٜمٙمؿ أو أن ئمٝمر ذم
إرض اًمٗمً٤مد ) .
وىمٞمؾ ًمٚمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود :اطمذر حمٛمد ًا وٓ شمًتٛمع ًمف وم٢مٟمف ؾمٞمًحرك و ...ومل
يزاًمقا سمف طمتك طمِم٤م ذم أذٟمٞمف اًمٙمرؾمػ ( اًم٘مٓمـ )  ,وًمٙمـ  ( ..واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ
أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ) .
وهذا ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف أؾمٞمد سمـ طمْمػم وًمّم٤مطمٌف ُ :م٤م ضم٤مء
سمٙمام إًمٞمٜم٤م شمًٗمٝم٤من وٕمٗم٤مءٟم٤م ؟ اقمتزٟٓم٤م إن يم٤مٟم٧م ًمٙمام سم٠مٟمٗمًٙمام طم٤مضم٦م ,ىم٤مل ًمف ُمّمٕم٥م:
(أو جتِس ؾتسّع ؾ٘ن رضٔ ٝأمر ًا ؿبِته وإن ـرهته ـٍٍْ ٚظْك م ٚتُره) .
وهذه ؿه ٜصَٔ ٜوذات ظزة دم ٍٕس افوؿ , ٝرواه٤م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مرخيف
( )338/13سمًٜمده إمم قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ىم٤مل  :ىمدُم٧م اًمِم٤مم قمغم إوزاقمل ومرأيتف سمٌػموت
وم٘م٤مل زم :ي٤م ظمراؾم٤مين ُمـ هذا اعمٌتدع اًمذي ظمرج سم٤مًمٙمقوم٦م يٙمٜمك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ومرضمٕم٧م إمم سمٞمتل
وم٠مىمٌٚم٧م قمغم يمت٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ُمً٤مئؾ ُمـ ضمٞم٤مد اعمً٤مئؾ وسم٘مٞم٧م ذم ذًمؽ صمالصم٦م أي٤مم
ومجئ٧م يقم اًمث٤مًم٨م وهق ُم١مذن ُمًجدهؿ وإُم٤مُمٝمؿ واًمٙمت٤مب ذم يدي وم٘م٤مل :
أي رء هذا اًمٙمت٤مب؟ ومٜم٤موًمتف ومٜمٔمر ذم ُمً٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ,ىم٤مل اًمٜمٕمامن :ومام زال
ىم٤مئ ًام سمٕمد ُم٤م أذن طمتك ىمرأ صدر ًا ُمـ اًمٙمت٤مب  ,صمؿ ووع اًمٙمت٤مب ذم يمٛمف  ,صمؿ أىم٤مم وصغم صمؿ
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sssssssssss
أظمرج اًمٙمت٤مب طمتك أشمك قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل زم  :ي٤م ظمراؾم٤مين ُمـ اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م هذا .
ssssssssss
ؿِ :ٝصٔخ فَٔته بٚفًراق ؾَٚل :هذا ٕبٔل من ادنٚيخ اذه ٛؾٚشتُثر مْه  ,ؿِ : ٝهذا
s ssssssssss
أبو حٍْٔ ٜافذي هنٔ ٝظْه ) اهـ .
وذم رواي٦م أظمرى ذيمره٤م اًمِمٞمخ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي ذم ذطمف قمغم اعمقـم٠م  ( : 88/1أن اسمـ
اعمٌ٤مرك ىم٤مل  :صمؿ اًمت٘مٞمٜم٤م سمٛمٙم٦م ومرأي٧م إوزاقمل جي٤مري أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٚمؽ اعمً٤مئؾ واإلُم٤مم
يٙمِمػ ًمف سم٠ميمثر مم٤م يمتٌ٧م قمٜمف ومٚمام اومؽمىمٜم٤م ىمٚم٧م ًمألوزاقمل  :يمٞمػ رأيتف ؟
ؿٚل :ؽبى ٝافرجل بُثرة ظِّه ووؾور ظَِه وأشتٌٍر اهلل تًٚػ فَد ـْ ٝدم ؽِط طٚهر
افزم افرجل ؾٕ٘ه بخالف م ٚبٌِْي ظْه)اهـ .
أخي افَٚرئ افُريم:
افٍَر مستًد فِتواصل مع:
 ُمـ يرهم٥م ذم ُمٕمروم٦م اعمزيد طمقل اعمقوقع أو يًتِمٙمؾ أُمر ًا ورد ذم اًمٌح٨م . أوُمـ يريد أن يٜمّمح ويّمحح ويّمقب  ,وُم٤م أطم٥م ذًمؽ إزم إذا يم٤من سمآداسمف . وذًمؽ قمغم قمٜمقاين اعمٌلم ذم آظمر هذا اًمت٘مديؿ.وأختم هذا افتَديم بَول ٓبن ؿتٔب ٜيُت ٛبامء افذه:ٛ
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمتٞمٌ٦م ذم يمت٤مسمف آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمِمٌٝم٦مص(:)10( وؾمٞمقاومؼ ىمقزم هذا ُمـ اًمٜم٤مس صمالصم٦م :
رجالً مَْٚد ًا شّع ؿوم ًٚيَوفون ؾَٚل ـام ؿٚفوا ٓ يرقمقي وٓ يرضمع ٕٟمف مل يٕمت٘مد
إُمر سمٜمٔمر ومػمضمع قمٜمف سمٜمٔمر .
ورج ً
ال تىّح به ظزة افريٚش ٜوضٚظ ٜاإلخوان وح ٛافنٓرة ومٚمٞمس يرد قمزشمف وٓ
يثٜمل قمٜم٤مٟمف إٓ اًمذي ظمٚم٘مف إن ؿم٤مء ٕ ,ن ذم رضمققمف إىمراره سم٤مًمٖمٚمط واقمؽماومف سم٤مجلٝمؾ
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sssssssssss
وشم٠مسمك قمٚمٞمف إٟمٗم٦م وذم ذًمؽ أيْم٤م شمِمت٧م مجع واٟم٘مٓم٤مع ٟمٔم٤مم واظمتالف إظمقان
ssssssssss
قم٘مدهتؿ ًمف اًمٜمحٚم٦م واًمٜمٗمقس ٓ شمٓمٞم٥م سمذًمؽ إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل وٟمج٤مه .
ُمٗم٤مرق s
ssssssssss
ورجالً مسسصد ًا يريد اهلل بًِّه ٓ تٖخذه ؾٔه فومٓ ٜئم وٓ شمدظمٚمف ُمـ
وطمِم٦م وٓ شمٚمٗمتف قمـ احلؼ أٟمٗم٦م ؾ٘ػ هذا بٚفَول ؿهدٕ ٚوإيٚه أردٕ ) ٚاهـ .

afattah @hotmail.com
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e
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وقمغم آًمف وصحٌف
أمجٕملم وُمـ شمٌع هداه إمم يقم اًمديـ ,وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن
ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف .
وسمٕمد  :ومٝمذا سمح٨م ُمقضمز ذيمرت ومٞمف أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمً٠مًم٦م اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم
وآصم٤مرهؿ ُمـ جمٞمزيـ وُم٤مٟمٕملم ودًمٞمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ .
ومم٤م دومٕمٜمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم هذه اعمً٠مًم٦م هق ُم٤م رأيتف قمٜمد يمثػم ممـ يٜمتًٌقن إمم اًمّمحقة
واًمدقمقة واًمٕمٚمؿ ُمـ إقمٓم٤مء هذه اعمً٠مًم٦م ومقق طمجٛمٝم٤م ,طمتك إهنؿ ًمٞمٕمدوهن٤م ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد
سمؾ سمٕمْمٝمؿ يٙمٗمر ُمـ يتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿُ ,مع أن هذا اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمروع,
وُمذه٥م مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م اجلقاز ومٛمـ أضمؾ ختٗمٞمػ هذا اًمتقشمر وإؾمٝم٤مُم ً٤م ذم مجع اًمٙمٚمٛم٦م
سملم اعمًٚمٛملم يم٤من هذا اًمٌح٨م .
وىمد ضمٕمٚم٧م اًمٌح٨م ذم :
 مَدمٜ
 ومتٓٔد وؾٔه مبٚح: ٞ
اعمٌح٨م إول  :ذم ُمٕمٜمك اًمؼميم٦م و اًمتؼمك .
واعمٌح٨م اًمث٤مين  :ذم اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مشمف .
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sssssssssss
وومٞمٝم٤م ومرقم٤من :
ssssssssss
إول  :اًمتؼمك سم٤مًم٘مؼم اًمنميػ .
s ssssssssss
واًمث٤مين  :اًمتؼمك سمٖمػم اًم٘مؼم ُمـ آصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .
واعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :ذم اًمتؼمك سمٌٕمض إُم٤ميمـ وإؿمٞم٤مء.

 وثامٕٔ ٜؾهول :
اًمٗمّمؾ إول  :ذم ذيمر اخلالف ذم ُمً٠مًم٦م اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل .
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  :ذم ذيمر أىمقال اعم٤مٟمٕملم ُمـ اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ .
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م  :ذم ذيمر أىمقال أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم ضمقاز اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ .
اًمٗمّمؾ اًمراسمع  :ذم ذيمر أىمقال أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ضمقاز اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ .
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس  :ذم ذيمر أىمقال أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ضمقاز اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ.
اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس  :ذم ذيمر أىمقال أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم ضمقاز اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ.
اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع  :ذم ذيمر أىمقال ُمـ ٓ يٜمتً٥م ٕي ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم ضمقاز اًمتؼمك
سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ .
اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ  :ذم ذيمر طمقادث شم٤مرخيٞم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ .
 ثم اخلٚمت ٜوافٍٓرس
ظبد افٍتٚح بن صٚفح ؿديش افٔٚؾًي
افدوح - ٜؿىر
/19ربٔع إول 1241/من اهلجرة
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املبحث األوه :
وعنـى الربكــة والتـربك :
اًمؼم َيم ُ٦م :اًمٜماامء واًمزي٤مدة  .واًمت ْاؼميؽ:
ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمً٤من اًمٕمرب (َ َ ( :)395/10
ْ٧م قمٚمـٞمف شم ْ ِ
اًمدقم٤مء ِ
َؼميٙم ً٤م َأي ىمٚم٧م ًمف :سم٤مرك اهلل قمٚمـٞمؽ .و
ًمإلٟمً٤من َأو همػمه سم٤مًمؼميم٦م  .ي٘م٤ملَ :سم اريم ُ
اًمؼميمَ٦م .وـمٕم٤مم َسم ِريؽ :يم َ٠مٟمف ُُمٌ٤مرك .
سم٤مرك اهلل اًمٌم َء و سم٤مرك ومـٞمف وقمٚمـٞمف :ووع ومـٞمف َ َ

وىم٤مل اًمٗمراء ومـل ىمقًمف شمٕم٤مًمـك( :رمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف قمٚمـٞمٙمؿ)  ,ىم٤مل  :اًمؼميم٤مت اًمًٕم٤مدة ىم٤مل
َأسمق ُمٜمّمقر :ويمذًمؽ ىمقًمف ومـل اًمتِمٝمد :اًمًالم قمٚمـٞمؽ َأهي٤م اًمٜمٌـل ورمح٦م اهلل و سمريم٤مشمفَٕ ,ن ُمـ
َأؾمٕمده اهلل سمام َأؾمٕمد سمف اًمٜمٌـل  ,وم٘مد ٟم٤مل اًمًٕم٤مدة اًمـٛمٌ٤مريم٦م اًمدائٛم٦م .
وومـل طمدي٨م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌـل ِ :
وسم٤مر ْك قمٚمـك ُمـحٛمد وقمٚمـك آل ُمـحٛمد َأي َأ ْصمٌِ ْ٧م ًمف
و َأدم ُم٤م َأقمٓمٞمتف ُمـ اًمتنميػ واًمٙمراُم٦م ,وهق ُمـ َسم َر َك اًمٌٕمػم إِذا َأٟم٤مخ ومـل ُمقوع ومٚمزُمف
اًمؼم َيم ُ٦م َأيْم ً٤م قمٚمـك اًمزي٤مدة ,وإَصؾ إول  .وومـل طمدي٨م ُأم ؾمٚمـٞمؿ :ومحٜماٙمف
وشمٓمٚمؼ َ َ

و َسم ارك قمٚمـٞمف َأي دقم٤م ًمف سم٤مًمؼميم٦م .

سم٤مر َك اهلل ًمؽ وومـٞمؽ وقمٚمـٞمؽ ,و َشم ٌَ٤مرك اهلل َأي سم٤مرك اهلل ُمثؾ ىم٤مشم ََؾ و َشم َ٘م٤مشم ََؾ ,إِٓ َأن
وي٘م٤ملَ :

ْ٧م سمف َأي شمـ َٞم اٛمٜم ُْ٧م سمف  ...واًمٕمرب شم٘مقل سم٤مريم َ
َؽ اهللاُ
٤مقمؾ يتٕمدى
َؼميم ُ
َ
َوم َ
وشمٗم٤مقم َؾ ٓ يتٕمدى ,وشم َ ّ
سم٤مر َك ومـٞمؽ.
و َ
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ىم٤مل إَزهريُ :مٕمٜمك َسم َريم٦م اهلل ُقم ُٚم ُّقه قمٚمـك يمؾ رء ,وىم٤مل َأسمق ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اًمـٛمٓمٚم٥م:
ssssssssss
ُسم ِ
سم٤مرك ومـٞمؽ اهللاُ ُمـ ذي َأ ِّل
اًمـٛم ِّٞم ُ٧م
ُ
اًمر ُّم٤من واًمزيتقن وىم٤ملَ :
اًمٖمري٥م ,يمام ُسمقرك ٟم َْْم ُح ُّ
قرك َ
ssssssssssومـل s
(وسم٤مريمْٜم٤م قمٚمـٞمف) ..وىمقًمف شمٕم٤مًمـك يٕمٜمـل اًم٘مرآن( :إِٟم٤م َأٟمزًمٜم٤مه
وومـل اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:
َ
ًمـٞمٚم٦م ُم ٍ
ٌ٤مريم٦م) ,يٕمٜمـل ًمـٞمٚم٦م اًم٘مدر ٟمزل ومـٞمٝم٤م مجٚم ً٦م إًِمـك اًمًامء اًمدٟمـٞم٤م صمؿ ٟمزل قمٚمـك ؾمٞمدٟم٤م
ُ
رؾمقل اهلل  ,ؿمٞمئ ً٤م سمٕمد رء  .وـمٕم٤مم َسم ِر ٌ
يؽُ :مٌ٤مرك ومـٞمف .
وُم٤م َأ ْسم َر َيم ُف :ضم٤مء ُ
شمٌ٤مر َك اهلل :شم٘مدا س وشمٜمزه وشمٕم٤مًمـك
ومٕمؾ اًمتٕمج٥م قمٚمـك ٟمـٞم٦م اًمـٛمٗمٕمقل  .و َ

وشمٕم٤مفمؿ ٓ ,شمٙمقن هذه اًمّمٗم٦م ًمٖمػمهَ ,أي شم َٓم اٝم َر  .واًم ُ٘مدْ س :اًمٓمٝمر  ,وؾمئؾ َأسمق اًمٕمٌ٤مس قمـ
اًمـٛمت ِ
َ
شمٗم٤مقمؾ ُمـ
شمٌ٤مر َك
ٌَ٤مر ُك :اًمـٛمرشمٗمع  .وىم٤مل اًمزضم٤مجَ :
شمٌ٤مر َك اهلل وم٘م٤مل :ارشمٗمع :و ُ
شمٗمًػم َ
اًمؼميم٦م اًم َٙمثْرة ومـل يمؾ ظمػم,
اًمؼميم٦م ,يمذًمؽ ي٘مقل َأهؾ اًمٚمٖم٦م  .وروى اسمـ قمٌ٤مس  ,وُمٕمٜمك َ َ
ََ
َؼم ُك
شمٌ٤مر َك اهلل َأي ُيت َ ا
ٌَ٤مر َك وشمٕم٤مًمـك وشمٕم٤مفمؿ  ,وىم٤مل اسمـ إَٟمٌ٤مريَ :
وىم٤مل ومـل ُمقوع آظمر :شم َ

شمٌ٤مر َك اهلل :متـجٞمد وشمٕمٔمٞمؿ .
سم٤مؾمٛمف ومـل يمؾ َأُمر  .وىم٤مل اًمٚمـٞم٨م ومـل شمٗمًػم َ

ٌَ٤مر َك سم٤مًمٌمء :شمَٗم٤م َءل سمف  .اًمزضم٤مج ومـل ىمقًمف شمٕم٤مًمـك( :وهذا يمت٤مب َأٟمزًمٜم٤م ُه ُمٌ٤مرك ) :ىم٤مل:
وشم َ
اًمـٛمٌ٤مرك ُم٤م ي ْ٠مشمـل ُمـ ِىم ٌَٚمف اًمـخػم اًمٙمثـػم وهق ُمـ ٟمٕم٧م يمت٤مب ,وُمـ ىم٤ملَ :أٟمزًمٜم٤مه ُُمٌ٤مريم ً٤م ضم٤مز
ومـل همػم اًم٘مرا َءة ) اٟمتٝمك .
اًمؼميمَ٦م اًمٜمامء واًمزي٤مدة  ,و اًمت ْ ِاؼم ُ
يؽ  :اًمدقم٤مء
وذم خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري (َ َ ( :)20/1
سم٤مرك اهلل ًمؽ وومٞمؽ وقمٚمٞمؽ وسم٤مريمؽ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ( أن سمقرك ُمـ ذم اًمٜم٤مر)
سم٤مًمؼميم٦م وي٘م٤ملَ :
و َشم ٌَ َ
٤مقم َؾ يتٕمدى وشمٗم٤مقمؾ ٓ يتٕمدى و شم اَؼم َك سمف شمٞمٛمـ
٤مرك اهلل أي سم٤مرك ُمثؾ ىم٤مشمؾ وشم٘م٤مشمؾ إٓ أن َوم َ
سمف)اهـ .
ؾٚخلالصــ : ٜأن مًْى افزـ : ٜهو افْامء وافزيٚدة وافُثرة وافثبوت ,ومًْى افتزك :هو
افتّٔن وضِ ٛافزـ. ٜ
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التربك بالنيب صمى اهلل عمًه وآله وسمي وآثاره

وهذه اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م حمؾ سمحثٜم٤م ٕٟمف ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م أصالً  ,وإٟمام أوردٟم٤مه٤م هٜم٤م ٕٟمٜم٤م وضمدٟم٤م
سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مسيـ يٜمٙمر اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد
ُمقشمف  ,ويٗمرق سملم اًمتؼمك سمآصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف واًمتؼمك سمآصم٤مره سمٕمد ُمقشمف
وهذا خم٤مًمػ عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ وإئٛم٦م .
وإًمٞمؽ سمٕمض أصم٤مر وإىمقال اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ وإئٛم٦م ذم اًمتؼمك سمآصم٤مره
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد ُمقشمف :

اآلثار ٔاألقٕاه الٕاردة يف التربك بالقرب الشرٖف :

 أبو أيوب ريض اهلل ظْه يوع خده ظذ افَز افؼيف:
ذم ُمًٜمد أمحد ( ( :)422/5قمـ داود سمـ أيب ص٤مًمح ىم٤مل  :أؿبل مروان يوم ً ٚؾوجد
رجال ًواضً ً ٚوجٓه ظذ افَز ,وم٘م٤مل :أشمدري ُم٤م شمّمٜمع وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف ؾ٘ذا هو أبو أيوب ؾَٚلًٕ :م
جئ ٝرشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ومل آت احلجر ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ٓ :تبُوا ظذ افدين إذا وفٔه أهِه وفُن ابُوا ظِٔه إذا وفٔه ؽر أهِه!!) اهـ.
ورواه احل٤ميمؿ ( )560/4وىم٤مل  :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه  ,وىم٤مل اًمذهٌل
ذم اًمتٚمخٞمص  :صحٞمح.
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 ؾٚضّ ٜريض اهلل ظْٓ ٚتٖخذ ؿبو ٜمن تراب افَز افؼيف وتوًٓ ٚظذ ظْٔٔٓ: ٚ
ssssssssss
أظمرج احل٤مومظ اسمـ قمً٤ميمر ذم اًمتحٗم٦م  ( :قمـ ـم٤مهر سمـ حيٞمك احلًٞمٜمل ىم٤مل  :طمدصمٜمل أيب
ssssssssssاهلل s
قمـ ضمدي قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أسمٞمف قمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل  :عم٤م رُمس رؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ؾوؿٍ ٝظذ ؿزه صذ اهلل ظِٔه
وآفه وشِم وأخذت ؿبو ٜمن تراب افَز ووضًته ظذ ظْٔٔٓ ٚوبُ ٝوإٔنٖت تَول:
مـــٚذا ظذ من صم ترب ٜأمحد أن ٓ ينم مدى افزمٚن ؽوافٔٚ
صب ٝظــع مهٚئ ٛفـو أهن ٚصبـ ٝظذ إيٚم ظدن فٔٚفٔ) ٚ
وذيمره اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل ()213/2واًمًٛمٝمقدي ذم ووم٤مء اًمقوم٤مء (.)444/2
واًم٘مًٓمالين ذم إرؿم٤مد اًمً٤مري ( .)390/2واًمرطمٞمٌ٤مين ذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ()926/1
واًم٘م٤مري ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ()108/11وهمػمهؿ.
 بالل ريض اهلل ظْه يتّرغ بٚفَز افؼيف :
ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر ( ( :)256/2قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل عم٤م دظمؾ قمٛمر اًمِم٤مم
ؾم٠مل سمالل أن ي٘مره سمف ومٗمٕمؾ  ...صمؿ إن سمالًٓ رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ُمٜم٤مُمف وهق
ي٘مقل ُم٤م هذه اجلٗمقة ي٤م سمالل أُم٤م آن ًمؽ أن شمزورين وم٤مٟمتٌف طمزيٜم ً٤م وريم٥م راطمٚمتف وىمّمد اعمديٜم٦م
ؾٖتى ؿز افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾجًل يبُي ظْده ويّرغ وجٓه ظِٔه .
وم٠مىمٌؾ احلًـ واحلًلم ومجٕمؾ يْمٛمٝمام وي٘مٌٚمٝمام وم٘م٤مٓ ًمف :ي٤م سمالل ٟمِمتٝمل أن ٟمًٛمع أذاٟمؽ
ومٗمٕمؾ وقمال اًمًٓمح ووىمػ ومٚمام أن ىم٤مل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اردم٧م اعمديٜم٦م  ,ومٚمام أن ىم٤مل :أؿمٝمد أن
ٓ إًمف إٓ اهلل ازدادت رضمتٝم٤م  ,ومٚمام ىم٤مل:أؿمٝمد أن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ظمرضم٧م اًمٕمقاشمؼ ُمـ
ظمدورهـ وىم٤مًمقا :سمٕم٨م رؾمقل اهلل ومام رؤى يقم أيمثر سم٤ميمٞم ً٤م وٓ سم٤ميمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم ) اهـ .
ىم٤مل اًمًٌٙمل ذم ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم ص(( :)39رويْ ٚذفك ب٘شْٚد جٔد وٓ حٚج ٜإػ افْير دم
اإلشْٚدين افِذين رواه ابن ظسٚـر هبام ,وإن ـٚن رجٚهلام مًروؾغ منٓورين)اهـ.
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وذيمره اسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( )208/1واًمًٛمٝمقدي ذم ووم٤مء اًمقوم٤مء ()408/2
ssssssssss
وىم٤مل :شْده جٔد ,وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ( ( :)105/3وؿد روي ٝزيٚرته صذ اهلل
ssssssssssظسٚـرs
بسْد جٔد ) اهـ .
ظِٔه وآفه وشِم ظن مجٚظ ٜمن افهحٚب ٜمْٓم بالل ظْد ابن
 ابن ادُْدر يوع خده ظذ افَز يستنٍي به ويتّرغ بّوضع رؤيته فِْبي صذ اهلل ظِٔه
وآفه وشِم دم ادْٚم :
ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر ( ( :) 50/56ىمرأٟم٤م قمغم أيب هم٤مًم٥م وأيب قمٌد اهلل اسمٜمل اًمٌٜم٤مء
قمـ أيب احلًـ سمـ خمٚمد أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ ظمزوم٦م أٟم٤م حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد ٟم٤م سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ٟم٤م
ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمـ يٕم٘مقب اًمتٞمٛمل ىم٤مل :يم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر جيٚمس ُمع
أصح٤مسمف ومٙم٤من يّمٞمٌف صامت ؾُٚن يَوم ـام هو حتى يوع خده ظذ ؿز افْبي صذ اهلل ظِٔه
وآفه وشِم ثم يرجع ومٕمقشم٥م ذم ذًمؽ وم٘م٤مل :إٟمف يّمٞمٌٜمل ظمٓمر وم٢مذا وضمدت ذًمؽ اؾمتٕمٜم٧م سم٘مؼم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .
وـٚن يٖيت موضً ً ٚمن ادسجد يتّرغ ؾٔه ويوىجع ؾَٔل فه دم ذفك  ,ؾَٚل :إين رأيٝ
افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم دم هذا ادوضع ) اهـ  ,أي رآه ذم اًمٜمقم ٕن اسمـ اعمٜمٙمدر ُمـ
اًمت٤مسمٕملم  ,وذيمر اًم٘مّم٦م اًمذهٌل ذم ؾمػم اًمٜمٌالء (.)358/5
 اإلمٚم أمحد جئز افتزك بّس افَز افؼيف وتَبِٔه :
ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد ( ( : )492/2ؾم٠مًمتف -أي قمٌد اهلل يً٠مل أسم٤مه  -ظن
افرجل يّس مْز افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ويتزك بّسه يَبِه ويًٍل بٚفَز مثل ذفك
أو ٕحو هذا يريد بذفك افتَرب إػ اهلل ظز وجل ؾَٚل ٓ بٖس بذفك ) اهـ .
وذم ووم٤مء اًمقوم٤مء ( ( :)1414/4ظن ابن اف ًُال :أن اإلمٚم أمحد ُشئل ظن تَبٔل ؿز افْبي
صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم وتَبٔل مْزه  ,ؾَٚل  ٓ :بٖس بذفك ) اهـ .
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هذه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد سم٤مجلقاز وًمف رواي٦م أظمرى سم٤مًمٙمراه٦م ومٗمل اإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي
ssssssssss
( ٓ ( :)53/4يًتح٥م متًحف سم٘مؼمه قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م
s : ssssssssss
ىم٤مل ذم اعمًتققم٥م  :سمؾ يٙمره ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  :أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مٟمقا ٓ يٛمًقٟمف ٟم٘مؾ أسمق احل٤مرث
يدٟمق ُمٜمف وٓ يتٛمًح سمف  ,سمؾ ي٘مقم طمذاءه ومٞمًٚمؿ ,وظْه  :يتّسح به ورخص دم ادْز ؿٚل ابن
افزاؽوين وؽره  :وفٖٔت ادْز ؾٔتزك به تزـ ً ٚبّن ـٚن يرتَي ظِٔه ) اهـ .
 احلٚؾظ افذهبي جئز افتزك بٚفَز افؼيف بٓٚفتزام وافتبجٔل وآشتالم وافتَبٔل :
ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف ص( ( :)55قمـ اسمـ قمٛمر  :أٟمف يم٤من يٙمره ُمس ىمؼم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  .ىمٚم٧م ( اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل )  :ـره ذفك ٕٕه رآه إشٚءة أدب  .وؿد شئل
أمحد بن حْبل ظن مس افَز افْبوي وتَبِٔه ؾِم ير بذفك بٖش ً , ٚورواه ظْه وفده ظبد اهلل بن
أمحد .
وم٢من ىمٞمؾ  :ومٝمال ومٕمؾ ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ؟! ىمٞمؾ ٕ :هنؿ قم٤ميٜمقه طمٞم ً٤م ومتٚمقا سمف وىمٌٚمقا يده
ويم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم ووقئف واىمتًٛمقا ؿمٕمره اعمٓمٝمر يقم احل٩م إيمؼم  ,ويم٤من إذا شمٜمخؿ ٓ شمٙم٤مد
ٟمخ٤مُمتف شم٘مع إٓ ذم يد رضمؾ ومٞمدًمؽ هب٤م وضمٝمف  ,وٕحن ؾِام مل يهح فْ ٚمثل هذا افْهٔ ٛإوؾر
ترامْٔ ٚظذ ؿزه بٓٚفتزام وافتبجٔل وآشتالم وافتَبٔل  ,أٓ شمرى يمٞمػ ومٕمؾ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ! يم٤من
ي٘مٌؾ يد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ويْمٕمٝم٤م قمغم وضمٝمف وي٘مقل  :يد ُمً٧م يد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ .
إذ هق ُم٠مُمقر سم٠من حي٥م اهلل ورؾمقًمف أؿمد ُمـ طمٌف ًمٜمٗمًف ووًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم  ,وُمـ
أُمقاًمف وُمـ اجلٜم٦م وطمقره٤م  .أٓ شمرى اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومرط طمٌٝمؿ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
ىم٤مًمقا  :أٓ ٟمًجد ًمؽ ؟ وم٘م٤مل . ٓ :
ومٚمق أذن  مؿ ًمًجدوا ًمف ؾمجقد إضمالل وشمقىمػم ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة يمام ىمد ؾمجد إظمقة
يقؾمػ -قمٚمٞمف اًمًالمً -مٞمقؾمػ  .وـذفك افَول دم شجود ادسِم فَز افْبي صذ اهلل ظِٔه
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وآفه وشِم ظذ شبٔل افتًئم وافتبجٔل ٓ يٍُر به أص ً
ؾًِٔرف أن هذا
ال بل يُون ظٚصٔ ً, ٚ
ّ
ssssssssss
مْٓي ظْه  ,وـذفك افهالة إػ افَز ) اٟمتٝمك يمالم اًمذهٌل .
s ssssssssss
وىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)483/4قمـ طمًـ سمـ طمًـ سمـ قمكم أٟمف رأى رضمالً
وىمػ قمغم اًمٌٞم٧م اًمذي ومٞمف ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يدقمق ًمف ويّمكم قمٚمٞمف وم٘م٤مل
ًمٚمرضمؾ ٓ :شمٗمٕمؾ وم٢من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  ٓ :شمتخذوا سمٞمتل قمٞمدا وٓ
دمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ ىمٌقرا وصٚمقا قمكم طمٞم٨م ُم٤م يمٜمتؿ وم٢من صالشمٙمؿ شمٌٚمٖمٜمل .
ٍ
بىٚئل من افدٓف ,ٜؾّن وؿف ظْد
حسن [ بن حسن ] دم ؾتوا ُه
هذا مرشل وم ٚاشتدل
ُ
احلجرة ادَدش ٜذفٔالً مسِ ًام مهِٔ ً ٚظذ ٕبٔه ؾٔ ٚضوبى فه ؾَد أحسن افزيٚرة وأمجل دم افتذفل
واحل ٛوؿد أتى بًبٚدة زائدة ظذ من صذ ظِٔه دم أرضه أو دم صالته إذ اًمزائر ًمف أضمر اًمزي٤مرة
وأضمر اًمّمالة قمٚمٞمف واعمّمكم قمٚمٞمف ذم ؾم٤مئر اًمٌالد ًمف أضمر اًمّمالة وم٘مط ومٛمـ صغم قمٚمٞمف واطمدة
صغم اهلل قمٚمٞمف قمنم ًا .
وفُن من زاره صِوات اهلل ظِٔه وأشٚء أدب افزيٚرة أو شجد فَِز أو ؾًل م ٓ ٚيؼع
ؾٓذا ؾًل حسْ ٚوشٔئ ٚومٞمٕمٚمؿ سمرومؼ واهلل همٗمقر رطمٞمؿ .
ؾواهلل م ٚحيهل إٓزظٚج دسِم وافهٔٚح وتَبٔل اجلدران وـثرة افبُٚء إٓ وهو حم ٛهلل
وفرشوفه ؾحبه ادًٔٚر وافٍٚرق بغ أهل اجلْ ٜوأهل افْٚر  ,ؾزيٚرة ؿزه من أؾول افَرب وؿمد
اًمرطم٤مل إمم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف همػم ُم٠مذون ومٞمف ًمٕمٛمقم ىمقًمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ ( :شمِمدوا اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُمً٤مضمد ) ومِمد اًمرطم٤مل إمم ٟمٌٞمٜم٤م
ُمًتٚمزم ًمِمد اًمرطمؾ إمم ُمًجده وذًمؽ ُمنموع سمال ٟمزاع إذ ٓ وصقل إمم طمجرشمف إٓ سمٕمد
اًمدظمقل إمم ُمًجده ومٚمٞمٌدأ سمتحٞم٦م اعمًجد صمؿ سمتحٞم٦م ص٤مطم٥م اعمًجد رزىمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ذًمؽ
آُملم ) اهـ .
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ىمقل اًمذهٌل  :وم٢من ىمٞمؾ :هال ومٕمؾ ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م  ...؟ هق ُمـ سم٤مب اًمتجقز وإٓ وم٘مد ورد
s ssssssssss
قمٜمٝمؿ ذًمؽ يمام شم٘مدم .
تْبٔــه آخـر :
تقبٗن القرب الشرٖف ٔالتىصح بْ لْ حالتاُ :

إوػ  :أن يٙمقن ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٌ٤مدة ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٝمذا ٓ جيقز
سم٤مشمٗم٤مق سمؾ هق ذك يمام ٓ خيٗمك ًمٙمـ هذا ٓ يٙم٤مد حيّمؾ ممـ يٜمتً٥م ًمإلؾمالم .
افث : ٜٕٔٚأن يٙمقن ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمك سمآصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ,وىمد وىمع
اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه احل٤مًم٦م ومٛمـ جمٞمز وُمـ يم٤مره ,وُمـ أضم٤مز ىم٤مل إن
ذًمؽ داظمؾ ذم قمٛمقم اًمتؼمك سمآصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومال وضمف عمٜمٕمف
وحلّمقل ذًمؽ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ يمام شم٘مدم.
وُمـ يمرهف ىم٤مل إن ذم ذًمؽ ؾمقء أدب ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف يٕم٤مُمؾ سمٕمد
ُمقشمف يمام يٕم٤مُمؾ ىمٌٚمف  ,ويمذا يمرهف سمٕمْمٝمؿ ؾمد ًا ًمٚمذريٕم٦م .
وهذه بًض أؿوال ادجٔزين من أهل افًِم :
حم٥م اًمديـ اًمٓمؼمي
ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ( )331/1وووم٤مء اًمقوم٤مء ( )1407/4ىم٤مل ّ
ومسه ,وظِٔه ظّل افًِامء وافهٚحلغ ) اهـ .
اًمِم٤مومٕمل( :جيوز تَبٔل افَز ِّ
وىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ اخلٗم٤مضمل احلٜمٗمل ذم ذطمف قمغم اًمِمٗم٤م ( : )171/3قمٜمد ىمقل قمٞم٤مض:
أُمر همػم جمٛمع قمٚمٞمف  .وفذا ؿٚل أمحد
ُمًف وشم٘مٌٞمٚمف  ,وإًمّم٤مق اًمّمدر قمٚمٞمف ) ىم٤مل  ( :وهذا ٌ
(يٙمره ّ
وافىزي ٓ :بٖس بتَبِٔه وافتزامه ) اهـ .
وىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ذم ذح اعمقاه٥م ( ( :)315/8تَبٔل افَز افؼيف مُروه إّٓ
افتزك ؾال ـراه )ٜاهـ .
فَهد ّ
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وذم يمٜمز اعمٓم٤مًم٥م ص( )20وُمِم٤مرق إٟمقار ( ( :)140/1ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمدوي اعم٤مًمٙمل :
ssssssssss
فِتزك  ,ؾٓو أوػ من جواز ذفك فَبور
وٓ مري ٜحْٔئذ ه
أن تَبٔل افَز افؼيف مل يُن إّٓ ّ
s ssssssssss
افتزك ) اهـ .
إوفٔٚء ظْد ؿهد ّ
 اإلمٚم افبخٚري يهْف ـتٚب افتٚريخ ظْد افَز افؼيف :
ذم شم٤مريخ سمٖمداد ()70/2وؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)400/12ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمٌخ٤مري
ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ي٘مقل طمجج٧م ورضمع أظمل سم٠مُمل وختٚمٗم٧م ذم ـمٚم٥م
احلدي٨م ومٚمام ـمٕمٜم٧م ذم صمامن قمنمة  ,ضمٕمٚم٧م أصٜمػ ىمْم٤مي٤م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأىم٤مويٚمٝمؿ
وذًمؽ أي٤مم قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك  ,وصٍْ ٝـتٚب افتٚريخ إذ ذاك ظْد ؿز رشول اهلل صذ اهلل
ظِٔه وآفه وشِم دم افِٔٚيل ادَّرة وؿل اشم دم افتٚريخ إٓ وفه ؿه ٜإٓ أين ـره ٝتىويل
افُتٚب ) اهـ .
وذم اًمًػم أيْم ً٤م ( ( :)404/12ىم٤مل اسمـ قمدي ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًم٘مدوس سمـ مه٤مم ي٘مقل
ؾمٛمٕم٧م قمدة ُمـ اعمِم٤ميخ ي٘مقًمقن  :حول حمّد بن إشامظٔل تراجم جٚمًه بغ ؿز رشول اهلل
صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ومْزه وـٚن يهع فُل ترمج ٜرـًتغ ) اهـ .
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اآلثار ٔاألقٕاه يف التربك بػري القرب الشرٖف وَ آثارٓ صمى اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔشمي
s ssssssssss

 ابن ظّر ريض اهلل ظْه يتحرى أثٚر افؼيٍ ٜوافهالة ظْده: ٚ
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ( )183/1سم٤مب اعمً٤مضمد اًمتل قمغم ـمرق اعمديٜم٦م واعمقاوع اًمتل
صغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ,قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م ىم٤مل  :رأي ٝشٚمل بن ظبد اهلل
يتحرى أمٚـن من افىريق ؾٔهع ؾٔٓ ٚوحيدث أن أبٚه ـٚن يهع ؾٔٓ ٚوإٔه رأى افْبي صذ اهلل
ظِٔه وآفه وشِم يهع دم تِك إمُْ. ٜ
وطمدصمٜمل ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من يّمكم ذم شمٚمؽ إُمٙمٜم٦م  ,وؾم٠مًم٧م ؾم٤معم ً٤م ومال أقمٚمٛمف إٓ
واومؼ ٟم٤مومٕم ً٤م ذم إُمٙمٜم٦م يمٚمٝم٤م إٓ أهنام اظمتٚمٗم٤م ذم ُمًجد سمنمف اًمروطم٤مء ) اهـ .
وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أيْم ً٤م ( ( :)183/1قمـ ٟم٤مومع أن قمٌد اهلل أظمؼمه  :أن رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمزل سمذي احلٚمٞمٗم٦م طملم يٕمتٛمر ,وذم طمجتف طملم طم٩م  ,حت٧م
ؾمٛمرة  ,ذم ُمقوع اعمًجد اًمذي سمذي احلٚمٞمٗم٦م  ,ويم٤من إذا رضمع ُمـ همزو يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٓمريؼ ,
أو طم٩م أو قمٛمرة  ,هٌط ُمـ سمٓمـ واد  ,وم٢مذا فمٝمر ُمـ سمٓمـ واد  ,أٟم٤مخ سم٤مًمٌٓمح٤مء اًمتل قمغم ؿمٗمػم
اًمقادي اًمنمىمٞم٦م  ,ومٕمرس صمؿ طمتك يّمٌح ً ,مٞمس قمٜمد اعمًجد اًمذي سمحج٤مرة  ,وٓ قمغم إيمٛم٦م
اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمًجد  ,يم٤من صمؿ ظمٚمٞم٩م يّمكم قمٌد اهلل قمٜمده ذم سمٓمٜمف يمث٥م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صمؿ يّمكم ومدطم٤م اًمًٞمؾ ومٞمف سم٤مًمٌٓمح٤مء  ,طمتك دومـ ذًمؽ اعمٙم٤من اًمذي يم٤من قمٌد
اهلل يّمكم ومٞمف .
وأن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صغم طمٞم٨م اعمًجد
اًمّمٖمػم  ,اًمذي دون اعمًجد اًمذي سمنمف اًمروطم٤مء  ,وىمد يم٤من قمٌد اهلل يٕمٚمؿ اعمٙم٤من اًمذي يم٤من
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sssssssssss
صغم ومٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :صمؿ قمـ يٛمٞمٜمؽ  ,طملم شم٘مقم ذم اعمًجد شمّمكم,
ssssssssss
وذًمؽ اعمًجد قمغم طم٤موم٦م اًمٓمريؼ اًمٞمٛمٜمك  ,وأٟم٧م ذاه٥م إمم ُمٙم٦م  ,سمٞمٜمف وسملم اعمًجد إيمؼم رُمٞم٦م
سمحجر  ,أو ٟمحق ذًمؽs ssssssssss.
وأن اسمـ قمٛمر يم٤من يّمكم إمم اًمٕمرق اًمذي قمٜمد ُمٜمٍمف اًمروطم٤مء  ,وذًمؽ اًمٕمرق اٟمتٝم٤مء
ـمرومف قمغم طم٤موم٦م اًمٓمريؼ  ,دون اعمًجد اًمذي سمٞمٜمف وسملم اعمٜمٍمف وأٟم٧م ذاه٥م إمم ُمٙم٦م  ,وىمد
اسمتٜمل صمؿ ُمًجد  ,ومٚمؿ يٙمـ قمٌد اهلل يّمكم ذم ذًمؽ اعمًجد  ,يم٤من يؽميمف قمـ يً٤مره ووراءه,
ويّمكم أُم٤مُمف إمم اًمٕمرق ٟمٗمًف  ,ويم٤من قمٌد اهلل يروح ُمـ اًمروطم٤مء ومال يّمكم اًمٔمٝمر طمتك ي٠ميت
ذًمؽ اعمٙم٤من  ,ومٞمّمكم ومٞمف اًمٔمٝمر  ,وإذا أىمٌؾ ُمـ ُمٙم٦م  ,وم٢من ُمر سمف ىمٌؾ اًمّمٌح سمً٤مقم٦م  ,أو ُمـ
آظمر اًمًحر  ,قمرس طمتك يّمكم هب٤م اًمّمٌح.
وأن قمٌد اهلل طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمزل حت٧م هطم٦م وخٛم٦م
دون اًمرويث٦م قمـ يٛملم اًمٓمريؼ ووضم٤مه اًمٓمريؼ  ,ذم ُمٙم٤من سمٓمح ؾمٝمؾ  ,طمتك يٗميض ُمـ أيمٛم٦م
دويـ سمريد اًمرويث٦م سمٛمٞمٚملم  ,وىمد اٟمٙمن أقماله٤م وم٤مٟمثٜمك ذم ضمقومٝم٤م  ,وهل ىم٤مئٛم٦م قمغم ؾم٤مق  ,وذم
ؾم٤مىمٝم٤م يمث٥م يمثػمة.
وأن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صغم ذم ـمرف شمٚمٕم٦م ُمـ
وراء اًمٕمرج  ,وأٟم٧م ذاه٥م إمم هْمٌ٦م  ,قمٜمد ذًمؽ اعمًجد ىمؼمان أو صمالصم٦م  ,قمغم اًم٘مٌقر روؿ ُمـ
طمج٤مرة قمـ يٛملم اًمٓمريؼ  ,قمٜمد ؾمٚمامت اًمٓمريؼ سملم أوًمئؽ اًمًٚمامت  ,يم٤من قمٌداهلل يروح ُمـ
اًمٕمرج  ,سمٕمد أن متٞمؾ اًمِمٛمس سم٤م م٤مضمرة  ,ومٞمّمكم اًمٔمٝمر ذم ذًمؽ اعمًجد.
وأن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمف :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٟمزل قمٜمد هطم٤مت
قمـ يً٤مر اًمٓمريؼ  ,ذم ُمًٞمؾ دون هرؿمك  ,ذًمؽ اعمًٞمؾ ٓصؼ سمٙمراع هرؿمك  ,سمٞمٜمف وسملم
اًمٓمريؼ ىمري٥م ُمـ همٚمقة  ,ويم٤من قمٌد اهلل يّمكم إمم هطم٦م  ,هل أىمرب اًمنطم٤مت إمم اًمٓمريؼ
وهل أـمق مـ.
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وأن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمزل ذم اعمًٞمؾ اًمذي
ssssssssss
ذم أدٟمك ُمر اًمٔمٝمران  ,ىمٌؾ اعمديٜم٦م  ,طملم هيٌط ُمـ اًمّمٗمراوات  ,يٜمزل ذم سمٓمـ ذًمؽ اعمًٞمؾ قمـ
وؾمٚمؿ s
ssssssssss
يً٤مر اًمٓمريؼ  ,وأٟم٧م ذاه٥م إمم ُمٙم٦م ً ,مٞمس سملم ُمٜمزل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وسملم اًمٓمريؼ إٓ رُمٞم٦م سمحجر.
وأن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمزل سمذي ـمقى,
ويٌٞم٧م طمتك يّمٌح  ,يّمكم اًمّمٌح طملم ي٘مدم ُمٙم٦م  ,وُمّمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ ذًمؽ قمغم أيمٛم٦م همٚمٞمٔم٦م ً ,مٞمس ذم اعمًجد اًمذي سمٜمل صمؿ وًمٙمـ أؾمٗمؾ ُمـ ذًمؽ قمغم أيمٛم٦م
همٚمٞمٔم٦م.
وأن قمٌد اهلل طمدصمف :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اؾمت٘مٌؾ ومروتل اجلٌؾ  ,اًمذي سمٞمٜمف
وسملم اجلٌؾ اًمٓمقيؾ ٟمحق اًمٙمٕمٌ٦م  ,ومجٕمؾ اعمًجد اًمذي سمٜمل صمؿ يً٤مر اعمًجد سمٓمرف إيمٛم٦م ,
وُمّمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أؾمٗمؾ ُمٜمف قمغم إيمٛم٦م اًمًقداء  ,شمدع ُمـ إيمٛم٦م قمنمة
أذرع أو ٟمحقه٤م  ,صمؿ شمّمكم ُمًت٘مٌؾ اًمٗمروتلم ُمـ اجلٌؾ اًمذي سمٞمٜمؽ وسملم اًمٙمٕمٌ٦م ) اهـ .
 ظّر بن ظبد افًزيز يتزك بَدح افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم :
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ( :)2134/5سم٤مب اًمنمب ُمـ ىمدح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ وآٟمٞمتف  :وىم٤مل أسمق سمردة :ىم٤مل زم قمٌد اهلل سمـ ؾمالم :أٓ أؾم٘مٞمؽ ذم ىمدح ذب اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمف .
قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  ...أىمٌؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقُمئذ طمتك
ضمٚمس ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة هق وأصح٤مسمف صمؿ ىم٤مل اؾم٘مٜم٤م ي٤م ؾمٝمؾ ومخرضم٧م  مؿ هبذا اًم٘مدح
وم٠مؾم٘مٞمتٝمؿ ومٞمف  ,وم٠مظمرج ًمٜم٤م ؾمٝمؾ ذًمؽ اًم٘مدح ومنمسمٜم٤م ُمٜمف  ,ؿٚل :ثم اشتوهبه ظّر بن ظبد افًزيز
بًد ذفك ؾوهبه فه ) اهـ .
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 افبخٚري يتزك بَدح افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم :
ssssssssss
ذم ومتح اًمٌ٤مري ( ( :)100/10ظن ظٚصم ؿٚل  :رأي ٝافَدح وذب ٝمْه  ,وأظمرضمف أسمق
ssssssssssقمكم سمـs
احلًـ :وإٔ ٚرأي ٝافَدح
ٟمٕمٞمؿ ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ أيب محزة ىم٤مل
وذب ٝمْه .
وذيمر اًم٘مرـمٌل ذم خمتٍم اًمٌخ٤مري أٟمف رأى ذم سمٕمض اًمٜمًخ اًم٘مديٛم٦م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري
ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري  :رأي ٝهذا افَدح بٚفبكة وذب ٝمْه ويم٤من اؿمؽمي ُمـ ُمػماث
اًمٜمي سمـ أٟمس سمثامٟمامئ٦م أًمػ )اهـ .
وىمد قم٘مد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمرمج٦م ًمٚمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد
ووم٤مشمف وم٘م٤مل ( ( :)1131/3سم٤مب ُم٤م ذيمر ُمـ درع اًمٜمٌل وقمّم٤مه وؾمٞمٗمف وىمدطمف وظم٤ممتف وُم٤م
اؾمتٕمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء سمٕمده ُمـ ذًمؽ مم٤م مل شمذيمر ىمًٛمتف وُمـ ؿمٕمره وٟمٕمٚمف وإٓٔته مم ٚيتزك به أصحٚبه
وؽرهم بًد وؾٚته ) اهـ صمؿ ذيمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصم٤مر ذم شمؼميمٝمؿ سمآصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .
 ابن شرين يتزك بٚفنًر افؼيف :
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ( :)74/4قمـ سمـ ؾمػميـ ىم٤مل  :ىمٚم٧م ًمٕمٌٞمدة قمٜمدٟم٤م ُمـ ؿمٕمر اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أصٌٜم٤مه ُمـ ىمٌؾ أٟمس أو ُمـ ىمٌؾ أهؾ أٟمس وم٘م٤مل ٕ :ن تُون ظْدي
صًرة مْه أح ٛإيل من افدٕٔ ٚوم ٚؾٔٓ ) ٚاهـ .
 متْي ظبٔدة صًرة من افنًر افؼيف بُل بٔوٚء وصٍراء ,ومتْي افذهبي صسع ًٕل أو
ؿالم ٜطٍر فِتزك هب: ٚ
ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( : )40/ 4هذا افَول من ظبٔدة هو مًٔٚر ـامل احل,ٛ
وهق أن ي١مصمر َؿمٕمرة ٟمٌقي٦م قمغم يمؾ ذه٥م وومْم٦م سم٠ميدي اًمٜم٤مس ,وُمثؾ هذا ُم٤م ي٘مقًمف هذا اإلُم٤مم
سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمخٛمًلم ؾمٜم٦م ,ومام اًمذي ٟم٘مقًمف ٟمحـ ذم وىمتٜم٤م ,فو وجدٕٚ
بًض صًره ب٘شْٚد ثٚب ,ٝأو صسع ًٕل ـٚن فه ,أو ؿالم ٜطٍر ,أو َص ٍََ ٜمن إٕٚء ذب ؾٔه؟
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ومٚمق سمذل اًمٖمٜمل ُمٕمٔمؿ أُمقاًمف ذم حتّمٞمؾ رء ُمـ ذًمؽ ,أيمٜم٧م شمٕمده ّ
ُمٌذر ًا أو ؾمٗمٞمٝم ً٤م؟!
ssssssssss
يمالّ ..وم٤مسمذل ُم٤مًمؽ ذم زورة ُمًجده اًمذي سمٜمك ومٞمف سمٞمده ,واًمًالم قمٚمٞمف قمٜمد طمجرشمف ذم سمٚمده,
ُssssssssssمـ s
ومت ا
أطم٥م إًمٞمؽ
ال سم٤محلٚمقل ذم رووتف وُم٘مٕمده ,ومٚمـ شمٙمقن ُم١مُمٜم ً٤م طمتك يٙمقن هذا اًمًٞمد
ّ
ٟمٗمًؽ ووًمدك وأُمقاًمؽ واًمٜم٤مس يم ّٚمٝمؿ.
ُمٙمرُم ً٤م ٟمزل ُمـ اجلٜمّ٦م ,وضع ؾّك ٓث ًام مُ ًٕٚٚؿ ّبِه شٔد افبؼ بَٔغ ,ؾّْٖٓك
وىم ٌّؾ طمجر ًا ّ
اهلل بام أظىٚك ,ؾام ؾوق ذفك مٍخر ,وفو طٍرٕ ٚبٚد ِ ْح َجن افذي أصٚر به افرشول صذ اهلل ظِٔه
حم َجْهَ ,حل ّق فْ ٚأن ٕزدحم ظذ ذفك ادحجن بٚفتَبٔل وافتبجٔل,
ثم ؿ ّب َل ِ ْ
وآفه وشِم إػ احلجر ه
وٟمحـ ٟمدري سم٤مًميورة أن شم٘مٌٞمؾ احلجر أرومع وأومْمؾ ُمـ شم٘مٌٞمؾ ِحم ْ َجٜمف وٟمٕمٚمف.
مستٓ ٚيد
وؿد ـٚن ثٚب ٝاف ُبْٚين إذا رأى إٔس بن مٚفك أخذ بٔده ؾَبِٓ ,ٚويَول :يدٌ ّ
رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم .
مسته صٍتٕ ٚب ّْٔ ٚصذ
ؾَْول ٕحن إذا ؾٚتْ ٚذفك :حجر مً ّيم بّْزف ٜيّغ اهلل دم إرض ّ


اهلل ظِٔه وآفه وشِم ٓث ًام فه .ؾ٘ذا ؾٚتك احل ,ٟوتَِ ّٔ ٝافوؾد ؾٚفتزم احلٚج وؿ ّبل ؾّه وؿل:

مس بٚفتَبٔل حجر ًا ؿ ّبِه خِٔع صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم )اه .
ؾم ه
ّ

وي١ميد ُمنموقمٞم٦م شم٘مٌٞمؾ أي ُمٙم٤من ىمٌٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٤م رواه أمحد
()255/2وهمػمه وصححف احل٤ميمؿ ()168/3وواوم٘مف اًمذهٌل  :قمـ قمٛمػم سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل:

يمٜم٧م ُمع احلًـ سمـ قمكم وًم٘مٞمٜم٤م أسمق هريرة ؾَٚل :أرين أؿبل مْك حٔ ٞرأي ٝرشول اهلل 
يَبل ؿٚل ؾَٚل بَّٔهه ؿٚل ؾَبل رسته ) اهـ .
 تزك افْٚس واخلٍِٚء بٚفًْل افؼيف :
ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم ( ( :)463/2ويم٤مٟم٧م اًمرضمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سم٤مًمِم٤مم ذم هذه اًمًٜم٦م
 ) هذا اؾمؽمؾم٤مل ُمـ اإلُم٤مم اًمذهٌل دومٕمف إًمٞمف قمٔمٞمؿ طمٌف ًمٚمٛمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وإٓ وم٢من شم٘مٌٞمـؾ اًمرضمـؾ
ًمٗمؿ اًمرضمؾ إذا يم٤من سمِمٝمقة وشمٚمذذ ومٝمق طمرام وإن يم٤من سمدون ذًمؽ ومٝمق ُمٙمروه يمام هق ُم٘مرر ذم يمالم إئٛم٦م ُمــ اعمـذاه٥م
إرسمٕم٦م.
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ويم٤من أؿمده٤م سمٌٞم٧م اعم٘مدس  ,ومٗمٜمل يمثػم ممـ يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ إٟمّم٤مر وهمػمهؿ ووىمع ُمٜمزل ؿمداد
ssssssssss
قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ حمٛمد وىمد ذهٌ٧م رضمٚمف حت٧م اًمردم .
s ssssssssss
ويم٤مٟم٧م اًمٜمٕمؾ زوضم ً٤م ظمٚمٗمٝم٤م ؿمداد قمٜمد وًمده ومّم٤مرت إمم حمٛمد سمـ ؿمداد ومٚمام أن رأت أظمتف
ظمزرج ُم٤م ٟمزل سمف وسم٠مهٚمف ضم٤مءت وم٠مظمذت ومرد اًمٜمٕمٚملم وؿٚف ٝي ٚأخي فٔس فك ٕسل وؿد رزؿٝ
وفد ًا وهذه مُرم ٜرشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم أح ٛأن تؼك ؾٔٓ ٚوفدي ؾٖخذهت ٚمْه
ويم٤من ذًمؽ ذم أول أوان اًمرضمٗم٦م ومٛمٙمث٧م اًمٜمٕمؾ قمٜمده٤م طمتك أدرك أوٓده٤م ومٚمام ضم٤مء
اعمٝمدي إمم سمٞم٧م اعم٘مدس أشمقه هب٤م وقمرومقه ٟمًٌٝم٤م ُمـ ؿمداد ومٕمرف ذًمؽ وىمٌٚمف وأضم٤مز يمؾ واطمد
ُمٜمٝمام سم٠مًمػ ديٜم٤مر وأُمر ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمْمٞمٕم٦م وسمٕم٨م إمم حمٛمد سمـ ؿمداد وم٠ميت سمف حيٛمؾ ًمزُم٤مٟمتف
ومً٠مًمف قمـ ظمؼم اًمٜمٕمؾ ومّمدق ُم٘م٤مًم٦م اًمرضمٚملم ؾَٚل فه ادٓدي :ائتْي بٕٚخرى ؾبُى وٕٚصده اهلل
ّ
ؾرق فه وخاله ٚظْده ) اهـ  ,واٟمٔمر شم٤مريخ اسمـ قمً٤ميمر ( )409/22وم٘مد ذيمر اًم٘مّم٦م سم٠مـمقل ُمـ
ذًمؽ .
 تداوي افْٚس من افًغ بٚفنًر افؼيف :
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ( :)2210/5يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس  ,سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم اًمِمٞم٥م  :قمـ
إهائٞمؾ قمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمقه٥م ىم٤مل  :أرؾمٚمٜمل أهكم إمم أم ؾمٚمٛم٦م سم٘مدح ُمـ ُم٤مء,
وىمٌض إهائٞمؾ صمالث أص٤مسمع ُ ,مـ ومْم٦م ؾٔه صًر من صًر افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم
وـٚن إذا أصٚب اإلٕسٚن ظغ أو رء بً ٞإفٔٓ ٚخموبه ؾٚضًِ ٝدم اجلِجل ؾرأي ٝصًرات
محرا ) اهـ .
 اشتنٍٚء افْٚس بجبته صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم :
ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ()1641/3وُمًٜمد أمحد ( ( :)348/ 6قمـ قمٌد اهلل ُمقمم أؾمامء سمٜم٧م
أيب سمٙمر ويم٤من ظم٤مل وًمد قمٓم٤مء ىم٤مل :أرؾمٚمتٜمل أؾمامء إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ...ومرضمٕم٧م إمم أؾمامء
ومخؼمهت٤م  ,وم٘م٤مًم٧م :هذه ضمٌ٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٠مظمرضم٧م إزم ضمٌ٦م ـمٞم٤مًمً٦م
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sssssssssss
يمنواٟمٞم٦م  م٤م ًمٌٜم٦م ديٌ٤مج وومرضمٞمٝم٤م ُمٙمٗمقوملم سم٤مًمديٌ٤مج  ,وم٘م٤مًم٧م :هذه يم٤مٟم٧م قمٜمد قم٤مئِم٦م طمتك
ssssssssss
ىمٌْم٧م ومٚمام ىمٌْم٧م ىمٌْمتٝم٤م وـٚن افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم يِبسٓ ٚؾْحن ٌٕسِٓٚ
s ssssssssss
فِّرىض يستنٍى هب ) ٚاهـ .
 خٚفد ريض اهلل ظْه يتزك بٚفنًر افؼيف دم مًٚرـه يريد افْك :
ذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين ( )104/4واعمًتدرك ( ( :)338/3أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٘مد ىمٚمٜمًقة
ًمف يقم اًمػمُمقك  ,وم٘م٤مل :اـمٚمٌقه٤م  ,ومٚمؿ جيدوه٤م  ,وم٘م٤مل :اـمٚمٌقه٤م  ,ومقضمدوه٤م  ,وم٢مذا هل ىمٚمٜمًقة
ظمٚم٘م٦م  ,وم٘م٤مل ظم٤مًمد :اقمتٛمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومحٚمؼ رأؾمف وم٤مسمتدر اًمٜم٤مس
ضمقاٟم٥م ؿمٕمره ؾسبَتٓم إػ ٕٚصٔته ؾجًِتٓ ٚدم هذه افَِْسوة ؾِم أصٓد ؿت ًٓٚوهي مًي إٓ
رزؿ ٝافْك) اهـ
ىم٤مل ا مٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( ( :)582/9رواه افىزاين وأبو يًذ بْحوه ورجٚهلام
رجٚل افهحٔح  ,وضمٕمٗمر ؾمٛمع ُمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومال أدري ؾمٛمع ُمـ ظم٤مًمد أم ٓ ) اهـ,
وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم إحت٤مف اخلػمة ( :)361/9رواه أبو يًذ ب٘شْٚد صحٔح .
 موضع افُف افؼيف يذه ٛإورام :
ذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم ()13/4وإوؾمط ()191/3وُمًٜمد أمحد ( ( :)68/ 5قمـ
طمٜمٔمٚم٦م سمـ طمذيؿ ي٘مقل :وومدت ُمع ضمدي طمذيؿ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:
ي٤م رؾمقل اهلل إن زم سمٜملم ذوي حلك وهمػمهؿ وهذا أصٖمرهؿ  ,وم٠مدٟم٤مين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ وُمًح رأد وىم٤مل :سم٤مرك اهلل ومٞمؽ .
ؿٚل افذيٚل :ؾَِد رأي ٝحْيِ ٜيٗتى بٚفرجل افوارم وجٓه وافنٚة افوارم رضظٓ ٚؾَٔول
(بسم اهلل ) ظذ موضع ـف رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾّٔسحه ؾٔذه ٛافورم )اه
ىم٤مل ا مٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( :) 383/4ورضم٤مل أمحد صم٘م٤مت.
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 ثٚب ٝافبْٚين يتزك بتَبٔل يد إٔس ٕهن ٚمس ٝاجلسد افؼيف وبًْٔٔه ٕهنام رأت ٚاجلسد
افؼيف ssssssssss :
 ssssssssssأشمٞم٧مs
أٟمً ً٤م خيؼم سمٛمٙم٤مين وم٠مدظمؾ
ذم ُمًٜمد أيب يٕمغم (( :)212/6قمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل  :يمٜم٧م إذا
قمٚمٞمف ؾآخذ يديه ؾٖؿبِٓام وأؿول بٖيب هٚتغ افٔدين افِتغ مست ٚرشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه
وشِم وأؿبل ظْٔٔه وأؿول بٖيب هٚتغ افًْٔغ افِتغ رأت ٚرشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم )اه
ىم٤مل ا مٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( ( :)541/9رواه أبو يًذ ورجٚفه رجٚل افهحٔح ؽر
ظبد اهلل بن أيب بُر ادَدمي وهو ثَ. ) ٜ
 اإلمٚم أمحد يتزك ويستنٍي بٚفنًر افؼيف وافَهً: ٜ
ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (( :)183/9قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل  ...رأي ٝأيب آخذ ًا
صًرة من صًر افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾٔوًٓ ٚظذ ؾٔه يَبِٓ ٚوأحس ٛأين رأيته
يوًٓ ٚظذ ظْٔٔه ويٌّسٓ ٚدم ادٚء ثم يؼبه ثم يستنٍي هب ٚورأيته ؿد أخذ ؿهً ٜفِْبي صذ
اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾٌسِٓ ٚدم ج ٛادٚء ثم ذب ؾٔٓ ٚورأيتف همػم ُمرة ينمب ُم٤مء زُمزم
يًتِمٗمل سمف ويٛمًح سمف يديف ووضمٝمف)اه .
 احلٚؾظ افذهبي يسّي من يُْر افتزك بٚحلجرة افؼيٍ ٜمتْىع :
ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )212/11سمٕمدُم٤م طمٙمك اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمـ أمحد ىم٤مل اًمذهٌل :
( ؿِ :ٝأين ادتْىع ادُْر ظذ أمحد وؿد ثب ٝأن ظبد اهلل شٖل أبٚه ظّن يِّس رم ٜٕٚمْز افْبي
صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ويّس احلجرة افْبوي ٜؾَٚل ٓ :أرى بذفك بٖش , !! ٚأظٚذٕ ٚاهلل
وإيٚـم من رأي اخلوارج ومن افبدع ) اهـ ـالم افذهبي .
 إٔس ريض اهلل ظْه يتزك بوضع افنًرة افؼيٍ ٜحت ٝفسٕٚه ويدؾن وهي حت ٝفسٕٚه :
ذم اإلص٤مسم٦م (( :)127/1روى اسمـ اًمًٙمـ ُمـ ـمريؼ صٗمقان سمـ هٌػمة قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ىم٤مل
زم صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين  ,ؿٚل يل إٔس بن مٚفك :هذه صًرة من صًر رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه
وشِم ؾوًٓ ٚحت ٝفسٚين  ,ؿٚل :ؾوضًتٓ ٚحت ٝفسٕٚه ؾدؾن وهي حت ٝفسٕٚه ) اهـ .
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 مًٚوي ٜريض اهلل ظْه يتزك بٚفنًر وافَّٔص وؿالم ٜافيٍر افؼيف :
ssssssssss
ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)158/3قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :عم٤م اطمتي ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل:
وم٠مظمذت s
ssssssssss
إين يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم اًمّمٗم٤م  ,وإين دقمقت سمٛمِم٘مص
ُمـ ؿمٕمره وهق ذم ُمقوع يمذا وـذا ؾ٘ذا إٔ ٚم ٝؾخذوا ذفك افنًر ؾٚحنوا به ؾّي
ومْخري)اهـ .
وذم ؾمػم اًمٜمٌالء أيْم ً٤م ( ( :)159/3وىمٞمؾ إن ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ًمٞمزيد :إن أظمقف ُم٤م أظم٤مومف رء
قمٛمٚمتف ذم أُمرك  ,صٓدت رشول اهلل  يوم ًٚؿِم أطٍٚره وأخذ من صًره ؾجًّ ٝذفك ؾ٘ذا
م ٝؾٚحش به ؾّي وإٍٔي .
قمٌد إقمغم سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران قمـ أسمٞمف أن ُمٕم٤موي٦م أوىص وم٘م٤مل  :يمٜم٧م أووئ رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمكم وؾمٚمؿ ؾْزع ؿّٔهه وـسٕٔٚه ؾرؾًته وخبٖت ؿالم ٜأطٍٚره ؾ٘ذا م ٝؾٖفبسوين
افَّٔص ظذ جِدي واجًِوا افَالم ٜمسحوؿ ٜدم ظْٔي ؾًسى اهلل أن يرمحْي بزـتٓ )ٚاهـ
وروى ذًمؽ اسمـ ضمرير ذم شم٤مرخيف ()182/6وهمػمه .
وٟمحق ذًمؽ ومٕمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمف ومٗمل اًمًػم ( ( :)143/5ىم٤مل اسمـ
ؾمٕمد أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ مج٤مز قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد ىم٤مل :
أوىص ظّر بن ظبد افًزيز ظْد ادوت ؾدظ ٚبنًر من صًر افْبي  وأطٍٚر من أطٍٚره ؾَٚل:
اجًِوه دم ـٍْي ) اهـ .
 ابن ظّر ريض اهلل ظْه يتزك بّْزه ظِٔه افهالة وافسالم :
ذم اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح ( ( : )523/3ورخص ( أي أمحد) دم ادْز ٕن ابن ظّر وضع
يده ظذ مًَد رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ثم وضًٓ ٚظذ وجٓه  ,ىم٤مل اسمـ اًمزاهمقين
وهمػمه  :وفٖٔت ادْز ؾِٔتزك به تزـ ٚبّن ـٚن يرتَي ظِٔه ) اهـ .
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 تزك اخلٍِٚء بزدته ظِٔه افهالة وافسالم :
ssssssssss
ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( ( : )1308/3وىمد يم٤من قمغم اًمٜمٌل سمرد ٟمجراين وىمد
ُssssssssssمٕم٤موي٦مs
وهو افذي مل يزل اخلٍِٚء
يم٤من ظمٚمع قمغم يمٕم٥م سمـ زهػم سمرده قمٜمد إؾمالُمف ومٌ٤مقمف ُمـ
يتوارثوٕه ويتزـون به ) اهـ .
 افتزك بّوؿف افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم بًرؾٚت :
ذم اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ( ( : )16/3ىمد ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ
شم٘متٚمقا أٟمٗمًٙمؿ وٓ هتٚمٙمقا أٟمٗمًٙمؿ قمغم هذا اعمٙم٤من وم٢من قمروم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ ؾٓذا دم اجلواز وإن
ـْٕ ٚستح ٛافوؿوف دم ذفك ادوضع وم ٚيَرب مْه تزـ ً ٚبٚفْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم )اه
 افتزك بّوضع إحرامه ظِٔه افهالة و افسالم من ذي احلٍِٔ: ٜ
ذم اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ( ( : )208/2ىمقًمف ُم٤م أهؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
إٓ ُمـ قمٜمد ُمًجد ذي احلٚمٞمٗم٦م ي٘متيض أٟمف أومْمؾ ُمقاوع ذي احلٚمٞمٗم٦م ًمالىمتداء سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وافتزك بّوضع إحرامه ومن أحرم من ؽر ذفك ادوضع من ذي احلٍِٜٔ
أجزأه ) اهـ .
 افتزك بتَبٔل موضع ؾم افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم :
ذم ذح اسمـ اًمِم٤مط قمغم اًمٗمروق ( ( : )230/2وهٝمٜم٤م ًمٓمٞمٗم٦م وهل أن هذا احلجر ُمًف
ومؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ىمٌٚمف وظذ افتزك بذفك تبذل افٍْوس وأيو ًٚورد إٔه
يّغ اهلل دم أرضه من افّٔن وهو افزـ ٜوافْٚس تتًبد بتَبِٔه ـام تَبل أيدي ادِوك ) اهـ
 أبو أشٔد ريض اهلل ظْه يتزك ببئر بوٚظٕ ٜن افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم بهق ؾٔٓ: ٚ
ذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين ( ( :)263/19قمـ ُم٤مًمؽ سمـ محزة سمـ أؾمٞمد اًمً٤مقمدي اخلزرضمل قمـ
أسمٞمف قمـ ضمده أيب أؾمٞمد وًمف سمئر سم٤معمديٜم٦م ي٘م٤مل  م٤م  :بئر بوٚظ , ٜؿد بهق ؾٔٓ ٚافْبي ؾٓو يؼهبٚ
ويتّٔن هب ) .ٚاهـ .
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ىم٤مل ا مٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (: )42/7رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف وصم٘مقا يمٚمٝمؿ وذم سمٕمْمٝمؿ
ssssssssss
وٕمػ .
s ssssssssss
 اشتنٍٚء افْٚس ببئر بوٚظ ٜفبهٚؿه ظِٔه افهالة وافسالم :

ذم قمقن اعمٕمٌقد ( :)88/1وىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم  :سمْم٤مقم٦م ىمٞمؾ هق اؾمؿ ًمّم٤مطم٥م اًمٌئر وىمٞمؾ
هق اؾمؿ عمقوٕمٝم٤م وهل سمئر سم٤معمديٜم٦م سمّمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وسمرك وشمقو٠م ذم
دًمق ورده ومٞمٝم٤م وـٚن إذا مرض مريض يَول فه اؽتسل بامئٓ ٚؾٌٔتسل ؾُٖٕام ٕنط من ظَٚل
وهي دم دار بْي شٚظدة منٓورة ) اهـ .
 احساق ادْز ؾوت ظذ افْٚس افتزك به :
ىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ذم إحت٤مف اًمزائر وإـمراف اعم٘مٞمؿ ًمٚمً٤مئر ص (: 79وىمد اطمؽمىم٧م سم٘م٤مي٤م
ُمٜمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًم٘مديٛم٦م  ,وؾٚت افزائر من دس رم ٜٕٚادْز افتي ـٚن صذ
اهلل ظِٔه وآفه وشِم يوع يده ادَدش ٜادُرم ٜظِٔٓ ٚظْد جِوشه صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم
ظِٔه ودس موضع جِوشه مْه بغ اخلىبتغ وؿبِٓام  ,ودس موضع ؿدمٔه افؼيٍتغ  ,برـ ٌٜ
وٍٕع ظٚئدٌ  ,وومٞمف قمقض ُمـ يمؾ ذاه٥م ودرك ُمـ يمؾ وم٤مئ٧م ) اهـ .
ظٚم ٌٌ ٜ
 مل يزل من صٖن من ح ٟادرور بٚدديْ ٜوافتزك برؤي ٜروضته ومْزه وؿزه وجمِسه
ومالمس يديه ومواضئ ؿدمٔه وافًّود افذي ـٚن يستْد إفٔه :
ذم اًمِمٗم٤مء ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ( ( :)71/2ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗم٘مٞمف  :ومم٤م مل يزل ُمـ
ؿم٠من ُمـ طم٩م اعمرور سم٤معمديٜم٦م و اًم٘مّمد إمم اًمّمالة ذم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و
افتزك برؤي ٜروضته و مْزه و ؿزه و جمِسه و مالمس يديه و مواضئ ؿدمٔه و افًّود افذي
ـٚن يستْد إفٔه و يٜمزل ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل ومٞمف قمٚمٞمف و سمٛمـ قمٛمره و ىمّمده ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و أئٛم٦م
اعمًٚمٛملم و آقمتٌ٤مر سمذًمؽ يمٚمف ) اهـ .
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 افهحٚب ٜوافتٚبًون ريض اهلل ظْٓم يتزـون برم ٜٕٚومًَد ادْز افؼيف :
ssssssssss
ذم اًمِمٗم٤مء ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض (( :)71/2رئل اسمـ قمٛمر واوٕم ً٤م يده قمغم ُم٘مٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل
s ssssssssss
قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ اعمٜمؼم صمؿ ووٕمٝم٤م قمغم وضمٝمف .
وقمـ اسمـ ىمًٞمط واًمٕمتٌل  :ـٚن أصحٚب افْبي صذ اهلل ظِٔه و شِم إذا خال ادسجد
جسوا رم ٜٕٚادْز افتي تع افَز بّٔٚمْٓم ثم اشتَبِوا افَبِ ٜيدظون ) اهـ .
وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( )13/1وووم٤مء اًمقوم٤مء ( ( :)1401 /4قمـ يزيد سمـ قمٌداهلل سمـ
ىمًٞمط ىم٤مل :رأيٕٚ ٝش ً ٚمن أصحٚب افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم إذا خال ادسجد أخذوا
برم ِ
 ٜٕٚادْز افهًِٚء افتي تع افَز بّٔٚمْٓم ُث ّم اشتَبِوا افَبِ ٜيدظون ) اهـ .
ّ
وذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (( :)450/3طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر ىم٤ملٟ :م٤م زيد سمـ احلٌ٤مب ىم٤مل طمدصمٜمل
أسمق ُمقدودة ىم٤مل:طمدصمٜمل يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ىمًٞمط ىم٤مل  :رأيٍٕ ٝر ًا من أصحٚب افْبي
صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم إذا خال هلم ادسجد ؿٚموا إػ رم ٜٕٚادْز افَرظ ٚؾّسحوه ٚودظوا
ؿٚل :ورأي ٝيزيد ًا يًٍل ذفك ) اهـ .
وذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)54/8ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  :رأي ٝظىٚء ابن أيب ربٚح دخل ادسجد
وأخذ برم ٜٕٚادْز ثم اشتَبل افَبِ ) ٜاهـ .
 تزك اإلمٚم افبخٚري بٚفنًر افؼيف :
ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ()453/12ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  ( :ىم٤مل حمٛمد اًمقراق دظمؾ أسمق
قمٌداهلل [ اًمٌخ٤مري ] سمٗمرسمر احلامم ويمٜم٧م أٟم٤م ذم ُمِمٚمح احلامم أشمٕم٤مهد قمٚمٞمف صمٞم٤مسمف ومٚمام ظمرج ٟم٤موًمتف
صمٞم٤مسمف ومٚمًٌٝم٤م صمؿ ٟم٤موًمتف اخلػ ؾَٚل :مسس ٝصٔئ ًٚؾٔه صًر افْبي  , ؾَِ :ٝدم أي موضع هو
من اخلف؟ ؾِم خيزين ؾتومه ٝإٔه دم شٚؿه بغ افيٓٚرة وافبى ) ٜٕٚاهـ .
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 توجٔه ؿىع ظّر ريض اهلل ظْه فِنجرة افتي ـٚن افْٚس يهِون ظْدهٕ ٚن افْبي صذ
ssssssssss
اهلل ظِٔه وآفه وشِم صذ ظْده:ٚ
أظمؼمٟم٤م s
ssssssssss
روى اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( : )100/ 2أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء

قمٌد اهلل سمـ قمقن قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :يم٤من اًمٜم٤مس ي٠مشمقن اًمِمجرة اًمتل ي٘م٤مل  م٤م ؿمجرة اًمروقان
ومٞمّمٚمقن قمٜمده٤م  ,ىم٤مل :ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٠موقمدهؿ ومٞمٝم٤م وأُمر هب٤م وم٘مٓمٕم٧م .
وإؾمٜم٤مده صحٞمح إمم ٟم٤مومع ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( :)448/ 7وضمدت قمٜمد اسمـ ؾمٕمد
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ ٟم٤مومع أن قمٛمر سمٚمٖمف أن ىمقُم ً٤م ي٠مشمقن اًمِمجرة ومٞمّمٚمقن قمٜمده٤م ومتققمدهؿ صمؿ أُمر
سم٘مٓمٕمٝم٤م وم٘مٓمٕم٧م ) اهـ .
ىمد يًتدل اًمٌٕمض هبذه اًم٘مّم٦م قمغم أن قمٛمر يم٤من يٛمٜمع ُمـ اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م .
ٔاجلٕاب عَ ذلك وَ ٔجٕٓ :

 افوجه إول :
أُ األثر ضعٗف

ٕن ٟم٤مومٕم ً٤م مل يدرك قمٛمر ومٗمل هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( : )370/ 10قمـ اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل ٟ :م٤مومع
قمـ قمٛمر ُمٜم٘مٓمع ) اه ,وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ إًمٌ٤مين ذم حتذير اًمً٤مضمد ص  93طمٞم٨م ىم٤مل :
(ورواه اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م أيْم ً٤م ورضم٤مًمف صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ًمٙمٜمف ُمٜم٘مٓمع سملم ٟم٤مومع وقمٛمر  ) ...اهـ ,
وشمّمحٞمح اسمـ طمجر إلؾمٜم٤مده إٟمام هق إمم ٟم٤مومع وم٘مط يمام هق فم٤مهر يمالُمف .
 افوجه افثٚين :
أٌْ قد ٔرد أُ الشجرة ذِب بّا الصٗن أٔ غريٓ :

ومٗمل شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )87/ 26قمٜمد شمٗمًػم آي٦م اًمِمجرة ىم٤مل  (:قمـ سمٙمػم سمـ إؿم٩م أٟمف
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سمٚمٖمف أن اًمٜم٤مس سم٤ميٕمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم اعمقت  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم
ssssssssss
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  :قمغم ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ  .واًمِمجرة اًمتل سمقيع حتتٝم٤م سمٗم٩م ٟمحق ُمٙم٦م  ,وزقمٛمقا أن
ذهٌ٧م s
ssssssssss
اًمِمجرة  ,ؾَٚل  :أين ـ ٕٝٚ؟
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُمر سمذًمؽ اعمٙم٤من سمٕمد أن
ؾجًل بًوٓم يَول هْ , ٚوبًوٓم يَول  :هٚهْ , ٚؾِام ـثر اختالؾٓم ؿٚل  :شروا  ,هذا
افتُِف  .ؾذهب ٝافنجرة وـ ٕٝٚشّرة إم ٚذه ٛهب ٚشٔل  ,وإم ٚرء شوى ذفك ) اهـ .
 افوجه افثٚف: ٞ
أٌْ قد ٔرد أُ الصحابة قد اختمفٕا يف وٕضع الشجرة :

ومٗمل اًمٌخ٤مري ( (:)1080/3قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام  :رجًْ ٚمن
افًٚم ادَبل ؾام اجتّع مْ ٚاثْٚن ظذ افنجرة افتي بٚيًْ ٚحتتٓ ٚيم٤مٟم٧م رمح٦م ُمـ اهلل ومً٠مًم٧م ٟم٤مومٕم ً٤م
قمغم أي رء سم٤ميٕمٝمؿ قمغم اعمقت ىم٤مل , ٓ :سمؾ سم٤ميٕمٝمؿ قمغم اًمّمؼم ) .
وذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( ( : )105/ 2أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ حمٛمد قمـ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء قمـ
ٟم٤مومع ىم٤مل  :ظمرج ىمقم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل (صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ) بًد ذفك بٖظوام ؾام
ظرف أحد مْٓم افنجرة واختٍِوا ؾٔٓ , ٚىم٤مل اسمـ قمٛمر  :يم٤مٟم٧م رمح٦م ُمـ اهلل ) اهـ .
أُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اسمـ قمٛمر اًمً٤مسمؼ  :يم٤مٟم٧م رمح٦م ُمـ اهلل وم٘م٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح (:)171/6
(وؾمٞم٠ميت ذم اعمٖم٤مزي ُمقاوم٘م٦م اعمًٞم٥م سمـ طمزن واًمد ؾمٕمٞمد ٓسمـ قمٛمر قمغم ظمٗم٤مء اًمِمجرة وسمٞم٤من
احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ وهو أٓ حيهل هب ٚاؾتتٚن د ٚوؿع حتتٓ ٚمن اخلر ؾِو بَٔ ٝد ٚأمن تًئم بًض
اجلٓٚل هل ٚحتى ربام أؾ ٙهبم إػ اظتَٚد أن هل ٚؿوة ٍٕع أو رض يمام ٟمراه أن ُمِم٤مهد ًا ومٞمام هق
دوهن٤م وإمم ذًمؽ أؿم٤مر اسمـ قمٛمر سم٘مقًمف :يم٤مٟم٧م رمح٦م ُمـ اهلل أي يم٤من ظمٗم٤مؤه٤م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ
رمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم .
وحيتّل أن يُون مًْى ؿوفه رمح ٜمن اهلل أي ـ ٕٝٚافنجرة موضع رمح ٜاهلل وحمل
رضوإه فْزول افرض ٚظن ادٗمْغ ظْده ) ٚاهـ .
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ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم يمت٤مسمف حتذير اًمً٤مضمد ص  94 – 93اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  (:أصمر قمٛمر رواه
ssssssssss
أيْم ً٤م اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ًمٙمٜمف ُمٜم٘مٓمع سملم ٟم٤مومع وقمٛمر وًمٕمؾ اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمٝمام
ُssssssssssم٤م s
قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام  .صمؿ اؾمتدريم٧م وم٘مٚم٧م ( اًم٘م٤مئؾ إًمٌ٤مين )  :يٌٕمد ذًمؽ يمٚمف
أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ أظمرى قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام :
رضمٕم٧م ذم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ ومام اضمتٛمع اصمٜم٤من قمغم اًمِمجرة ...
ىمٚم٧م ( اًم٘م٤مئؾ إًمٌ٤مين )  :يٕمٜمل ظمٗم٤مءه٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٝمق ٟمص قمغم أن اًمِمجرة مل شمٌؼ ُمٕمرووم٦م
اعمٙم٤من طمتك يٛمٙمـ ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ قمٛمر ومدل ذًمؽ قمغم وٕمػ رواي٦م اًم٘مٓمع اًمدال قمٚمٞمف آٟم٘مٓم٤مع
اًمٔم٤مهر ومٞمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ,ومم٤م يزيده٤م وٕمٗم ً٤م ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ أسمٞمف
ىم٤مل ً :م٘مد رأي٧م اًمِمجرة صمؿ رأيتٝم٤م سمٕمد ومٚمؿ أقمرومٝم٤م  ) ...اهـ .
 وافوجه افرابع :
أٌْ قد ٔرد أُ الصحابة قد ٌصٕا وٕضع الشجرة

ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ( :)1528/4قمـ ـم٤مرق سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل  :اٟمٓمٚم٘م٧م طم٤مضم ً٤م
ومٛمررت سم٘مقم يّمٚمقن ىمٚم٧مُ :م٤م هذا اعمًجد؟ ىم٤مًمقا :هذه اًمِمجرة طمٞم٨م سم٤ميع رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞمٕم٦م اًمروقان وم٠مشمٞم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد :طمدصمٜمل أيب
أٟمف يم٤من ومٞمٛمـ سم٤ميع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ حت٧م اًمِمجرة  ,ؿٚل :ؾِام خرجْ ٚمن
افًٚم ادَبل إٔسْٔٚه ٚؾِم َٕدر ظِٔٓ , ٚوم٘م٤مل ؾمٕمٞمد :إن أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ مل يٕمٚمٛمقه٤م وقمٚمٛمتٛمقه٤م أٟمتؿ وم٠مٟمتؿ أقمٚمؿ ؟! ) اهـ .
وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ( ( :)1485/3قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل  :يم٤من أيب ممـ سم٤ميع رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًمِمجرة ؿٚل :ؾٕٚىَِْ ٚدم ؿٚبل حٚجغ ؾخٍي ظِْٔ ٚمُٚهنٚ
ؾ٘ن ـ ٕٝٚتبْٔ ٝفُم ؾٖٕتم أظِم ) اهـ .
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 افوجه اخلٚمس :
ssssssssss
أٌْ عمى فرض صحة قصة القطع ٔال وعارض هلا
s ssssssssss
ومٕمٛمر إٟمام ومٕمؾ ذًمؽ ًمئال ئمـ اًمٜم٤مس أن ذًمؽ واضم٥م  ,يمام ىم٤مل احل٤مومظ أو ومٕمؾ ذًمؽ ظمقوم٤م
قمغم طمديثل اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم .
ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ( ( : )569 /1وحمهل ذفك أن ابن ظّر ـٚن يتزك بتِك إمٚـن
وتندده دم آتبٚع منٓور وٓ يًٚرض ذفك م ٚثب ٝظن أبٔه أٟمف رأى اًمٜم٤مس ذم ؾمٗمر يتٌ٤مدرون
إمم ُمٙم٤من ومً٠مل قمـ ذًمؽ وم٘م٤مًمقا :ىمد صغم ومٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ,وم٘م٤ملُ :مـ
قمرو٧م ًمف اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ وإٓ ومٚمٞمٛمض وم٢مٟمام هٚمؽ أهؾ اًمٙمت٤مب ٕهنؿ شمتٌٕمقا آصم٤مر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
وم٤مختذوه٤م يمٜم٤مئس وسمٞمٕم٤م ٕن ذفك من ظّر حمّول ظذ إٔه ـره زيٚرهتم دثل ذفك بٌر صالة أو
خق أن ينُل ذفك ظذ من ٓ يًرف حََٔ ٜإمر ؾٔيْه واجب ً ٚوـال إمرين ُم٠مُمقن ُمـ اسمـ
قمٛمر وىمد شم٘مدم طمدي٨م قمتٌ٤من وؾم١ماًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن يّمكم ذم سمٞمتف ًمٞمتخذه
ُمّمغم وأضم٤مسمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم ذًمؽ ومٝمق طمج٦م ذم اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم)اهـ
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ( ( :)269/4وم٢من ىمٚم٧م ىمد ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ظمالف ومٕمؾ اسمٜمف روى اعمٕمرور سمـ ؾمقيد يم٤من قمٛمر ذم ؾمٗمر ومّمغم اًمٖمداة صمؿ أشمك قمغم ُمٙم٤من
ومجٕمؾ اًمٜم٤مس ي٠مشمقٟمف وي٘مقًمقن صغم ومٞمف اًمٜمٌل وم٘م٤مل قمٛمر :إٟمام هٚمؽ أهؾ اًمٙمت٤مب أهنؿ اشمٌٕمقا آصم٤مر
أٟمٌٞم٤مئٝمؿ واختذوه٤م يمٜم٤مئس وسمٞمٕم ً٤م ومٛمـ قمرو٧م ًمف اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ وإٓ ومٚمٞمٛمض .
ؿِ :ٝإن ظّر إٕام خق أن يِتزم افْٚس افهالة دم تِك ادواضع حتى ينُل ظذ من يٖيت
بًدهم ؾرى ذفك واجب ًٚوقمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من ُم٠مُمقٟم ً٤م ُمـ ذًمؽ ويم٤من يتؼمك سمتٚمؽ إُم٤ميمـ
وشمِمدده ذم آشمٌ٤مع ُمِمٝمقر وهمػمه ًمٞمس ذم هذا اعم٘م٤مم ) .اهـ .
وذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ أيْم ً٤م ( ( : )275/4اًمقضمف اًمث٤مين ذم سمٞم٤من وضمف شمتٌع قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
اعمقاوع اًمتل صغم ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل وهو إٔه يستح ٛافتتبع ٔثٚر افْبي وافتزك هب ٚومل يزل
افْٚس يتزـون بّواضع افهٚحلغ .
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sssssssssss
وىمد روى ؿمٕمٌ٦م قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ اعمٕمرور سمـ ؾمقيد ىم٤مل :يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ssssssssss
ريض اهلل قمٜمف ذم ؾمٗمر ومّمغم اًمٖمداة صمؿ أشمك قمغم ُمٙم٤من ومجٕمؾ اًمٜم٤مس ي٠مشمقٟمف وي٘مقًمقن صغم ومٞمف
ssssssssssآصم٤مر s
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل قمٛمر :إٟمام هٚمؽ أهؾ اًمٙمت٤مب أهنؿ يم٤مٟمقا اشمٌٕمقا
أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وم٤مختذوا يمٜم٤مئس وسمٞمٕم ً٤م ومٛمـ قمرو٧م ًمف اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ وإٓ ومٚمٞمٛمض  .ىم٤مًمقا :أُم٤م ُم٤م
روي قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ذيمر ذًمؽ ومألٟمف ظمٌم أن يٚمتزم اًمٜم٤مس اًمّمالة ذم شمٚمؽ
اعمقاوع ومٞمِمٙمؾ ذًمؽ قمغم ُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ ويرى ذًمؽ واضمٌ ً٤م  .ويمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل إذا رأى
اًمٜم٤مس يٚمتزُمقن اًمٜمقاومؾ اًمتزاُم ً٤م ؿمديد ًا أن يؽمظمص ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض اعمرات ويؽميمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ سمٗمٕمٚمف
ذًمؽ أهن٤م همػم واضمٌ٦م يمام ومٕمؾ اسمـ قمٌ٤مس ذم شمرك إوحٞم٦م ) اهـ .
 وافوجه افسٚدس :
أُ الٍيب صمى اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔشمي قد أقر اختاذ األواكَ اليت صمى فّٗا وصمٗات

وحتري ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمده وسمٕمد قمٝمده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وذم ذًمؽ
أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م :
-1حدي ٞظتبٚن بن مٚفك :
ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ ( )415وُمًٚمؿ رىمؿ ( ( : )54قمـ قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل
قمٜمف أٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  :وددت ي ٚرشول اهلل إٔك تٖتْٔي ؾتهع دم بٔتي ,
ؾٖختذه مهذ ,ىم٤مل :وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :ؾم٠مومٕمؾ إن ؿم٤مء اهلل .
ىم٤مل قمتٌ٤من  :ومٖمدا رؾمقل اهلل وأسمق سمٙمر طملم ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر… صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  :أيـ حت٥م أن أصكم ُمـ سمٞمتؽ؟ ,ىم٤مل :وم٠مذت إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٌٞم٧م ,وم٘م٤مم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مٛمٜم٤م ومّمٗمٗمٜم٤م ,ومّمغم ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ ) اهـ .
وذم اًمٌدع واحلقادث ًمٚمٓمرـمقر ص (( :)122ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم خمتٍم ُم٤م ًمٞمس ذم اعمختٍم
( :ؾٖم ٚموضع افْٚؾِ ٜدم مسجد افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾٕٚؾول موضع مهاله ) اهـ
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ىم٤مل اسمـ رؿمد ذم اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ( ( :)133/17ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ اًمّمالة ذم ُمًجد
ssssssssss
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أي اعمقاوع أطم٥م إًمٞمؽ؟ ؿٚل :أم ٚافْٚؾِ ٜؾّهذ افْبي صذ
افْٚؾِ ٜدمs
ssssssssss
مهذ افْبي صذ اهلل ظِٔه
اهلل ظِٔه وآفه وشِم .ىم٤مل اسمـ رؿمد :اشتح ٛمٚفك صالة
وآفه وشِم فِتزك بّوضع صالته ...وُمـ اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن قمتٌ٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل
ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ) ... :اهـ .
 -4حدي ٞإٔس ريض اهلل ظْه :
ومٗمل ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل رىمؿ ( ( : )737قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن أم ؾمٚمٞمؿ شٖف ٝرشول اهلل
صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم أن يٖتٔٓ ٚؾٔهع دم بٔتٓ ٚؾتتخذه مهذ ؾٖتٚه ) …ٚاهـ احلدي٨م.
 -3حدي ٞشِّ ٜبن إـوع ريض اهلل ظْه :
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ()127/1وُمًٚمؿ ( ( :)364/1قمـ يزيد سمـ أيب قمٌٞمد ىم٤مل :يم٤من
ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع يتحرى اًمّمالة قمٜمد إؾمٓمقاٟم٦م اًمتل قمٜمد اعمّمحػ  ,ىمٚم٧م  :ي٤م أسم٤م ُمًٚمؿ أراك
شمتحرى اًمّمالة قمٜمد هذه إؾمٓمقاٟم٦م ؿٚل رأي ٝافْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم يتحرى افهالة
ظْده ) ٚاهـ .
-4ومن ذفك م ٚتَدم ظن ابن ظّر ريض اهلل ظْٓام :
ُمـ حتري اًمّمالة ذم اعمقاوع اًمتل صغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمؾ إٟمف يم٤من
يتٕمٝمد ؿمجرة ٟمزل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ حتتٝم٤م سم٤مًمرقم٤مي٦م واًمً٘مل طمتك ٓ شمٞمٌس ومٗمل
ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)213/3قمـ اسمـ وه٥م قمـ ُم٤مًمؽ قمٛمـ طمدصمف  :أن اسمـ قمٛمر يم٤من يتٌع أُمر
رؾمقل اهلل  وآصم٤مره وطم٤مًمف وهيتؿ سمف طمتك يم٤من ىمد ظمٞمػ قمغم قم٘مٚمف ُمـ اهتامُمف سمذًمؽ ,قمـ
ظم٤مرضمف سمـ ُمّمٕم٥م قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل ً :مق ٟمٔمرت إمم اسمـ قمٛمر إذا اشمٌع رؾمقل
اهلل ً م٘مٚم٧م هذا جمٜمقن .
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ ٟم٤مومع  :أن ابن ظّر ـٚن يتبع آثٚر رشول اهلل  ـل مُٚن صذ
ؾٔه حتى إن افْبي ٕ زل حت ٝصجرة ؾُٚن ابن ظّر يتًٚهد تِك افنجرة ؾٔه ٛدم أصِٓٚ
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ادٚء فُٔال تٔبس ) اهـ وروى ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل ()245/5واسمـ طمٌ٤من ( )551/15وهمػممه٤م .
ssssssssss
-5ومن ذفك أمر اهلل ظز وجل فْبٔه صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم وفألم ٜبٖن يتخذوا من مَٚم
ssssssssssوأُمٜم٤م s
إبراهٔم مهذ  ,سمؾ إن ؿمٕم٤مئر احل٩م هل قمٌ٤مرة قمـ شمؼمك سمآصم٤مر أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ وأسمٞمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ
ه٤مضمر قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم ً٤م اسمتداء ُمـ اًمّمالة ظمٚمػ اعم٘م٤مم صمؿ اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ
اًمرُمل واًمذسمح  ...اًمخ .
-6ومن ذفك م ٚرواه ظبد افرزاق ( ( :)77/1أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل
أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يزيد أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ـم٤مرق سمـ قمٚم٘مٛم٦م أظمؼمه قمـ أُمف أن اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا طم٤مذى ُمٙم٤مٟم ً٤م ُمـ دار يٕمغم ٟمًٞمف قمٌٞمد اهلل اؾمت٘مٌؾ اًمٌٞم٧م صمؿ دقم٤م.
ؿٚل بن جري ٟوـْ ٝإٔ ٚأضوف وظبد اهلل بن ـثر افداري حتى إذا جئْ ٚذفك ادُٚن
اشتَبل افبٔ ٝثم دظ ٚوؿٚل ؿد بٌِْي دم هذا ادُٚن ٕبي



) اهـ .

ىم٤مل ا مٞمثٛمل ( ( :)554/2قمٌد اًمرمحـ سمـ ـم٤مرق هذا مل أضمد ُمـ وصم٘مف وٓ ضمرطمف  ,وسم٘مٞم٦م
رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح) اهـ .
-7ومن ذفك م ٚرواه افْسٚئي ( )441/1وافىزاين (( :)192/1قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  :أشمٞم٧م سمداسم٦م ومقق احلامر ودون اًمٌٖمؾ ظمٓمقه٤م قمٜمد
ُمٜمتٝمك ـمرومٝم٤م ومريمٌ٧م وُمٕمل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومنت ؾَٚل :إزل ؾهل  ,ؾًٍِ ٝؾَٚل:
أتدري أين صِٔ ٝصِٔ ٝبىٔب ٜوإفٔٓ ٚادٓٚجر .
صمؿ ىم٤مل :اٟمزل ومّمؾ ومّمٚمٞم٧م ؾَٚل :أتدري أين صِٔ ٝصِٔ ٝبىور شْٔٚء حٔ ٞـِم اهلل
ظز وجل موشى ظِٔه افسالم  ,ثم ؿٚل :إزل ؾهل  ,ؾْزف ٝؾهِٔ ٝؾَٚل :أتدري أين صِٔٝ
صِٔ ٝببٔ ٝحلم حٔ ٞوفد ظٔسى ظِٔه افسالم ) اهـ .

 ( ذم إصؾ ( رء ) واًمتّمقي٥م ُمـ أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل 297/3
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وًمف ؿم٤مهد قمـ ؿمداد سمـ أوس رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( )282/7وُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم
ssssssssss
( ,)110/3ىم٤مل ا مٞمثٛمل (( :)73/1رواه اًمٌزار وأسمق يٕمغم واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ورضم٤مًمف رضم٤مل
اًمّمحٞمح ) اهـ s ssssssssss .
ىم٤مل اًمًٜمدي ذم ذطمف قمغم اًمٜمً٤مئل ( ( :)222/1صِٔ ٝبىور شْٔٚء وهذا أصل ـبر
دم تتبع آثٚر افهٚحلغ وافتزك هب ٚوافًبٚدة ؾٔٓ ) ٚاهـ .
-8ومن ذفك م ٚرواه افْسٚئي ( ( :)428/1قمـ حمٛمد سمـ قمٛمران إٟمّم٤مري قمـ أسمٞمف
ىم٤مل :ظدل إيل ظبد اهلل بن ظّر وإٕٔٚ ٚزل حت ٝرسحه بىريق مُ ٜؾَٚل :م ٚإٔزفك حت ٝهذه
افنجرة ,ؾَِ :ٝإٔزفْي طِٓ. ٚ
ىم٤مل قمٌد اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إذا يمٜم٧م سملم إظمِمٌلم ُمـ ُمٜمك
وٟمٗمخ سمٞمده ٟمحق اعمنمق وم٢من هٜم٤مك وادي ً٤م ي٘م٤مل ًمف اًمنسم٦م وذم طمدي٨م احلرث ي٘م٤مل ًمف اًمنر سمف
رسحه رس حتتٓ ٚشبًون ٕبٔ ً )ٚاهـ ورواه أمحد ()238/2وُم٤مًمؽ ( )423/1وصححف اسمـ
طمٌ٤من (.)137/14
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ()66-64/13وٟمحقه ذم آؾمتذيم٤مر (( :)406/4ىم٤مل أسمق
قمٛمر) ٓ :أقمرف حمٛمد سمـ قمٛمران هذا إٓ هبذا احلدي٨م وإن مل يٙمـ أسمقه قمٛمران سمـ طمٌ٤من
إٟمّم٤مري أو قمٛمران سمـ ؾمقادة ومال أدري ُمـ هق وطمديثف هذا ُمدين وحسبك بذـر مٚفك فه
دم ـتٚبه ...
( هذا ) احلدي ٞدفٔل ظذ افتزك بّواضع إٕبٔٚء وافهٚحلغ ومَٚمٚهتم ومسٚـْٓم وإػ
هذا ؿهد ظبداهلل بن ظّر بحديثه هذا واهلل أظِم ) اهـ يمالم اسمـ قمٌد اًمؼم.
وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ( .. ( :)571/1وذم اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ظوف
أن افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم صذ دم وادي افروحٚء وؿٚل :فَد صذ دم هذا ادسجد
شبًون ٕبٔ ً , ٚافثٚف :ٞظرف من صْٔع ابن ظّر اشتحبٚب تتبع آثٚر افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه
وشِم وافتزك هب ) ٚاهـ .
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ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ذح اًمٜمً٤مئل (( :)549/2هطم٦م هل اًمِمجرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م  ,ه حتتٝم٤م
ssssssssss
ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم٤م أي ؿىً ٝرسرهم يًْي أهنم وفدوا حتتٓ ٚؾٓو يهف برـتٓ ) ٚاهـ .
ُssssssssssمـ s
وذم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ( ( :)450/11قمـ ُمٕمٛمر قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل  :يم٤من رضمؾ
إٟمّم٤مر ُمًتٔمالً حت٧م هطم٦م ومٛمر قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ومًٚمؿ قمٚمٞمف وىم٤مل :أشمدري عم٤م يًتح٥م
فمؾ اًمنح ىم٤ملٟ :مٕمؿ ىم٤مل :مل ىم٤ملٟٕ :مف سم٤مرد فمٚمٝم٤م وٓ ؿمقك ومٞمٝم٤م .
ىم٤مل :وًمٖمػم ذًمؽ أرأي٧م إذا يمٜم٧م سملم اعم٠مزُملم دون ُمٜمك وم٢من ُمـ هٜم٤مًمؽ إمم ُمٓمٚمع اًمِمٛمس
ُمٙم٤من اًمنر  -أو ىم٤مل ُمًجد اًمنر  -ه ومٞمف ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم ً٤م وم٤مؾمتٔمؾ ٟمٌل ُمٜمٝمؿ حت٧م هطم٦م دقم٤م
وم٤مؾمتج٤مب ًمف ودقم٤م  م٤م ومٙمٗمك يمام رأي٧م ٓ يٕمتؾ يمام يٕمتؾ اًمًحر ,ىم٤مل ُمٕمٛمر  :هوا ىمٓمٕم٧م
هرهؿ ٓ شمٕمتؾ يٕمٜمل طمٗمر ًا أسمد ًا ) اهـ .
-9ومن ذفك م ٚرواه افىزاين دم إوشط (( :)471/4طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو ىم٤مل طمدصمٜم٤م
قمٌد اهلل سمـ اعمثٜمك أظمق أيب ُمقؾمك ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمػم اًمًدود
ىم٤مل طمدصمٜمل أيب قمـ ضمدي  :أٟمف ضم٤مء سم٢مداوة ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل ىمد همًؾ اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م وضمٝمف
وُمْمٛمض ومٞمف وسمزق ذم اعم٤مء وهمًؾ يديف وذراقمٞمف صمؿ ُمأل اإلداوة وؿٚل ٓ :تردن مٚء إٓ مألت
اإلداوة ظذ م ٚبَي ؾٔٓ ٚؾ٘ذا أتٔ ٝبالدك ؾرش به تِك افبًَ ٜواختذه مسجد ًا ؿٚل :ؾٚختذوه ,
ؿٚل ظّرو  :وؿد صِٔ ٝإٔ ٚؾٔه ) اهـ ورواه اًمديٚمٛمل ذم اًمٗمردوس (.)159/5
-11وهُذا ـٚن ؾًل افسِف  :ومٗمل ؾمػم اًمٜمٌالء ()211/5ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم احلٙمؿ سمـ
قمتٞمٌ٦م( :أمحد سمـ زهػم طمدصمٜم٤م اسمـ ُمٕملم طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ ُمٖمػمة ؿٚل :ـٚن احلُم إذا ؿدم ادديْٜ
ؾرؽ ٝفه شٚري ٜافْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم يهع إفٔٓ ) ٚاهـ .
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التربك ببعض األواكَ ٔاألشٗاء اليت ٔرد الشرع بالتربك بّا كالكعبة ٔزوسً
s ssssssssss

وهذه اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م حمؾ سمحثٜم٤م أيْم ً٤م وإٟمام أوردهت٤م ٕين أيْم ً٤م وضمدت سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم
اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مسيـ يٜمٙمر ذًمؽ وإًمٞمؽ سمٕمض إىمقال وأصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمًٚمػ ذم ذًمؽ :


ذم اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ ( )48/3وهق ذم اعمجٛمقع ( ( : )461/ 7صمؿ ىم٤مل اًمٜمقوي :
ٓ جيقز أظمذ رء ُمـ ـمٞم٥م اًمٙمٕمٌ٦م ٓ ًمٚمتؼمك  ,وٓ ًمٖمػمه  ,وُمـ أظمذ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمف ًمزُمف رده إًمٞمٝم٤م
ؾ٘ن أراد افتزك أتى بىٔ ٛمن ظْده ؾّسحٓ ٚبه ثم أخذه ) اهـ .
وذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص ( ( : )325/3ىم٤مل أسمق سمٙمر ً :مٞمس ذم أي٦م دًٓم٦م قمغم
يمراه٦م اًمّمالة واًمٓمقاف ذم اًمٜمٕمؾ  ,وذًمؽ ٕن اًمت٠مويؾ إن يم٤من هق إول ؾٚدًْي ؾٔه مبٚذة
افوادي بَدمه تزـ ً ٚبه ـٚشتالم احلجر وتَبِٔه تزـ ً ٚبه ) اهـ .
وذم ذح احلٛمقي قمغم إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ( ( : )12/4ودم افيٓري : ٜوتراب افبٔٝ
ادُرم افٔسر جيوز إخراجه فِتزك وإٓ ٓ ٕٕه ختري ) ٛاهـ .
وذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ( ( : )522/1وحيرم أظمذ ـمٞم٥م اًمٙمٕمٌ٦م) وأظمذ ( ؾمؽمه٤م ) وُمـ أظمذ
ُمٜمٝمام ؿمٞمئ ً٤م ًمزُمف رده ( ؾّن أراد افتزك ) هب ٚدم ضٔ ( ٛمسحٓ ٚبىٍٕٔ ٛسه  ,ثم يٖخذه)اه
وذم دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك (( : )541/1و ( ٓ ) إصمؿ وٓ ومدي٦م ( إن ؿمؿ ) حمرم ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ
( سمال ىمّمد ) ـّن دخل شوؿ ً ٚأو افًُب ٜفِتزك وُمِمؽمي اًمٓمٞم٥م ًمٜمحق دم٤مرة ومل يٛمًف وًمف
شم٘مٚمٞمٌف  ,ومحٚمف وًمق فمٝمر رحيف ًمٕمن اًمتحرز ) اهـ .
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ذم اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي ( ( : )459/7اتٍَٕ ٝهوص افنٚؾًي وإصحٚب ظذ جواز
s ssssssssss
َٕل مٚء زمزم إػ مجٔع افبالد  ,واشتحبٚب أخذه فِتزك ) اهـ .
وذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ( ( : )522/1ومرع ٟم٘مؾ شمراب احلرم وأطمج٤مره إمم احلؾ طمرام )
حلرُمتف ومٞمج٥م رده إمم احلرم ( ٓ ُم٤مء زُمزم ) ومال حيرم ٟم٘مٚمف إمم احلؾ  ,سمؾ وٓ يٙمره يمام ذيمره
إصؾ ٓؾمتخالومف { ; وٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اؾمتٝمداه  ,وهق سم٤معمديٜم٦م ُمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ
قمٛمرو قم٤مم احلديٌٞم٦م } رواه اًمٌٞمٝم٘مل ; وٕن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٜم٘مٚمف رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف واحل٤ميمؿ
وصحح إؾمٜم٤مده وزاد اًمٌٞمٝم٘مل ويم٤مٟم٧م ختؼم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٗمٕمٚمف ومن هْٚ
ؿٚل دم ادجّوع بٚشتحبٚب َِٕه تزـ ً ٚوحُٚه ظن ٕهوص افنٚؾًي وإصحٚب ) اهـ .
وذم ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ( ( : )116/3وىمد ٟمص اسمـ طمٌٞم٥م قمغم اؾمتحٌ٤مب ذًمؽ وم٘م٤مل ذم
خمتٍم اًمقاوح٦م  :يستح ٛدن ح ٟأن يستُثر من مٚء زمزم تزـ ً ٚبزـته  ,ويٙمقن ُمٜمف ذسمف
وووقؤه واهمتً٤مًمف ُم٤م أىم٤مم سمٛمٙم٦م ويٙمثر ُمـ اًمدقم٤مء قمٜمد ذسمف ىم٤مل  :واؾمتح٥م عمـ طم٩م أن
يتزود ُمٜمف إمم سمٚمده  ,وم٢مٟمف ؿمٗم٤مء عمـ يًتِمٗمل سمف ) .
وذم أداب ٓسمـ ُمٗمٚمح ( ( : )110/3ؾهل دم آشتنٍٚء بامء زمزم وأثٚر ادحّديٜ
وافتزك هبام وم ٚيٍْع فًرس افوٓدة  ,وافًَرب :
ىم٤مل قمٌد اهلل  :رأي ٝأيب ؽر مرة يؼب زمزم يستنٍي به ويّسح يديه ووجٓه  .ورأي٧م
أيب ي٠مظمذ ؿمٕمرة ُمـ ؿمٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمْمٕمٝم٤م قمغم ومٞمف ومٞم٘مٌٚمٝم٤م  ,وأطمً٥م
أين رأيتف يْمٕمٝم٤م قمغم قمٞمٜمٞمف ويٖمٛمًٝم٤م ذم اعم٤مء  ,صمؿ ينمب ُمٜمٝم٤م ) اهـ .


ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ( ( : )254/3ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر ذم اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :إن
ىمٚمٜم٤م  :إن ظمٚمع اًمٜمٕمٚملم ـٚن فْٔٚل برـ ٜافتَديس ؾام أجدره بٚفهح , ٜؾَد اشتحق افتْزيه ظن
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افًْل  ,واشتحق افواضئ افتزك بٚدبٚذة  ,ـام ٓ تدخل افًُب ٜبًِْغ  ,وـام ـٚن مٚفك ٓ
ssssssssss
يرـ ٛداب ٜبٚدديْ , ٜبر ًا بسبتٓ ٚادحتوي ٜظذ إظيم افؼيٍ , ٜواجلث ٜافُريّ)ٜاه .
s ssssssssss

ذم ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ()184/14ذح طمدي٨م ( :سم٤مؾمؿ اهلل شمرسم٦م أروٜم٤م سمري٘م٦م سمٕمْمٜم٤م
ًمٞمِمٗمك سمف ؾم٘مٞمٛمٜم٤م سم٤مذن رسمٜم٤م )  ( :ؿٚل مجٓور افًِامء ادراد بٖرضْ ٚهْ ٚمجِ ٜإرض وؿٔل أرض
ادديْ ٜخٚص ٜفزـتٓ ) ٚاهـ .
وذم زاد اعمٕم٤مد ( ( :)170/4وإذا يم٤من هذا ذم هذه اًمؽمسم٤مت  ,ؾام افين بٖضٔ ٛترب ٜظذ
وجه إرض وأبرـٓ , ٚوؿد خٚفى ٝريق رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم  ,وىم٤مرٟم٧م
رىمٞمتف سم٤مؾمؿ رسمف  ,وشمٗمقيض إُمر إًمٞمف ) اهـ .


دم اإلٕهٚف ( ( : )117/2ويم٤من ُمـ ؿمٕم٤مر اًمًٚمػ  :أـل فَّ ٜمن إضحٔ ٜمن ـبدهٚ
أو ؽره ٚتزـ ً ٚؿٚفه دم افتِخٔص وؽره ) اهـ .


ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ( ( : )261/13واظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م :
وم٘مٞمؾ يم٤من ي٠ميت ىمٌ٤مء زائر ًا ًمألٟمّم٤مر وهؿ سمٜمق قمٛمرو .
وىمٞمؾ يم٤من ي٠ميت ىمٌ٤مء يتٗمرج ذم طمٞمٓم٤مهن٤م ويًؽميح قمٜمدهؿ .
وؿٔل ـٚن يٖيت ؿبٚء فِهالة دم مسجده ٚتزـ ً ٚبه دٕ ٚزل ؾٔه إٔه أشس ظذ افتَوى .
ىم٤مل أسمق قمٛمر ً :مٞمس قمغم رء ُمـ هذه إىم٤مويؾ دًمٞمؾ ٓ ُمدومع ًمف وممٙمـ أن شمٙمقن
يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ ) اهـ .
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ssssssssss
ذم اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم ( ( :)161/ 17وىمد ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل  ٓ :بٖس بتًِٔق
ُمٕمٚم٘مٝم٤م s
ssssssssss
افُت ٛافتي ؾٔٓ ٚأشامء اهلل ظز وجل ظذ أظْٚق ادرىض ظذ وجه افتزك هب ٚإذا مل يرد
سمتٕمٚمٞم٘مٝم٤م ُمداومٕم٦م اًمٕملم وهذا ُمٕمٜم٤مه ىمٌؾ أن يٜمزل سمف رء ُمـ اًمٕملم وًمق ٟمزل سمف رء ُمـ اًمٕملم
ضم٤مز اًمرىمل قمٜمد ُم٤مًمؽ وشمٕمٚمٞمؼ اًمٙمت٥م ) اهـ .
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ssssssssss
الفصن األوه
s ssssssssss
يف ذكز اخلالف يف وسألة التربك بالصاحلني وآثارهي

افَول إول  :أن ذًمؽ ُمنموع وهق ُم٤م قمٚمٞمف مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م
وهمػمهؿ .
وافَول افثٚين  :أن ذًمؽ ممٜمقع أو ُمٙمروه وهق ُم٤م قمٚمٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ  ,ويمذا اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ص٤مطم٥م آقمتّم٤مم واإلُم٤مم اسمـ
رضم٥م احلٜمٌكم  ,ويمذا أئٛم٦م اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م  ,وأول ُمـ يمره ذًمؽ ومٞمام أقمٚمؿ هق
اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وٓ أقمٚمؿ أطمد ًا ؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ .
وصتٍد القائمني بأُ ذلك وشرٔع :

-1حدي ٞابن ظّر ريض اهلل ظْٓام :
ُم٤م رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ()242/1واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( )30/3وأسمق ٟمٕمٞمؿ
ذم احلٚمٞم٦م ( :)203/8قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل  :اًمقوقء ُمـ ضمر ضمديد خمٛمر
أطم٥م إًمٞمؽ أم ُمـ اعمٓم٤مهر؟ وم٘م٤مل ٓ :سمؾ ُمـ اعمٓم٤مهر إن ديـ اهلل احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م ,ؿٚل :وـٚن
رشول اهلل يبً ٞإػ ادىٚهر ؾٔٗتى بٚدٚء ؾٔؼبه يرجو برـ ٜأيدي ادسِّغ ) اهـ .
ىم٤مل ا مٞمتٛمل ذم اعمجٛمع ( :)502/1رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن
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sssssssssss
وقمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد صم٘م٦م يٜمً٥م إمم اإلرضم٤مء ) اهـ  ,وحسْه إفبٚين دم افسِسِ ٜافهحٔحٜ
ssssssssss
( )112/1وحسْه أيو ً ٚدم صحٔح اجلٚمع حدي ٞرؿم.)2892 ( :
s ssssssssss
-4حدي ٞبئر افْٚؿ: ٜ
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري () 1237/3وُمًٚمؿ ( ( :)290/2قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل
قمٜمٝمام أظمؼمه أن اًمٜم٤مس ٟمزًمقا ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أرض صمٛمقد احلجر
وم٤مؾمت٘مقا ُمـ سمئره٤م واقمتجٜمقا سمف وم٠مُمرهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن هيري٘مقا ُم٤م
اؾمت٘مقا ُمـ سمئره٤م وأن يٕمٚمٗمقا اإلسمؾ اًمٕمجلم وأمرهم أن يستَوا من افبئر افتي ـ ٕٝٚتردهٚ
افْٚؿ )ٜاهـ .
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( ( :)42/10أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن يًت٘مقا ُمـ سمئر
اًمٜم٤مىم٦م دفٔل ظذ افتزك بآثٚر إٕبٔٚء وافهٚحلغ  ,وإن تَٚدم ٝأظهٚرهم وخٍٔ ٝآثٚرهم)اهـ
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف (( :)112/18ورم هذا احلدي٨م ومقائد ُمٜمٝم٤م اًمٜمٝمك قمـ
اؾمتٕمامل ُمٞم٤مه سمئ٤مر احلجر إٓ سمئر اًمٜم٤مىم٦م  ..ومْٓ ٚجمٕٚب ٜآبٚر افيٚدغ وافتزك بآبٚر افهٚحلغ)اهـ.
وىم٤مل اًمٌٝمقيت ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ( ( :)29/1وأُمرهؿ أن يًت٘مقا ُمـ اًمٌئر اًمتل يم٤مٟم٧م شمرده٤م
اًمٜم٤مىم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ [ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ] وهي افبئر افُبرة افتي يرده ٚاحلجٚج دم
هذه إزمْ ٜإتٓى ) ىم٤مل [ اسمـ اًم٘مٞمؿ ] ذم ا مدى ذم همزوة شمٌقك  :بئر افْٚؿ ٜاشتّر ظِم افْٚس هبٚ
ؿرٕ ً ٚبًد ؿرن إػ وؿتْ ٚهذا ؾال ترد افرـوب بئر ًا ؽره ٚوهل ُمٓمقي٦م حمٙمٛم٦م اًمٌٜم٤مء واؾمٕم٦م
إرضم٤مء آصم٤مر اًمٕمٗمق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مدي٦م ٓ شمِمتٌف سمٖمػمه٤م ) اهـ .
-3حدي ٞجري ٟافراه:ٛ
ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ ( )1976/4ذم ىمّم٦م ضمري٩م اًمراه٥م اعمِمٝمقرة ذم طمدي٨م اًمثالصم٦م
اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ذم اعمٝمد( :وم٘م٤مل [ضمري٩م] :أيـ اًمّمٌل ؟ ومج٤مؤا سمف وم٘م٤مل :دقمقين طمتك أصكم,
ومّمغم ومٚمام اٟمٍمف أشمك اًمّمٌل ومٓمٕمـ ذم سمٓمٜمف وىم٤مل :ي٤م همالم ُمـ أسمقك ؟ ىم٤مل :ومالن اًمراقمل,
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ىم٤مل :ؾٖؿبِوا ظذ جري ٟيَبِوٕه ويتّسحون به ,وىم٤مًمقاٟ :مٌٜمل ًمؽ صقُمٕمتؽ ُمـ ذه٥م ىم٤ملٓ :
ssssssssss
أقمٞمدوه٤م ُمـ ـملم يمام يم٤مٟم٧م ومٗمٕمٚمقا) اهـ .
ssssssssssوشِم s:
-2إحٚدي ٞافواردة دم افتزك بٚفْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه
ٕن اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ هل إيامن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وشم٘مقاه وصالطمف وىمرسمف ُمـ
رسمف وهذه اًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة ذم همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم .
ٔوصتٍد املاٌعني ِـٕ:

 أن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ . وأن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمًٚمػ مل يٙمقٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ .وأن ذًمؽ ذريٕم٦م ًمٕمٌ٤مدة اًمّم٤محللم .وأجٚب افَٚئِون بٚدؼوظٔ: ٜ
قمـ اخلّمقصٞم٦م سم٠من ادقم٤مء اخلّمقصٞم٦م حيت٤مج إمم دًمٞمؾ إذ إصؾ هق اًمٕمٛمقم واًمت٠مدوم٢من ىمٞمؾ إن صالح همػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٔمٜمقن وصالطمف ُم٘مٓمقع سمف وم٤مجلقاب :
أن اًمٔمـ ذم ذًمؽ يم٤مف طمٞم٨م إن أيمثر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٔمـ .
وأضم٤مسمقا قمـ قمدم ورود ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ سم٠مٟمف ىمد ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦مواًمًٚمػ اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل .
وأضم٤مسمقا قمـ يمقن ذًمؽ ذريٕم٦م ًمٚمٕمٌ٤مدة سم٠من ذًمؽ ُمقضمقد أيْم ً٤م ذم اًمتؼمك سم٤مًمٜمٌل صغم اهللقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وآصم٤مره ومٕمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقًمقا سمٕمدم ضمقازه.
وم٢من ىمٞمؾ إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمتقطمٞمد ومال ظمقف
قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ومٞم٘م٤مل يمذًمؽ يٛمٙمـ أن يٕمٚمؿ اعمتؼميملم اًمتقطمٞمد طمتك ٟم٠مُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ.
وٓ ؿمؽ أن ومٕمؾ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٌ٤مدة ًمٚمٛمتؼمك سمف طمرام سمؾ ذك وٓ أفمـ أطمد ًا ُمـ
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ال هل هذه سمؾ اعمً٠مًم٦م هل ومٕمؾ ذًمؽ شمؼميم ً٤م
اعمًٚمٛملم .يٗمٕمؾ ذًمؽ  ,وًمٞمً٧م اعمً٠مًم٦م اعمٓمروطم٦م أص ًssssssssss
ٓ قمٌ٤مدة
اًم٘م٤مئٚملم s
ssssssssss
هذا هق ذيمر اخلالف قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل وذم اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م ؾمٜمذيمر أىمقال
سم٤معمنموقمٞم٦م و أىمقال اعم٤مٟمٕملم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل .
تنبيــه  :وًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ ٟمريد اًمتٜمٌٞمف إمم أن اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم ًمف صقر وُمٜمٝم٤م :
اًمتؼمك سمدقم٤مئٝمؿ .
واًمتؼمك سمرؤيتٝمؿ .
واًمتؼمك سمٛمج٤مًمًتٝمؿ .
واًمتؼمك سمذيمرهؿ .
واًمتؼمك سمآصم٤مرهؿ ُ :مـ ًمٌ٤مس أو قمرق أو ؿمٕمر أو ريؼ أو ؾم١مر ـمٕم٤مم أو ذاب ...إًمخ.
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يرى اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمتؼمك ًمف إـمالىم٤من أطمدمه٤م طمؼ وأظمر سم٤مـمؾ  :أم ٚاحلق ؾثالثٜ
أرضب :
إول  :هو إٔه بسب ٛبرـ ٜاتبٚع اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح طمّمؾ ًمٜم٤م ُم٤م طمّمؾ ُمـ
اخلػم واًمرزق واًمٜمٍم ودومع اًمٌالء واًمنم .
واًمث٤مين  :هو إٔه بسب ٛدظٚء اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح طمّمؾ ًمٜم٤م ذًمؽ .
واًمث٤مًم٨م  :هو إٔه بسب ٛصالح اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح طمّمؾ ًمٜم٤م ذًمؽ  ,وهذا
افرضب افثٚف ٞهو م ٚيريده اجلّٓور بٚفتزك  ,ؾٚإلمٚم ابن تّٔٔ ٜمواؾق فِجّٓور دم
اجلِّ. ٜ
وأم ٚافبٚضل ؾٓو ثالث ٜأرضب أيو ً: ٚ
إول  :أن يٕمت٘مد أن اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح حيّمؾ سمًٌٌف اخلػم ودومع اًمنم مع
ظّل افنخص ادتزك بًّهٔ ٜاهلل تًٚػ .
واًمث٤مين  :أن يٕمت٘مد أن اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح حيّمؾ سمًٌٌف اخلػم ودومع اًمنم بّجرد
إٓتسٚب إفٔه دون افًّل بٚفىٚظٚت .
واًمث٤مًم٨م  :أن يٕمت٘مد أن اًمٜمٌل أو اًمقزم أو اًمّم٤مًمح حيّمؾ سمًٌٌف اخلػم ودومع اًمنم بسبٛ
أظامل هي مًٚيص دم ذاهت ٚـٚفسجود فه وٕحو ذفك .
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وُمـ هذا اًمتٗمّمٞمؾ قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟمالطمظ  :أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمقاومؼ ًمٚمجٛمٝمقر ذم اجلٛمٚم٦م وأٟمف
ssssssssss
ٓ يٗمرق ذم ذًمؽ سملم اًمٜمٌل واًمقزم واًمّم٤مًمح سمؾ احلٙمؿ واطمد .
s ssssssssss
وهذه بًض أؿوال اإلمٚم ابن تّٔٔ ٜافتي تدل ظذ افتٍهٔل افسٚبق:
ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (( : )358/5وىمقل اًم٘م٤مئؾ :أٟم٤م ذم سمريم٦م ومالن وحت٧م
ٟمٔمره:
إن أراد سمذًمؽ أن ٟمٔمره وسمريمتف ُمًت٘مٚم٦م سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح  ,ودومع اعمْم٤مر  ,ومٙمذب وإن
أراد أن ومالٟم ً٤م دقم٤م زم  ,وم٤مٟمتٗمٕم٧م سمدقم٤مئف  ,أو أٟمف قمٚمٛمٜمل وأدسمٜمل  ,وم٠مٟم٤م ذم سمريم٦م ُم٤م اٟمتٗمٕم٧م سمف ُمـ
شمٕمٚمٞمٛمف وشم٠مديٌف ومّمحٞمح .
وإن أراد سمذًمؽ أٟمف سمٕمد ُمقشمف جيٚم٥م اعمٜم٤مومع  ,ويدومع اعمْم٤مر  ,أو جمرد صالطمف وديٜمف وىمرسمف
ُمـ اهلل يٜمٗمٕمٜمل ُمـ همػم أن يٓمٞمع اهلل ومٙمذب ) اهـ .
وذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ( :)113/11وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾٟ :محـ ذم سمريم٦م ومالن  ,أو ُمـ وىم٧م
طمٚمقًمف قمٜمدٟم٤م طمٚم٧م اًمؼميم٦م ومٝمذا يمالم صحٞمح سم٤مقمتٌ٤مر  ,سم٤مـمؾ سم٤مقمتٌ٤مر  ,وم٠مُم٤م اًمّمحٞمح وم٢من يراد
سمف أٟمف هداٟم٤م وقمٚمٛمٜم٤م وأُمرٟم٤م سم٤معمٕمروف وهن٤مٟم٤م قمـ اعمٜمٙمر ومٌؼميم٦م اشمٌ٤مقمف وـم٤مقمتف طمّمؾ ًمٜم٤م ُمـ
اخلػم ُم٤م طمّمؾ ومٝمذا يمالم صحٞمح يمام يم٤من أهؾ اعمديٜم٦م عم٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل [صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ ] ذم سمريمتف عم٤م آُمٜمقا سمف وأـم٤مقمقه ومٌؼميم٦م ذًمؽ طمّمؾ  مؿ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمؾ يمؾ
ُم١مُمـ آُمـ سم٤مًمرؾمقل وأـم٤مقمف طمّمؾ ًمف ُمـ سمريم٦م اًمرؾمقل سمًٌ٥م إيامٟمف وـم٤مقمتف ُمـ ظمػم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ُم٤مٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل .
وأيْم ً٤م إذا أريد سمذًمؽ أٟمف سمؼميم٦م دقم٤مئف وصالطمف دومع اهلل اًمنم وطمّمؾ ًمٜم٤م رزق وٟمٍم
ومٝمذا طمؼ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل [صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ]  ( :وهؾ شمٜمٍمون وشمرزىمقن إٓ سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ
سمدقم٤مئٝمؿ وصالهتؿ وإظمالصٝمؿ ) وىمد يدومع اًمٕمذاب قمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر ًمئال يّمٞم٥م ُمـ
سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم ممـ ٓ يًتحؼ اًمٕمذاب وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :
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( وًمقٓ رضم٤مل ُم١مُمٜمقن وٟمً٤مء ُم١مُمٜم٤مت إمم ىمقًمفً :مق شمزيٚمقا ًمٕمذسمٜم٤م اًمذيـ يمٗمروا ُمٜمٝمؿ
ssssssssss
قمذاسم ً٤م أًمٞم ًام ) ومٚمقٓ اًمْمٕمٗم٤مء اعم١مُمٜمقن اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٛمٙم٦م سملم فمٝمراين اًمٙمٗم٤مر قمذب اهلل اًمٙمٗم٤مر
ssssssssssذم s
اًمٌٞمقت ُمـ اًمٜمً٤مء واًمذراري
ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل [صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ]ً ( :مقٓ ُم٤م
ُٕمرت سم٤مًمّمالة ومت٘م٤مم صمؿ اٟمٓمٚمؼ ُمٕمل سمرضم٤مل ُمٕمٝمؿ طمزم ُمـ طمٓم٥م إمم ىمقم ٓ يِمٝمدون
اًمّمالة ُمٕمٜم٤م وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ ) ويمذًمؽ شمرك رضمؿ احل٤مُمؾ طمتك شمْمع ضمٜمٞمٜمٝم٤م وىمد ىم٤مل
اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ( :واضمٕمٚمٜمل ُمٌ٤مريم ً٤م أيٜمام يمٜم٧م ) .
ومؼميم٤مت أوًمٞم٤مء اهلل اًمّم٤محللم سم٤مقمتٌ٤مر ٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمخٚمؼ سمدقم٤مئٝمؿ إمم ـم٤مقم٦م اهلل وسمدقم٤مئٝمؿ
ًمٚمخٚمؼ وسمام يٜمزل اهلل ُمـ اًمرمح٦م ويدومع ُمـ اًمٕمذاب سمًٌٌٝمؿ طمؼ ُمقضمقد ومٛمـ أراد سم٤مًمؼميم٦م هذا
ويم٤من ص٤مدىم ً٤م وم٘مقًمف طمؼ .
وأُم٤م اعمٕمٜمك اًمٌ٤مـمؾ ومٛمثؾ أن يريد اإلذاك سم٤مخلٚمؼ ُمثؾ أن يٙمقن رضمؾ ُم٘مٌقر سمٛمٙم٤من
ومٞمٔمـ أن اهلل يتقٓهؿ ٕضمٚمف وإن مل ي٘مقُمقا سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ومٝمذا ضمٝمؾ وم٘مد يم٤من اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٞمد وًمد آدم ُمدومقن سم٤معمديٜم٦م قم٤مم احلرة وىمد أص٤مب أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ
اًم٘متؾ واًمٜمٝم٥م واخلقف ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ويم٤من ذًمؽ ٕهنؿ سمٕمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أطمدصمقا
أقمامًٓ أوضمٌ٧م ذًمؽ ويم٤من قمغم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء يدومع اهلل قمٜمٝمؿ سم٢ميامهنؿ وشم٘مقاهؿ ٕن اخلٚمٗم٤مء
اًمراؿمديـ يم٤مٟمقا يدقمقهنؿ إمم ذًمؽ ويم٤من سمؼميم٦م ـم٤مقمتٝمؿ ًمٚمخٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وسمريم٦م قمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء
ُمٕمٝمؿ يٜمٍمهؿ اهلل وي١ميدهؿ ويمذًمؽ اخلٚمٞمؾ [ قمٚمٞمف اًمًالم ] ُمدومقن سم٤مًمِم٤مم وىمد اؾمتقمم
اًمٜمّم٤مرى قمغم شمٚمؽ اًمٌالد ىمريٌ ً٤م ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ويم٤من أهٚمٝم٤م ذم ذ ومٛمـ فمـ أن اعمٞم٧م يدومع قمـ
احلل ُمع يمقن احلل قم٤مُمالً سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومٝمق هم٤مًمط .
ويمذًمؽ إذا فمـ أن سمريم٦م اًمِمخص شمٕمقد قمغم ُمـ أذك سمف وظمرج قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف
ُمثؾ أن ئمـ أن سمريم٦م اًمًجقد ًمٖمػمه وشم٘مٌٞمؾ إرض قمٜمده وٟمحق ذًمؽ حيّمؾ ًمف اًمًٕم٤مدة وإن مل
يٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف .
ويمذًمؽ إذا اقمت٘مد أن ذًمؽ اًمِمخص يِمٗمع ًمف ويدظمٚمف اجلٜم٦م سمٛمجرد حمٌتف واٟمتً٤مسمف إًمٞمف
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ومٝمذه إُمقر وٟمحقه٤م مم٤م ومٞمف خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق ُمـ أطمقال اعمنميملم وأهؾ اًمٌدع سم٤مـمؾ
ssssssssss
ٓ جيقز اقمت٘م٤مده وٓ اقمتامده واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ ) اهـ .
s ssssssssss
ىم٤مل ذم زاد اعمٕم٤مد ( ( : )525/3ويم٤من ُيٗمٕمؾ قمٜمده٤م [يٕمٜمل إصٜم٤مم ] ُم٤م يٗمٕمؾ قمٜمد هذه
اعمِم٤مهد ,ؾمقاء ُمـ اًمٜمذور  م٤م ,وافتزك هب ٚوافتّسح هب ٚوتَبِٔٓ ٚواشتالمٓ ٚهذا ـٚن ذك
افَوم هب )!!! ٚاهـ .

ذم آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ( ( : )7/2إٓ أٟمف قم٤مروٜم٤م ذم ذًمؽ أصؾ ُم٘مٓمقع سمف ذم ُمتٜمف
ُمِمٙمؾ ذم شمٜمزيٚمف وهق أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٕمد ُمقشمف قمٚمٞمف اًمًالم مل ي٘مع ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ
رء ُمـ ذًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ ظمٚمٗمف إذ مل يؽمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمده ذم إُم٦م أومْمؾ
ُمـ أسمك سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ومٝمق يم٤من ظمٚمٞمٗمتف ومل يٗمٕمؾ سمف رء ُمـ ذًمؽ وٓ قمٛمر ريض
اهلل قمٜمٝمام وهق يم٤من أومْمؾ إُم٦م سمٕمده صمؿ يمذًمؽ قمثامن صمؿ قمكم صمؿ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٓ أطمد
أومْمؾ ُمٜمٝمؿ ذم إُم٦م .
صمؿ مل يثٌ٧م ًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ـمريؼ صحٞمح ُمٕمروف أن ُمتؼميم ً٤م شمؼمك سمف قمغم أطمد شمٚمؽ
اًمقضمقه أو ٟمحقه٤م سمؾ اىمتٍموا ومٞمٝمؿ قمغم آىمتداء سم٤مٕومٕم٤مل وإىمقال واًمًػم اًمتل اشمٌٕمقا ومٞمٝم٤م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٝمق إذا إمج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم شمرك شمٚمؽ إؿمٞم٤مء .
وسم٘مك اًمٜمٔمر ذم وضمف شمرك ُم٤م شمريمقا ُمٜمف وحيتٛمؾ وضمٝملم :
أحدمه : ٚأن يٕمت٘مدوا ذم آظمتّم٤مص وأن ُمرشمٌ٦م اًمٜمٌقة يًع ومٞمٝم٤م ذًمؽ يمٚمف ًمٚم٘مٓمع سمقضمقد
ُم٤م اًمتٛمًقا ُمـ اًمؼميم٦م واخلػم ٕٟمف قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ٟمقرا يمٚمف ذم فم٤مهره وسم٤مـمٜمف ومٛمـ اًمتٛمس ُمٜمف
ٟمقرا وضمده قمغم أي ضمٝم٦م اًمتٛمًف سمخالف همػمه ُمـ إُم٦م  -وإن طمّمؾ ًمف ُمـ ٟمقر آىمتداء سمف
وآهتداء هبديف ُم٤م ؿم٤مء اهلل  ٓ -يٌٚمغ ُمٌٚمٖمف قمغم طم٤مل شمقازيف ذم ُمرشمٌف وٓ شم٘م٤مرسمف ومّم٤مر هذا
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اًمٜمقع خمتّم٤م سمف يم٤مظمتّم٤مصف سمٜمٙم٤مح ُم٤م زاد قمغم إرسمع وإطمالل سمْمع اًمقاهٌ٦م ٟمٗمًٝم٤م ًمف وقمدم
ssssssssss
وضمقب اًم٘مًؿ قمغم اًمزوضم٤مت وؿمٌف ذًمؽ ؾًذ هذا ادٖخذ ٓ يهح دن بًده آؿتداء به دم
ssssssssssتداؤه s
سمدقم٦م يمام يم٤من آىمتداء سمف ذم
افتزك ظذ أحد تِك افوجوه وٕحوه ٚوُمـ اىمتدى سمف يم٤من إىم
اًمزي٤مدة قمغم أرسمع ٟمًقة سمدقم٦م .
افثٚين  :أٓ يٕمت٘مدوا آظمتّم٤مص وًمٙمٜمٝمؿ شمريمقا ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمذرائع ظمقوم ً٤م ُمـ أن
جيٕمؾ ذًمؽ ؾمٜم٦م  -يمام شم٘مدم ذيمره ذم اشمٌ٤مع أصم٤مر -واًمٜمٝمك قمـ ذًمؽ ,أو ٕن اًمٕم٤مُم٦م ٓ شم٘متٍم ذم
ذًمؽ قمغم طمد سمؾ شمتج٤موز ومٞمف احلدود وشمٌ٤مًمغ سمجٝمٚمٝم٤م ذم اًمتامس اًمؼميم٦م طمتك يداظمٚمٝم٤م ذم اعمتؼمك
سمف شمٕمٔمٞمؿ خيرج سمف قمـ احلد ,ومرسمام اقمت٘مد ذم اعمتؼمك سمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ,وهذا اًمتؼمك هق أصؾ
اًمٕمٌ٤مدة وٕضمٚمف ىمٓمع قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اًمِمجرة اًمتل سمقيع حتتٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ سمؾ هق يم٤من أصؾ قمٌ٤مدة إوصم٤من ذم إُمؿ اخل٤مًمٞم٦م  -طمًٌام ذيمره أهؾ اًمًػم – ومخ٤مف
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن يتامدى احل٤مل ذم اًمّمالة إمم شمٚمؽ اًمِمجرة طمتك شمٕمٌد ُمـ دون اهلل
ومٙمذًمؽ يتٗمؼ قمٜمد اًمتقهمؾ ذم اًمتٕمٔمٞمؿ .
وًم٘مد طمٙمك اًمٗمرهم٤مٟمك ُمذيؾ شم٤مريخ اًمٓمؼمي قمـ احلالج أن أصح٤مسمف سم٤مًمٖمقا ذم اًمتؼمك سمف
طمتك يم٤مٟمقا يتٛمًحقن سمٌقًمف ويتٌخرون سمٕمذرشمف طمتك ادقمقا ومٞمف اإل مٞم٦م شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن
قمٚمق ًا يمٌػم ًا .
وٕن اًمقٓي٦م وإن فمٝمر  م٤م ذم اًمٔم٤مهر آصم٤مر وم٘مد خيٗمك أُمره٤م ٕهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م راضمٕم٦م إمم أُمر
سم٤مـمـ ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ومرسمام ادقمٞم٧م اًمقٓي٦م عمـ ًمٞمس سمقزم أو ادقم٤مه٤م هق ًمٜمٗمًف أو أفمٝمر ظم٤مرىم٦م
ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات هل ُمـ سم٤مب اًمِمٕمقذة ٓ ُمـ سم٤مب اًمٙمراُم٦م  ...أو همػم ذًمؽ واجلٛمٝمقر ٓ
يٕمرف اًمٗمرق سملم اًمٙمراُم٦م واًمًحر ومٞمٕمٔمٛمقن ُمـ ًمٞمس سمٕمٔمٞمؿ وي٘متدون سمٛمـ ٓ ىمدوة ومٞمف -
وهق اًمْمالل اًمٌٕمٞمد  -إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد ومؽميمقا اًمٕمٛمؾ سمام شم٘مدم  -وإن يم٤من ًمف أصؾ -
عم٤م يٚمزم قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمً٤مد ذم اًمديـ .
وىمد ئمٝمر سم٠مول وهٚم٦م أن هذا اًمقضمف اًمث٤مين راضمح عم٤م صمٌ٧م ذم إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن يمؾ
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ىمرسم٦م أقمٓمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ وم٢من ُٕمتف أٟمٛمقذضم ً٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل يدل دًمٞمؾ قمغم
ssssssssss
آظمتّم٤مص .
ssssssssssيم٤من s
إٓ أن اًمقضمف إول أيْم ً٤م راضمح ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وهق إـمٌ٤مىمٝمؿ قمغم اًمؽمك إذ ًمق
اقمت٘م٤مدهؿ اًمتنميع ًمٕمٛمؾ سمف سمٕمْمٝمؿ سمٕمده أو قمٛمٚمقا سمف وًمق ذم سمٕمض إطمقال إُم٤م وىمقوم ً٤م ُمع
أصؾ اعمنموقمٞم٦م وإُم٤م سمٜم٤مء قمغم اقمت٘م٤مد اٟمت٘م٤مء اًمٕمٚم٦م اعمقضمٌ٦م ًمالُمتٜم٤مع .
وىمد ظمرج اسمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمف ُمـ طمدي٨م يقٟمس سمـ يزيد قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل :طمدصمٜمل
رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا شمقو٠م أو شمٜمخؿ اسمتدر ُمـ
طمقًمف ُمـ اعمًٚمٛملم ووقءه وٟمخ٤مُمتف ومنمسمقه وُمًحقا سمف ضمٚمقدهؿ ومٚمام رآهؿ يّمٜمٕمقن ذًمؽ
ؾم٠م مؿ " :مل شمٗمٕمٚمقن هذا" ؟ ىم٤مًمقاٟ :مٚمتٛمس اًمٓمٝمقر واًمؼميم٦م سمذًمؽ ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُ :مـ يم٤من ُمٜمٙمؿ حي٥م أن حيٌف اهلل ورؾمقًمف ومٚمٞمّمدق احلدي٨م وًمٞم١مد إُم٤مٟم٦م وٓ
ي١مذ ضم٤مره " وم٢من صح هذا اًمٜم٘مؾ ومٝمق ُمِمٕمر سم٠من إومم شمريمف وأن ُيتحرى ُم٤م هق أيمد
وإطمرى ُمـ وفم٤مئػ اًمتٙمٚمٞمػ ...
ؾَد صٚرت ادسٖف ٜمن أصِٓ ٚدائرة بغ أمرين  :أن تُون مؼوظ ٜأو تُون ؽر
مؼوظ ٜؾدخِ ٝحت ٝحُم ادتنٚبه واهلل أظِم ) اهـ .

أن اًمتؼمك أُمر ُمِمتٌف ذم ُمنموقمٞمتف وقمدُمٝم٤م وهذا أطمد أصقل اًمٌدقم٦م اعمٙمروه٦م قمٜمده
وؾمٌ٥م آؿمتٌ٤مه قمٜمده أُمقر :
 أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ شمريمقا اًمتؼمك إُم٤م ًمٚمخّمقصٞم٦م وإُم٤م ؾمد ًا ًمٚمذريٕم٦م  ,وىمدشم٘مدم ذيمر ضمقاب اعمجٞمزيـ قمـ ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمؼ .
 أن هٜم٤مك طمديث ً٤م رواه اسمـ وه٥م فم٤مهره أن اًمتؼمك سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظمالفإومم ,وًمٙمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل قمٚمؼ اًم٘مقل سمذًمؽ قمغم صحتف ,وًمق صح ومٚمٞمس ومٞمف
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دًمٞمؾ قمغم اعمٜمع وٓ قمغم ظمالف إوًمقي٦م ,سمؾ اعمراد هق ُم٤م ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ أن
ssssssssss
اًمتؼمك ٓ يٜمٗمع ُمع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ,ومٙم٠مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  :شمؼميمقا ًمٙمـ
s ssssssssss
ٓ شمٜمًقا إواُمر .
وًمٜمؽمك اجلقاب قمام أورده اًمِم٤مـمٌل عمـ يتٗمؼ ُمع اًمِم٤مـمٌل ذم ىمقاقمد اًمٌدقم٦م ,وهق اًمِمٞمخ
قمكم حمٗمقظ ومٙمت٤مسمف اإلسمداع ذم ُمْم٤مر آسمتداع أيمثره ُمٌٜمل قمغم ُم٤م ىمرره اًمِم٤مـمٌل ذم آقمتّم٤مم ذم
ىمقاقمد اًمٌدقم٦م ,وىمد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف هذا ص( )201سمٕمد إيراده ًمٙمالم اًمِم٤مـمٌل اًمً٤مسمؼ ُم٤م ٟمّمف:
(وٓ خيٗمك قمغم اعمت٠مُمؾ اعمٜمّمػ أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم دقمقى اخلّمقصٞم٦م إذ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمام
اقمؽمف هق سمذًمؽ ,وٓ يٙمٗمل ومٞمٝم٤م آطمتامل ٕهن٤م ظمالف إصؾ .
واًمذه٤مب إمم أن اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ حت٤مؿمقا ُمثؾ هذا اًمتؼمك ؾمد ًا ًمٚمذريٕم٦م إمم آظمر ُم٤م
ؾمٌؼ :همػم وضمٞمف ,عم٤م هق ُمٕمٚمقم ذم إصقل ُمـ أن اًمتٛمًؽ سمًد اًمذرائع ذم اعمٜمع ُمـ
اًمٌمء طمٞم٨م صمٌت٧م ُمنموقمٞمتف ٓ يٜمٝمض إٓ سمٕمد صمٌقت دًمٞمؾ ظم٤مص يرؿمد إمم أن اًمِم٤مرع
اقمتؼم ذم ذًمؽ اًمٌمء سمخّمقصف ؾمد اًمذريٕم٦م ,وٓ يٙمٗمل اقمتٌ٤مره ؾمد اًمذريٕم٦م ذم اجلٛمٚم٦م,
طمٞم٨م صمٌ٧م أيْم٤م أٟمف مل يٕمتؼمه٤م ذم يمثػم ُمـ اًمذرائع ,وذًمؽ هق أيْم٤م ذم يمت٤مب اعمقاوم٘م٤مت,
وقمدم وىمقع ُمثؾ هذا اًمتؼمك ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إن ؾمٚمؿ ٓ يٜمٗمل ُمنموقمٞمتف ,إذ مل ٟمدع
وضمقسمف ,وًمٕمؾ هٜم٤مك دواقمل ىمْم٧م سمؽميمف يمؽميمٝمؿ صالة اًمؽماويح ذم زُم٤من أيب سمٙمر
وصدرا ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام .
وًمق يم٤من اًمتٌ٤مس اًمِم٘مل سم٤مًمقزم ُمدقم٤مة ًمؽمك اًمتؼمك سم٤مٔصم٤مر عم٤م ٟمدسمٜم٤م اًمِم٤مرع إمم اطمؽمام
إوًمٞم٤مء وعم٤م أؾم٤مغ اًمرىمٞم٦م ُمٜمٝمؿ وـمٚم٥م دقمقاهتؿ وآىمتداء هبؿ واخت٤مذ اعمريديـ  مؿ ىم٤مد ًة
ُمرسملم ,ووضمف اعمالزُم٦م أن يمؾ ذًمؽ ي١مدي إمم شمٕمٔمٞمؿ ُمـ ًمٞمس سمٕمٔمٞمؿ وإمم آىمتداء سمٛمـ ٓ
ىمدوة ومٞمف عمٙم٤من آًمتٌ٤مس وهق اًمْمالل اًمٌٕمٞمد ,وُم٤م وىمع ُمـ أشمٌ٤مع احلالج ومذًمؽ ُمـ ومرط
مح٤مىمتٝمؿ وًمٞمس ٟمتٞمج٦م ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سم٤مٔصم٤مر ,أٓ شمرى ادقم٤مءهؿ إًمقهٞم٦م ,واًمنمع
واًمٕم٘مؾ حيٞمالن قمٚمٞمف ذًمؽ ,واًمتٛمًؽ سمام وىمع ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر همػم ٟم٤مهض ٕهن٤م وىم٤مئع
أطمقال ومٞمجقز أٟمف اطمتػ سمف اىمتْم٧م اعمٜمع .
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وطمدي٨م اسمـ ؿمٝم٤مب ٓ يدل قمغم أوًمقي٦م اًمؽمك جلقاز أن يٙمقن اًمٖمرض ُمٜمف دومع شمقهؿ أن
ssssssssss
ُمثؾ هذا اًمتؼمك يٙمٗمل قمالُم٦م قمغم حمٌ٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠موم٤مد أٟمف ٓ سمد ذم
ssssssssssعم٤م s
ؿمٕم٤مر اعمحٌ٦م ُمـ اشمٌ٤مع أواُمره ,يمٞمػ وىمد ورد أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم دقم٤م خل٤مدُمتف

ذسم٧م سمقًمف وىم٤ملً( :مـ شمٚم٩م اًمٜم٤مر سمٓمٜمؽ) رواه اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل :هق طمدي٨م صحٞمح وىمد
صح أن اًمِم٤مومٕمل يم٤من يتؼمك سمٖمً٤مًم٦م صمقب أمحد يمام ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م...
وصٗمقة اًم٘مقل :أن اًمِم٤مرع أضم٤مز ًمٜم٤م شمٕمٔمٞمؿ ذوي اًمٗمْمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء وأسم٤مح ًمٜم٤م
اطمؽماُمٝمؿ سمحدود خمّمقص٦م ومال سم٠مس هبذا اًمتؼمك ُم٤م دام مل خيرج إمم احلد اًمذي شم٠مسم٤مه
اًمنميٕم٦م)اهـ .
ذم احلٙمؿ اجلديرة سم٤مإلؿم٤مقم٦م ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ص( ( : )252وىمد يم٤من قمٛمر ريض اهلل
قمٜمف وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ يٙمرهقن أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمدقم٤مء وي٘مقًمقن:
أٟمٌٞم٤مء ٟمحـ ؟ ومدل قمغم أن هذه اعمٜمزًم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ,ويمذًمؽ اًمتؼمك
سم٤مٔصم٤مر وعم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل يٙمقٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ُمع
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وٓ يٗمٕمٚمف اًمت٤مسمٕمقن ُمع اًمّمح٤مسم٦م ُمع قمٚمق ىمدرهؿ ومدل قمغم أن هذا ٓ يٗمٕمؾ إٓ
ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمثؾ اًمتؼمك سمقوقئف وومْمالشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
وؿمٕمره وذب ومْمؾ ذاسمف وـمٕم٤مُمف .
وذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه إؿمٞم٤مء ومتٜم٦م ًمٚمٛمٕمٔمؿ واعمٕمٔمؿ عم٤م خيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمٚمق اعمدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م
ورسمام يؽمىمك إمم ٟمقع ُمـ اًمنمك يمؾ هذا إٟمام ضم٤مء ُمـ اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب واعمنميملم اًمذي
هنٞم٧م هذه إُم٦م قمٜمف ) اهـ .
ذم اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ( ( :)127/2وأيْم ً٤م  :ؾ٘ن من تزك بحجر أو صجر
أو مسح ظذ ؿز أو ؿب ٜيتزك هبم ؾَد اختذهم آهل )!!!ٜاهـ .
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وذم شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ( ( :)153/1شمٜمٌٞمف  :ذيمر سمٕمض اعمت٠مظمريـ أن اًمتؼمك سمآصم٤مر
ssssssssss
اًمّم٤محللم ُمًتح٥م يمنمب ؾم١مرهؿ واًمتٛمًح هبؿ أو سمثٞم٤مهبؿ ومحؾ اعمقًمقد إمم أطمد ُمٜمٝمؿ
sسمٕمرىمٝمؿ وٟمحق ذًمؽ .
ssssssssssواًمتؼمك
ًمٞمحٜمٙمف سمتٛمرة طمتك يٙمقن أول ُم٤م يدظمؾ ضمقومف ريؼ اًمّم٤محللم
وىمد أيمثر ُمـ ذًمؽ أسمق زيمري٤م اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ ذم إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م
ومٕمٚمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وفمـ أن سم٘مٞم٦م اًمّم٤محللم ذم ذًمؽ يم٤مًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهذا ظمٓم٠م سيح ًمقضمقه :
ُمٜمٝم٤م قمدم اعم٘م٤مرسم٦م ومْمال قمـ اعمً٤مواة ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اًمٗمْمؾ واًمؼميم٦م.
وُمٜمٝم٤م قمدم حت٘مؼ اًمّمالح وم٢مٟمف ٓ يتح٘مؼ إٓ سمّمالح اًم٘مٚم٥م وهذا أُمر ٓ يٛمٙمـ آـمالع
قمٚمٞمف إٓ سمٜمص يم٤مًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورؾمقًمف أو أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم أو ُمـ ؿمٝمر
سمّمالح وديـ يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م وٟمحقهؿ ُمـ اًمذيـ شمِمٝمد  مؿ إُم٦م سم٤مًمّمالح وىمد قمدم
أوًمئؽ أُم٤م همػمهؿ ومٖم٤مي٦م إُمر أن ٟمٔمـ أهنؿ ص٤محلقن ومٜمرضمق  مؿ .
وُمٜمٝم٤م أٟم٤م ًمق فمٜمٜم٤م صالح ؿمخص ومال ٟم٠مُمـ أن خيتؿ ًمف سمخ٤ممت٦م ؾمقء وإقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ
ومال يٙمقن أه ً
ال ًمٚمتؼمك سمآصم٤مره .
وُمٜمٝم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ُمع همػمه ٓ ذم طمٞم٤مشمف وٓ سمٕمد ُمقشمف وًمق يم٤من
ظمػم ًا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف  ,ومٝمال ومٕمٚمقه ُمع أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وٟمحقهؿ ُمـ اًمذيـ
ؿمٝمد  مؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م ويمذًمؽ اًمت٤مسمٕمقن هال ومٕمٚمقه ُمع ؾمٕمٞمد
سمـ اعمًٞم٥م وقمكم سمـ احلًلم وأويس اًم٘مرين واحلًـ اًمٌٍمي وٟمحقهؿ ممـ ي٘مٓمع
سمّمالطمٝمؿ ومدل أن ذًمؽ خمّمقص سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .
وُمٜمٝم٤م أن ومٕمؾ هذا ُمع همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ ي١مُمـ أن يٗمتٜمف وشمٕمجٌف ٟمٗمًف
ومٞمقرصمف اًمٕمج٥م واًمٙمؼم واًمري٤مء ومٞمٙمقن هذا يم٤معمدح ذم اًمقضمف سمؾ أقمٔمؿ ) اهـ .

69

التربك بالصاحلٗـَ

sssssssssss
وذم ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل ( ( : )512/2ومّمؾ  :من افؼك ؾًل من يتزك بنجرة أو حجر أو
ssssssssss
بًَ ٜأو ؿز أو ٕحوه ٚيتخذ ذفك ادُٚن ظٔد ًا !!!) اهـ .
s ssssssssss
ٓ خيٗمك ُم٤م ذم إـمالق اًمنمك قمغم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مره ُمـ ُمٌ٤مًمٖم٦م وهمٚمق وشمٓمرف ,
وًمٙمـ ًمٕمؾ ُمـ ىم٤مل ذًمؽ أراد ُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٌ٤مدة ًمٚمٛمتؼمك سمف ,أو أراد أٟمف ذريٕم٦م
إمم اًمنمك ذم ٟمٔمره  ,أو ًمٕمٚمف أراد اًمنمك إصٖمر ذم رأيف .
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الفصن الثالث
ssssssssss
يف ذكز بعض أقىاه أئىة احلنفًة يف التربك بالصاحلني وآثارهي
s ssssssssss

وذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ قمغم ذح احلّمٙمٗمل ( )242/2وٟمحقه ذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ
قمغم اًمٌحر اًمرائؼ ( ( :)210/1وىم٤مل اخلػم اًمرُمكم  :إن يم٤من ذًمؽ [ أي زي٤مرة اًمٜمً٤مء ًمٚم٘مٌقر]
ًمتجديد احلزن واًمٌٙم٤مء واًمٜمدب قمغم ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدهتـ ومال دمقز  ,وقمٚمٞمف محؾ طمدي٨م { ًمٕمـ
اهلل زائرات اًم٘مٌقر } وإن ـٚن فالظتبٚر وافسحم من ؽر بُٚء وافتزك بزيٚرة ؿبور افهٚحلغ
ؾال بٖس إذا ـن ظجٚئز  .ويٙمره إذا يمـ ؿمقاب يمحْمقر اجلامقم٦م ذم اعمً٤مضمد اهـ وهق شمقومٞمؼ
طمًـ) .
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمح٤موي ( ( :)619/2وذم اًمناج  :وأُم٤م اًمٜمً٤مء إذا أردن زي٤مرة اًم٘مٌقر إن
يم٤من ذًمؽ ًمتجديد احلزن  ,واًمٌٙم٤مء واًمٜمدب يمام ضمرت سمف قم٤مدهتـ ومال دمقز  مـ اًمزي٤مرة  ,وقمٚمٞمف
حيٛمؾ احلدي٨م اًمّمحٞمح ً :مٕمـ اهلل زائرات اًم٘مٌقر وإن ـٚن فالظتبٚر وافسحم  ,وافتزك
بزيٚرة ؿبور افهٚحلغ من ؽر م ٚخيٚفف افؼع  ,ؾال بٖس به إذا ـن ظجٚئز  ,ويمره ذًمؽ
ًمٚمِم٤مسم٤مت يمحْمقرهـ ذم اعمً٤مضمد ًمٚمجامقم٤مت ) اهـ .

وذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ أيْم ً٤م (( : )193/2ىمقًمف( :ويٕمٚمؿ سمف [ أي اعمٞم٧م ] ضمػماٟمف اًمخ )
ؿٚل دم افْٓٚي : ٜؾ٘ن ـٚن ظٚد ً ٚأو زاهد ًا أو ممن يتزك به ؾَد اشتحسن بًض ادتٖخرين افْداء دم
إشواق جلْٚزته وهو إصح ) اهـ .
وذم اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ ( ( :)195/2وذـر افنٚرح مًْى آخر وهو اإلظالم بّوته
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sssssssssss
فٔهِوا ظِٔه ٓ شٔام إذا ـٚن ادٔ ٝيتزك به ويمره سمٕمْمٝمؿ أن يٜم٤مدي قمٚمٞمف ذم إزىم٦م وإؾمقاق
ssssssssss
ٕٟمف ٟمٕمل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وهق ُمٙمروه .
وحتريض s
ssssssssss
وإصح أٟمف ٓ يٙمره ٕن ومٞمف شمٙمثػم اجلامقم٦م ُمـ اعمّمٚملم قمٚمٞمف اعمًتٖمٗمريـ ًمف
اًمٜم٤مس قمغم اًمٓمٝم٤مرة وآقمتٌ٤مر سمف وآؾمتٕمداد وًمٞمس ذًمؽ ٟمٕمل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وإٟمام يم٤مٟمقا يٌٕمثقن
إمم اًم٘مٌ٤مئؾ يٜمٕمقن ُمع وجٞم٩م وسمٙم٤مء وقمقيؾ وشمٕمديد وهق ُمٙمروه سم٤مإلمج٤مع ) اهـ .

وذم ذح احلّمٙمٗمل ( ( : )382/6وٓ بٖس بتَبٔل يد ) افرجل ( افًٚمل ) وادتورع ظذ
شبٔل افتزك  .درر ) اهـ .
وذم اجلقهرة ًمٚمٕمٌ٤مدي ( ( : )286/2وىم٤مل اًمنظمز  :رظمص سمٕمض اعمت٠مظمريـ دم تَبٔل
يد افًٚمل وادتورع ظذ شبٔل افتزك وؿٚل شٍٔٚن تَبٔل يد افًٚمل شْ ) ٜاهـ .

وذم يمِمػ إهار ًمٚمٌخ٤مري احلٜمٗمل ( ( : )47/3ىمد أىمدم اعمِم٤ميخ قمغم إضم٤مزة ُمـ ًمٞمس
ًمف قمٚمؿ وُمٕمروم٦م سم٤مًمرواي٦م قمٜمد طمّمقل اًمٕمٚمؿ وؿم٤مع ذًمؽ ومٞمٝمؿ ومدل ذًمؽ قمغم صحتٝم٤م قمغم ُم٤م
ؾمٞم٠مشمٞمؽ سمٞم٤مٟمف وم٘م٤مل ذًمؽ ٟمٔمػم ؾمامع اًمّمٌل اًمذي ًمٞمس سم٠مهؾ ًمٚمتحٛمؾ ; ؾ٘هنم ؿد أحرضوا
افهبٔٚن جمٚفس أهل احلدي ٞظذ وجه افتزك ; ؾ٘هنم ؿوم ٓ ينَى جِٔسٓم ٓ قمغم أٟمف ـمريؼ
ي٘مقم سمف احلج٦م ومٙمذًمؽ ه٤مهٜم٤م ) اهـ .

وذم سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ًمٚمخ٤مدُمل ( ( : )145/4وىمد وردت أطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٕم٤مٟم٘م٦م
ودمقيزه٤م  ,واًمِمٞمخ أسمق ُمٜمّمقر وومؼ سمٞمٜمٝم٤م وم٘م٤مل اعمٙمروهُ :م٤م يٙمقن سمِمٝمقة واجلٚئز م ٚيُون
تزـ ً ٚوإـرام ًٚإتٓى وٓ بٖس بتَبٔل وجه ادٔ ٝافهٚفح تزـ ً ٚيمام ومٕمؾ أسمق سمٙمر سملم قمٞمٜمل
رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٕمدُم٤م ىمٌض ) اهـ .
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وذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ًمٚمٕمٞمٜمل ( ( : )170/4وؾٔه أن من دظي من افهِحٚء إػ رء يتزك
s ssssssssss
به مْه ؾِه أن جئ ٛإفٔه إذا أمن افًج ) ٛاهـ .
وذم اإلطمً٤من ذم شمرشمٞم٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ٓسمـ سمٚمٌ٤من ( ( :)396/10ذـر م ٚيستحٛ
فإلمٚم إظىٚء رظٔته م ٚيٖمِوٕه من إشبٚب افتي هب ٚيتزـون من ٕٚحٔته قمـ حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع
ىم٤مل :
قم٘مٚم٧م جم٦م جمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم وضمٝمل ُمـ دًمق ُمٕمٚم٘م٦م ذم دارٟم٤م ىم٤مل
حمٛمقد ومحدصمٜمل قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل إن سمٍمي ىمد ؾم٤مء وإن إُمٓم٤مر إذا
اؿمتدت ؾم٤مل اًمقادي ومح٤مل سمٞمٜمل وسملم اًمّمالة ذم ُمًجد ىمقُمل ومٚمق صٚمٞم٧م ذم ُمٜمززم ُمٙم٤مٟم٤م
أختذه ُمّمغم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿٟ :مٕمؿ  ) ...اهـ .

وذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ أيْم ً٤م ( ( ( : )219/21سم٤مب ووع اًمٞمد قمغم اعمريض :
أي هذا سم٤مب ذم سمٞم٤من ووع قم٤مئد اعمريض يده قمٚمٞمف ًمٚمت٠مٟمٞمس ًمف وعمٕمروم٦م ُمروف ويدقمق ًمف
قمغم طمً٥م ُم٤م يٌدو ُمٜمف ورسمام يرىمٞمف سمٞمده ويٛمًح قمغم أعمف ومٞمٜمتٗمع سمف اًمٕمٚمٞمؾ خهوص ًٚإذا ـٚن
افًٚئد صٚحل ً ٚيتزك بٔده ودظٚئه ـام ـٚن صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم يًٍِه وذفك من حسن
إدب واًمٚمٓمػ سم٤مًمٕمٚمٞمؾ وىمد يٙمقن واوع يده قم٤مروم ً٤م سم٤مًمٕمالج ومٞمّمػ ًمف سمام يٜم٤مؾمٌف ) اهـ .

وذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ( ( : )100/4ذيمر اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم ُمٜمف ( أي طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م ذم
شمؼمك اًمّمح٤مسم٦م سمقوقئف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ) ومٞمف ضمقاز ًمٌس اًمثقب إمحر واًمّمالة ومٞمف
واًمٌ٤مب ُمٕم٘مقد قمٚمٞمف وىمد ُمر اًمٙمالم ومٞمف قمـ ىمري٥م  ...وؾٔه افتزك بآثٚر افهٚحلغ ) اهـ .
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وذم اإلطمً٤من ذم شمرشمٞم٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ٓسمـ سمٚمٌ٤من ( ( :)317/2ذـر م ٚيستحٛ
ssssssssssقمٚمٞمف s
فِّرء افتزك بٚفهٚحلغ وأصبٚهٓم  :قمـ أيب ُمقؾمك ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل
وآًمف وؾمٚمؿ ٟم٤مزًٓ سم٤مجلٕمراٟم٦م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وُمٕمف سمالل وم٠مشمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ رضمؾ أقمرايب وم٘م٤مل :أٓ شمٜمجز زم ي٤م حمٛمد ُم٤م وقمدشمٜمل؟ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ :أسمنم  ,وم٘م٤مل ًمف إقمرايبً :م٘مد أيمثرت قمكم ُمـ اًمٌنمى  ,ىم٤مل :وم٠مىمٌؾ رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم أيب ُمقؾمك وسمالل يمٝمٞمئ٦م اًمٖمْمٌ٤من وم٘م٤مل :إن هذا ىمد رد اًمٌنمى
وم٤مىمٌال أٟمتام وم٘م٤مٓ :ىمٌٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ومدقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٘مدح ومٞمف
ُم٤مء  ,ثم ؿٚل هلام :اذب ٚمْه وأؾرؽ ٚظذ وجوهُام أو ٕحورـام ؾٖخذا افَدح ؾًٍال م ٚأمرمه ٚبه
رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾْٚدتْ ٚأم شِّ ٜمن وراء افسس أن أؾوال ٕمُام دم إٕٚئُام
ؾٖؾوال هل ٚمْه ضٚئٍ ) ٜاهـ .

وذم اإلطمً٤من ذم شمرشمٞم٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ٓسمـ سمٚمٌ٤من( ( :)82/4ذـر إبٚح ٜافتزك
بوضوء افهٚحلغ من أهل افًِم إذا ـٕٚوا متبًغ فسْن ادهىٍى صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم
دون أهل افبدع مْٓم ) .
وذم ذح اًمٜمً٤مئل ًمٚمًٜمدي أيْم٤م ( ( :)38/2ىمقًمف  :واؾمتقهٌٜم٤مه أي ؾم٠مًمٜم٤مه أن يٕمٓمٞمٜم٤م ُمـ
ومْمؾ ـمٝمقره سمٗمتح اًمٓم٤مء واًمٔم٤مهر أن اعمراد ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمف ذم اًمقوقء وؾم٘مط ُمـ أقمْم٤مئف اًمنميٗم٦م
وحيتٛمؾ أن اعمراد ُم٤م سم٘مل ذم اإلٟم٤مء قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ اًمقوقء واٟمْمحقا سمٙمن اًمْم٤مد أي رؿمقا
وؾٔه من افتزك بآثٚر افهٚحلغ م ٓٚخيٍى ) اهـ .

وذم حتٗم٦م إطمقذي ًمٚمٛمٌ٤مريمٗمقري ( ( :)310/5واًمٔم٤مهر أن هنل اًمٜم٘مؾ خمتص سم٤مًمِمٝمداء
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ٕٟمف ٟم٘مؾ سمـ أيب وىم٤مص ُمـ ىمٍمه إمم اعمديٜم٦م سمحْمقر مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومل يٜمٙمروا وإفمٝمر
ssssssssss
أن حيٛمؾ اًمٜمٝمل قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ سمٕمد دومٜمٝمؿ ًمٖمػم قمذر وي١ميده ًمٗمظ ُمْم٤مضمٕمٝمؿ وًمٕمؾ وضمف ختّمٞمص
ssssssssss
 sاًم٘متؾ إمم ُمْم٤مضمٕمٝمؿ)
يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ
اًمِمٝمداء ىمقًمف شمٕم٤ممم (:ىمؾ ًمق يمٜمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ ًمؼمز اًمذيـ
وومٞمف طمٙمٛم٦م أظمرى وهق اضمتامقمٝمؿ ذم ُمٙم٤من واطمد طمٞم٤م ًة وُمقشم ً٤م وسمٕمث ً٤م وطمنم ًا ويتزك افْٚس
بٚفزيٚرة إػ منٚهدهم ويُون وشِٔ ٜإػ زيٚرة جبل أحد حٔ ٞؿٚل ظِٔه افهالة وافسالم أحد
جبل حيبْ ٚوٕحبه إتٓى ـالم افَٚرئ) اهـ .

وذم حتٗم٦م إطمقذي ( )563/3ذم ذح طمدي٨م شمؼمك اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمِمٕمر اًمنميػ ( :ؾَٚل:
اؿسّه بغ افْٚس ) ؾٔه مؼوظٔ ٜافتزك بنًر أهل افٍول وٕحوه وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ـمٝم٤مرة ؿمٕمر
أدُمل وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر ) اهـ .

وذم ذح اًمٜمً٤مئل ًمٚمًٜمدي ( ( :)222/1صِٔ ٝبىور شْٔٚء ) وهذا أصل ـبر دم تتبع
آثٚر افهٚحلغ وافتزك هب ٚوافًبٚدة ؾٔٓ ) ٚاهـ .

وذم ذح اًمٜمً٤مئل ًمٚمًٜمدي أيْم ً٤م ( ( : )29/4أؿمٕمرهن٤م ) ُمـ اإلؿمٕم٤مر أي اضمٕمٚمٜمف ؿمٕم٤مر ًا
وهق اًمثقب اًمذي يكم اجلًد وإٕام أمر بذفك تزـ ً ٚوؾٔه دٓف ٜظذ أن افتزك بآثٚر أهل افهالح
مؼوع ) اهـ .

وذم قمقن اعمٕمٌقد ( ( : )52/1سم٤مب همًؾ اًمًقاك سمٕمد آؾمتٕمامل ًمٚمٜمٔم٤موم٦م ودومع ُم٤م أص٤مسمف
ُمـ اًمٗمؿ ًمئال يٜمٗمر اًمٓمٌع قمٜمف ذم آؾمتٕمامل ُمرة أظمرى .
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( ٕهمًٚمف ) أي اًمًقاك ًمٚمتٓمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمػ ( وم٠مسمدأ سمف ) أي سم٤مؾمتٕمامًمف ذم ومٛمل ىمٌؾ اًمٖمًؾ
ssssssssss
ًمٞمّمؾ سمريم٦م ومؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إزم  ,واحلدي ٞؾٔه ثبوت افتزك بآثٚر
s .ssssssssss
افهٚحلغ وافتِذذ هب ٚوومٞمف أن اؾمتٕمامل ؾمقاك اًمٖمػم ضم٤مئز وومٞمف اؾمتحٌ٤مب همًؾ اًمًقاك ) اهـ
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التربك بالصاحلٗـَ

ذم اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم ( ( : )129/ 8قمـ قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ يم٤من إذا اؿمتٙمك ي٘مرأ قمغم ٟمٗمًف سم٤معمٕمقذات ويٜمٗم٨م ىم٤مًم٧م :ومٚمام اؿمتد وضمٕمف يمٜم٧م أٟم٤م أىمرأ
قمٚمٞمف وأُمًح قمٚمٞمف سمٞمٛمٞمٜمف رضم٤مء سمريمتٝم٤م...
وومٞمف إسم٤مطم٦م اًمٜمٗم٨م ذم اًمرىمك واًمتؼمك سمف واًمٜمٗم٨م ؿمٌف اًمٌّمؼ وٓ يٚم٘مك اًمٜم٤موم٨م ؿمٞمئ ً٤م ُمـ
اًمٌّم٤مق وىمٞمؾ يمام يٜمٗم٨م أيمؾ اًمزسمٞم٥م وومٞمف اعمًح سم٤مًمٞمد قمٜمد افرؿٔ ٜودم مًْٚه ادسح بٚفٔد ظذ ـل
م ٚترجى برـته وصٍٚؤه وخره مثل ادسح ظذ رأس افٔتٔم وصبٓه وؾٔه افتزك بٖيامن افهٚحلغ
ؿٔٚش ً ٚظذ م ٚصًْ ٝظٚئن ٜبٔد افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم) اهـ .

وذم اًمتٛمٝمٞمد أيْم٤م  ( : 67/13قمـ حمٛمد سمـ قمٛمران إٟمّم٤مري قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل :قمدل إزم
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأٟم٤م ٟم٤مزل حت٧م هطم٦م سمٓمريؼ ُمٙم٦م وم٘م٤ملُ :م٤م أٟمزًمؽ حت٧م هذه اًمنطم٦م؟
وم٘مٚم٧م :أردت فمٚمٝم٤م  ,وم٘م٤مل :هؾ همػم ذًمؽ؟ وم٘مٚم٧مُ ٓ :م٤م أٟمزًمٜمل إٓ ذًمؽ  ,وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ىم٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :إذا يمٜم٧م سملم إظمِمٌلم ُمـ ُمٜمك وٟمٗمخ سمٞمده ٟمحق اعمنمق
وم٢من هٜم٤مك وادي ً٤م ي٘م٤مل ًمف اًمنر سمف ؿمجرة ه حتتٝم٤م ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم ً٤م ....
ودم هذا احلدي ٞدفٔل ظذ افتزك بّواضع إٕبٔٚء وافهٚحلغ ومَٚمٚهتم ومسٚـْٓم وإػ
هذا ؿهد ظبد اهلل بن ظّر بحديثه هذا واهلل أظِم ) اهـ .
وذم اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (ٓ)96/1سمـ ضمزي  ( :ومن ادواضع افتي يْبٌي ؿهده ٚتزـ ً ٚؿز
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إشامظٔل ظِٔه افسالم وأمه هٚجر ومه ٚدم احلجر وؿز آدم ظِٔه افسالم ذم ضمٌؾ أيب ىمٌٞمس
ssssssssss
واًمٖم٤مر اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن وهق ذم ضمٌؾ أيب صمقر واًمٖم٤مر اًمذي ذم ضمٌؾ طمراء طمٞم٨م اسمتدأ ٟمزول
اًمّمح٤مسم٦م s
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اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وزي٤مرة ىمٌقر ُمـ سمٛمٙم٦م واعمديٜم٦م ُمـ
واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م ) اهـ .

وذم اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج ( ( : )289/2ومّمؾ  :ذم اٟمٍماف اًمٜم٤مس ُمـ صالة اًمٕمٞمد:
ىمد شم٘مدم أن اًمًٜم٦م ذم اخلروج إمم صالة اًمٕمٞمديـ هقم٦م إوسم٦م إمم إهؾ ومال يِمتٖمؾ
سمزي٤مرة اًم٘مٌقر وًمف أن يزور إظمقاٟمف ُمـ إطمٞم٤مء ًمٙمـ إن يم٤من ًمف أهؾ ومٚمٞمٌدأ هبؿ ويزيؾ شمِمقومٝمؿ
إًمٞمف صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٛميض عم٤م خيت٤مره ُمـ زي٤مرة ُمـ ذيمر  ,وإن مل يُن فه أهل ؾِّٔض إػ إخوإه
ومًٚرؾه ادتَغ من إوفٔٚء وافهٚحلغ فِتزك برؤيتٓم وافتامس افدظٚء مْٓم ) اهـ .

وذم اعمدظمؾ أيْم ً٤م ( ( : )258/3ويْبٌي فويل ادٔ ٝأن خيتٚر فه افدؾن ظْد افًِامء
وإوفٔٚء وافهٚحلغ فِتزك هبم د ٚورد  {:هؿ اًم٘مقم ٓ يِم٘مك هبؿ ضمٚمٞمًٝمؿ } وعم٤م ورد قمـ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل ُ { :م٤م زال ضمؼميؾ يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف
ؾمٞمقرصمف } ومٚمٕمؾ برـ ٜاجلوار  ,وهو افٌٚف ٛأن تًود ظذ من جٚورهم وٕزل بسٚحتٓم  ,وؿد
مو ٝظٚدة افسِف ريض اهلل ظْٓم أن خيتٚروا افدؾن ظْد ؿبور أبٚء وإؿٚرب ظْد ظدم
افَدرة ظذ افدؾن ظْد إوفٔٚء وافهِحٚء  ,ؾ٘ن اجتًّ ٚؾٔ ٚحبذا ) اهـ .

وذم اعمدظمؾ أيْم ً٤م ( ( : )254/1ؾ٘ن ـٚن ادٔ ٝادزار ممن ترجى برـته ؾٔتوشل إػ اهلل
تًٚػ به  ,وـذفك يتوشل افزائر بّن يراه ادٔ ٝممن ترجى برـته إػ افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه
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وشِم بل يبدأ بٚفتوشل إػ اهلل تًٚػ بٚفْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم  ,إذ هو افًّدة دم
ssssssssss
افتوشل  ,وإصل دم هذا ـِه  ,واعمنمع ًمف ومٞمتقؾمؾ سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وسمٛمـ شمٌٕمف
 (sأن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
 ssssssssssاهلل قمٜمف
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ  ,وىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس ريض
ريض اهلل قمٜمف يم٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتً٘مك سم٤مًمٕمٌ٤مس وم٘م٤مل  :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومتً٘مٞمٜم٤م وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمؽ وم٤مؾم٘مٜم٤م ومٞمً٘مقن ) اٟمتٝمك .
صمؿ يتقؾمؾ سم٠مهؾ شمٚمؽ اعم٘م٤مسمر أقمٜمل سم٤مًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ ذم ىمْم٤مء طمقائجف وُمٖمٗمرة ذٟمقسمف  ,صمؿ
يدقمق ًمٜمٗمًف وًمقاًمديف وعمِم٤مخيف وٕىم٤مرسمف وٕهؾ شمٚمؽ اعم٘م٤مسمر وُٕمقات اعمًٚمٛملم وٕطمٞم٤مئٝمؿ
وذريتٝمؿ إمم يقم اًمديـ وعمـ هم٤مب قمٜمف ُمـ إظمقاٟمف وجي٠مر إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمدقم٤مء قمٜمدهؿ ويٙمثر
اًمتقؾمؾ هبؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ; ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اضمتٌ٤مهؿ وذومٝمؿ ويمرُمٝمؿ ومٙمام ٟمٗمع هبؿ ذم
اًمدٟمٞم٤م ومٗمل أظمرة أيمثر  ,ومٛمـ أراد طم٤مضم٦م ومٚمٞمذه٥م إًمٞمٝمؿ ويتقؾمؾ هبؿ  ,وم٢مهنؿ اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل
شمٕم٤ممم وظمٚم٘مف .
وىمد شم٘مرر ذم اًمنمع وقمٚمؿ ُم٤م هلل شمٕم٤ممم هبؿ ُمـ آقمتٜم٤مء  ,وذًمؽ يمثػم ُمِمٝمقر  ,وم ٚزال
افْٚس من افًِامء  ,وإـٚبر ـٚبر ًا ظن ـٚبر مؼؿ ً ٚومٌرب ً ٚيتزـون بزيٚرة ؿبورهم وجيدون
برـ ٜذفك حس ً ٚومًْى  ,وىمد ذيمر اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل سمـ اًمٜمٕمامن رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف
اعمًٛمك سمًٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مء ٕهؾ آًمتج٤مء ذم يمراُم٤مت اًمِمٞمخ أيب اًمٜمج٤مء ذم أصمٜم٤مء يمالُمف قمغم ذًمؽ ُم٤م
هذا ًمٗمٔمف  :حتَق فذوي افبهٚئر  ,وآظتبٚر أن زيٚرة ؿبور افهٚحلغ حمبوبٕ ٜجل افتزك مع
آظتبٚر  ,ؾ٘ن برـ ٜافهٚحلغ جٚري ٜبًد ممٚهتم ـام ـ ٕٝٚدم حٔٚهتم ) اهـ .

وذم اعمدظمؾ أيْم٤م ( ( : )104/2وٓ يٛمٜمع أطمد ًا ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ; ٕن اًمٕمٚمؿ إذا ُمٜمع
قمـ اًمٕم٤مُم٦م مل شمٜمتٗمع سمف اخل٤مص٦م يمام شم٘مدم  ,وإؽالق بٚب اددرش ٜؾٔه آختهٚص ظن افًٚمٜ
ومًْٓم من آشتامع فًِِم وافتزك به وبٖهِه ) اهـ .
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وذم اعمدظمؾ أيْم ً٤م ( ( : )54/4ومّمؾ ) ويٜمٌٖمل ًمف أن يٜمقي زي٤مرة اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء
ٓؽتْٚم s
ssssssssss
وإوًمٞم٤مء ممـ ذم شمٚمؽ اًمٌالد اًمتل هق ُمتقضمف إًمٞمٝم٤م ومن ـٚن مْٓم موجود ًا دم ضريَه
ؾؤِ ٜرؤيتٓم وافتزك هبم ; ٕهنؿ ىمد يقضمدون ذم إىمٚمٞمؿ دون إىمٚمٞمؿ ويٙمثرون ذم ُمقوع دون
آظمر ) اهـ .
وذم اعمدظمؾ أيْم٤م ( ( : )68/4ومّمؾ ) ويٜمٌٖمل أن يٖمتٜمؿ ذم شمٚمؽ إي٤مم اًمتل ي٘مٕمد ومٞمٝم٤م ذم
اًمٌالد ٕضمؾ سمٞمٕمف وذائف جم٤مًمً٦م قمٚمامء اًمقىم٧م ذم ذًمؽ اعمقوع واًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ اعمٜم٘مٓمٕملم إمم
رهبؿ قمز وضمؾ ; ٕن آضمتامع هب١مٓء هل اًمتج٤مرة احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ٓ يٗمٜمك رسمحٝم٤م سمؾ يٌ٘مك ذًمؽ
ُمتجدد ًا ـمقل قمٛمره وىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمـ ُمثٚمف ُمٕمدوم ذم أوم٘مف أو سمٚمده إذ أن ظمػم هذه إُم٦م
وسمريمتٝم٤م قم٤مم ذم أىمٓم٤مر إرض ًمٙمـ ىمد يقضمدون ذم إىمٚمٞمؿ دون آظمر وىمد ي٘مٚمقن ؾٔحتٚج ظذ
هذا أن يٌتْم افتزك هبم دم ـل بِد دخِٓ ٚفتحهل فه برـتٓم ظذ يَغ ) اهـ .

وذم ومتح اًمٕمكم اعم٤مًمؽ ًمٕمٚمٞمش ( ( : )88/1وشم٘مدم ُم٤م ومٞمف يمٗم٤مي٦م قمـ هذا وفُن أردت
زيٚدة افٍٚئدة وافتزك بآثٚر ادتٖخرين ) إتٓى .
ُ :مـ اًمقاوح مم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ إىمقال اًمً٤مسم٘م٦م قمـ اسمـ احل٤مج وقمٚمٞمش أهنؿ ي٘مقًمقن
سمٛمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ ,وُمٜمف ٟمٕمٚمؿ أن ىمقل اسمـ احل٤مج واسمـ قمٚمٞمش أيت إٟمام هق
ذم شمؼمك خمّمقص وهق ُم٤م يم٤من ومٞمف قمٌ٤مدة أو شمٕمٔمٞمؿ أو ؾمقء أدب .
ومٗمل ومتح اًمٕمكم اعم٤مًمؽ ٓسمـ قمٚمٞمش (ُ ( : )208/1م٤م ىمقًمٙمؿ ) ذم ُم٤م ي٘مع ذم زي٤مرة إوًمٞم٤مء
ُمـ إشمٞم٤من ظم٤مدم اًمييح ًمٚمزائر سمؽماب يٜمثره قمٚمٞمف أو زي٧م يتٛمًح سمف يقمهف أن ذم ذًمؽ سمريم٦م
ٕضمؾ همرض اًمدٟمٞم٤م ومٝمؾ ٓ جيقز ُم٤م ذيمر ; ٕٟمف ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ ؟ أومٞمدوا
اجلقاب.
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وم٠مضمٌ٧م سمام ٟمّمف  :احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل ٟمٕمؿ ٓ جيقز ُم٤م
ssssssssss
ذيمر ; ٕٟمف ُمـ اًمٙمذب اعمٜمٝمل قمٜمف  ,وإن يم٤من اًمزي٧م ُمـ اًمقىمػ ومٗمٞمف طمرُم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى :
ssssssssssخل٤مدم s
رضيح اًمقزم ومٝمق طمالل ًمف
سف اًمقىمػ ذم همػم ُم٤م أذن ومٞمف اًمقاىمػ  ,وأُم٤م اعم٤مل اعمدومقع
; ٕن ىمّمد داومٕمف اًمّمدىم٦م ٓ اعمٕم٤موو٦م طمتك يٙمقن ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ .
وٓ سمريم٦م ذم اًمتٛمًح سمؽماب ىمٌقر اًمّم٤محللم وسم٘مٞم٦م اًمزي٧م اًمذي يقىمد قمٚمٞمٝم٤م ; ٕٟمف ُمـ
اًمٌدع اًمِمٜمٞمٕم٦م إٟمام اًمؼميم٦م ذم اًمتٗمٙمر ذم أطمقا مؿ وآىمتداء هبؿ  .ىم٤مل ذم اعمدظمؾ  :ذم ُمٌح٨م
زي٤مرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ويٜمٌٖمل ًمف أي اًمزائر أٓ يدظمؾ ُمـ داظمؾ اًمدراسمٞمز اًمتل
هٜم٤مك ; ٕن اعمٙم٤من حمؾ اطمؽمام وشمٕمٔمٞمؿ ومٞمٜمٌف اًمٕم٤ممل همػمه قمغم ذًمؽ وحيذرهؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٌدع
اًمتل أطمدصم٧م هٜم٤مك ومؽمى ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده يٓمقف سم٤معمقوع اًمنميػ يمام يٓمقف سم٤مًمٙمٕمٌ٦م احلرام
ويتٛمًح سمف وي٘مٌٚمف ويٚم٘مقن قمٚمٞمف ُمٜم٤مديٚمٝمؿ وصمٞم٤مهبؿ ي٘مّمدون سمف اًمتؼمك وذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمٌدع ;
ٕن اًمتؼمك إٟمام يٙمقن سم٤مٓشمٌ٤مع ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وُم٤م يم٤من ؾمٌ٥م قمٌ٤مدة اجل٤مهٚمٞم٦م
إصٜم٤مم إٓ ُمـ هذا اًمٌ٤مب .
وٕضمؾ ذًمؽ يمره قمٚمامؤٟم٤م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمتٛمًح سمجدار اًمٙمٕمٌ٦م أو سمجدران اعمً٤مضمد أو
سم٤معمّمحػ إمم همػم ذًمؽ مم٤م يتؼمك سمف ؾمد ًا  مذا اًمٌ٤مب وعمخ٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ; ٕن صٗم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ
ُمقىمقوم٦م قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٙمٞمػ قمٔمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٟمتٌٕمف ومٞمف ومتٕمٔمٞمؿ
اعمّمحػ ىمراءشمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف ٓ شم٘مٌٞمٚمف  ,وٓ اًم٘مٞم٤مم إًمٞمف يمام يٗمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ذم هذا اًمزُم٤من
واعمًجد شمٕمٔمٞمٛمف اًمّمالة ومٞمف ٓ اًمتٛمًح سمجدراٟمف ويمذًمؽ اًمقرىم٦م جيده٤م اإلٟمً٤من ذم اًمٓمريؼ
ومٞمٝم٤م اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم أو اؾمؿ ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم شمٕمٔمٞمٛمف إزاًم٦م
اًمقرىم٦م ُمـ ُمقوع اعمٝم٤مٟم٦م إمم ُمقوع شمرومع ومٞمف ٓ شم٘مٌٞمٚمٝم٤م  ,ويمذًمؽ اخلٌز جيده اإلٟمً٤من ُمٚم٘مك
سم٤مٕرض سملم إرضمؾ شمٕمٔمٞمٛمف أيمٚمف ٓ شم٘مٌٞمٚمف  ,ويمذًمؽ اًمقزم شمٕمٔمٞمٛمف اشمٌ٤مقمف ٓ شم٘مٌٞمؾ يده وىمدُمف
 ,وٓ اًمتٛمًح سمف  ,ويمذًمؽ ُم٤م ٟمحـ سمًٌٞمٚمف شمٕمٔمٞمٛمف سم٤مشمٌ٤مقمف ٓ سم٤مٓسمتداع قمٜمده اٟمتٝمك واهلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وؾمٚمؿ ) اهـ .
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sssssssssss
ssssssssss
وذم ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ( ( : )489/1ويمٗمـ ) سمْمؿ ومٙمن ُمث٘م ً
ال اعمٞم٧م (سمٛمٚمٌقؾمف) صالة
s ssssssssss
(مجٕم٦م) ٟمدسم ً٤م فرجٚء برـته إن اتٍق افورث ٜظِٔه وٓ يَ ٙبه إن تْٚزظوا ) اهـ .
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ( ( : )449/1ىمقًمف :ذم يده أي ذم إصٌٕمف وهق
ىمْمٞم٦م يمالم اًمٜمقوي طمٞم٨م ىم٤مل  :دم احلدي ٞافتزك بآثٚر افهٚحلغ وفبس مالبسٓم وأيد بَوفه
دم رواي ٜافبخٚري ظن ابن ظّر ؾِبس اخلٚتم بًد افْبي أبو بُر وظّر وظثامن  ,ومجع بٖهنم
فبسوه أحٔ ًٚ ٕٚفِتزك ) اهـ .

ٍ
رء ُمـ صدىم٤مت إًمخ)
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل (( : )422/1ىمقًمف ( :وًمٞمحذر ُمـ أظمذ
أي وأم ٚم ٚيًٍِه افْٚس من محل تراب ادَٚبر فِتزك ؾذـر دم ادًٔٚر إٔه جٚئز ؿٚل :م ٚزافٝ
افْٚس حيِّوٕه ويتزـون بَبور افًِامء وافنٓداء وافهٚحلغ ) اهـ .

وذم اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م أيْم٤م (( : )263/7ىمقًمف ( :إن أؾمامء يم٤مٟم٧م إذا أشمٞم٧م سم٤معمرأة وىمد
مح٧م شمدقمق  م٤م ) دفٔل أن ذفك ـٚن يتُرر مْٓ ٚتزـ ً ٚمن افْٚس هب ٚورؽب ٜدم دظٚئٓ ٚومٙم٤مٟم٧م
شمْمٞمػ إمم ذًمؽ أن شمّم٥م اعم٤مء سملم اعمرأة اعمحٛمقُم٦م وضمٞمٌٝم٤م شمؼميد ًا  م٤م ) اهـ .

وذم اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م أيْم ً٤م (ُ ( : )325/7مً٠مًم٦م )  :واعمج٤مًمً٦م ًمٚمٕمٚمامء إذا يم٤مٟم٧م ىمرسم٦م
وم٢مٟمام شمٙمقن قمغم وضمٝملم  :أحدمه : ٚدن فٔس دم ؿدرته تًِم افًِم ؾٕ٘ه جيٚفسٓم تزـ ًٚ
بّجٚفستٓم وإحٔٚز ًا إفٔٓم وحمب ٜؾٔٓم ورسمام ضمرى ُمـ أىمقا مؿ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ومتحٛمٚمف طم٤مضمتف
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إًمٞمف قمغم أن يٕمٞمف وحيٗمٔمف أو يًتثٌ٧م ومٞمف طمتك يٗمٝمٛمف ورسمام ؾم٠م مؿ قمـ ُمً٠مًم٦م مم٤م ٓ يًٕمف ضمٝمٚمف
ssssssssss
ومٞم٠مظمذه٤م قمٜمٝمؿ وأُم٤م ُمـ يم٤من ذم ىمقشمف شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ورزق قمقٟم ً٤م قمٚمٞمف ورهمٌ٦م ذم شمٕمٚمٛمف ومٞمج٤مًمًٝمؿ
s ssssssssss
ًمٞم٠مظمذ قمٜمٝمؿ ويتٕمٚمؿ ُمـ قمٚمٛمٝمؿ ) اهـ .
وذم ذح اًمزرىم٤مين ( ( :)187 /1وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد اًمٜمدب إمم طمًـ اعمٕم٤مذة
واًمتقاوع واًمرومؼ سم٤مًمّمٖم٤مر وحتْٔك ادوفود وافتزك بٖهل افٍول ومحل إضٍٚل إفٔٓم حٚل
افوٓدة وبًده ) ٚاهـ .

ذم ذح اًمزرىم٤مين أيْم ً٤م (( :)72/2أؿمٕمرهن٤م) أي اضمٕمٚمٜمف ؿمٕم٤مره٤م أي افثوب افذي يع
جسده ٚتزـ ً ٚوطمٙمٛم٦م شم٠مظمػمه ُمٕمف طمتك ومرهمـ ُمـ اًمٖمًؾ دون إقمٓم٤مئف  مـ ًمٞمٙمقن ىمري٥م
اًمٕمٝمد ُمـ ضمًده اًمٙمريؿ سمال وم٤مصؾ ُمـ اٟمت٘م٤مًمف ُمـ ضمًده إمم ضمًده٤م وهو أصل دم افتزك
بآثٚر افهٚحلغ ) اهـ .

وذم ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ( ( :)49/1ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم ذح ُمًٚمؿ  :أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ سم٢مراىم٦م ُم٤م ؾم٘مقا وقمٚمػ اًمٕمجلم ًمٚمدواب طمٙمؿ قمغم ذًمؽ اعم٤مء سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م إذ ذًمؽ طمٙمؿ ُم٤م
ظم٤مًمٓمتف اًمٜمج٤مؾم٦م أو يم٤من ٟمجً ً٤م وًمقٓ ٟمج٤مؾم٦م اعم٤مء عم٤م أشمٚمػ اًمٓمٕم٤مم اعمحؽمم ذقم ً٤م وأمره أن
يستَوا من بئر افْٚؿ ٜدفٔل ظذ افتزك بآثٚر إٕبٔٚء وافهٚحلغ وإن تَٚدم ٝأظهٚرهم
إتٓى)اهـ .

وذم يمت٤مب آؾمت٘مّم٤م ٕظمٌ٤مر اعمٖمرب إىمَم ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًمٜم٤مسي( )209/2سمٕمد
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ىمّمٞمدة ىم٤م م٤م قمٜمدُم٤م زار رضيح سمٕمض إوًمٞم٤مء  ( :واقمٚمؿ أن اًمتٕمٚمؼ سم٠موًمٞم٤مء اهلل ريض اهلل قمٜمٝمؿ
ssssssssss
جي٥م أن يٙمقن ُمع اؾمتحْم٤مر أن اهلل شمٕم٤ممم هق اعمٓمٚمقب قمغم احل٘مٞم٘م٦م واًمٗم٤مقمؾ ًمألؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ٓ
ssssssssssاهلل s
ُمٕمٌقد همػمه وٓ ُمرضمق ؾمقاه وإٕام افتّسك بٖهل اهلل ٕجل افتزك هبم وآشتنٍٚع هبم إػ
تًٚػ ٕهنم أبواب اهلل وافدافون ظِٔه ًٍْٕ ٚاهلل هبم وأؾٚض ظِْٔ ٚمن مددهم آمغ ) اهـ .

وذم يمت٤مب آؾمت٘م٤م ٕظمٌ٤مر اعمٖمرب إىمَم ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًمٜم٤مسي أيْم٤م (: )122/3
(ىمٚم٧م ُمً٠مًم٦م زي٤مرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ُمِمٝمقرة ذم يمت٥م إئٛم٦م وهل ُمـ اًم٘مرب اعمرهمقب
ومٞمٝم٤م قمٜمد اجلٛمٝمقر ...
وافَول افٍهل أن افتزك بآثٚر إٕبٔٚء ظِٔٓم افهالة وافسالم وإوفٔٚء ريض اهلل ظْٓم
وزيٚرة منٚهدهم من إمر ادًروف ظْد أم ٜحمّد صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ادجّع ظِٔه
خٍِ ً ٚوشٍِ ٓ ًٚيسع إُٕٚره ؽر أن فِزيٚرة آداب ًٚجت ٛادحٚؾي ٜظِٔٓ , ٚوذوض ً ٓ ٚبد من
مراظٚهت ٚوافوؿوف فدَي )...ٚاهـ .

ىم٤مل زروق ذم ىمقاقمده ص( ( : )136يمراُم٦م اًمت٤مسمع ؿم٤مهدة سمّمدق اعمت ٌَع  ...ؾّن ثم جٚز
افتزك بآثٚر أهل اخلر ممن طٓرت ـرامته بدي ٜٕٚأو ظِم أو ظّل أو أثر طٚهر  ...ومل يزل أـٚبر
ادِ ٜيتزـون بٖهل افٍول من ـل ظك وؿىر ومٚمزم آىمتداء هبؿ طمً٥م ُم٤م هيتدي إًمٞمف اًمٔمـ
ُمـ إؿمخ٤مص ) اهـ .
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sssssssssss
الفصن اخلاوس
ssssssssss
يف ذكـز بعض أقـىاه أئىـة الشافعًة يف املسألـة
s ssssssssss

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )331/10وُمٜم٤مىم٥م أمحد ص( ( : )455روى اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمرسمٞمع
ىم٤مل :سمٕمثٜمل اًمِم٤مومٕمل سمٙمت٤مب ُمـ ُمٍم إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٠مشمٞمتف وىمد اٟمٗمتؾ ُمـ صالة اًمٗمجر
ومدومٕم٧م إًمٞمف اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل :أىمرأشمف؟ وم٘مٚم٧م ٓ :وم٠مظمذه وم٘مرأه ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه  ,وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م قمٌداهلل
وُم٤م ومٞمف؟ وم٘م٤مل :يذيمر أٟمف رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم  ,وم٘م٤مل :ايمت٥م إمم
قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ واىمرأ قمٚمٞمف اًمًالم ُمٜمل وىمؾ ًمف :إٟمؽ ؾمتٛمتحـ وشمدقمك إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ
اًم٘مرآن ومال دمٌٝمؿ ويرومع اهلل ًمؽ قمٚم ًام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .
ىم٤مل اًمرسمٞمع وم٘مٚم٧م :طمالوة اًمٌِم٤مرة ومخٚمع ىمٛمٞمّمف اًمذي يكم ضمٚمده وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف ؾِام رجً ٝإػ
افنٚؾًي أخزته ؾَٚل :إين فس ٝأؾجًك ؾٔه وفُن بِه بٚدٚء واظىْٔه حتى اتزك به ) اهـ .
وىمد روى اًم٘مّم٦م اسمـ قمً٤ميمر ُمـ ـمري٘ملم ()311/5وم٘م٤مل  ( :أظمؼمين أسمق اعمٔمٗمر قمٌد
اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مِمػمي أٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل أٟم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد
سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك ىمراءة قمٚمٞمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٤مذان ي٘مقل:
ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ صدىم٦م ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٓمٚمحل ي٘مقل :ىم٤مل زم اًمرسمٞمع:
...ومذيمره .
طمدصمٜم٤مه٤م أسمق حمٛمد قمٌد اجلٌ٤مر سمـ حمٛمد سمـ أمحد احلقاري اًمٌٞمٝم٘مل اًمٗم٘مٞمف إُمالء سمٜمٞمً٤مسمقر ٟم٤م
اإلُم٤مم أسمق ؾمٕمٞمد اًم٘مِمػمي إُمالء وهق قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ أٟم٤م احل٤ميمؿ أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد
سمـ حمٛمد اًمّمٗم٤مر أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمرازي ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اعم٤مًمٙمل ي٘مقل :ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن  ) ...اهـ .
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وذم أداب ٓسمـ ُمٗمٚمح (( : )12/2وروي ُمـ همػم ـمريؼ أن اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف
ssssssssss
يمت٥م ُمـ ُمٍم يمت٤مسم ً٤م وأقمٓم٤مه ًمٚمرسمٞمع سمـ ؾمٚمامن وىم٤مل  :اذه٥م سمف إمم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ
ssssssssssرأى s
وأشمٜمل سم٤مجلقاب ومج٤مء سمف إًمٞمف ومٚمام ىمرأه شمٖمرهمرت قمٞمٜم٤مه سم٤مًمدُمقع ويم٤من اًمِم٤مومٕمل ذيمر ومٞمف أٟمف
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم وىم٤مل ًمف ايمت٥م إمم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ واىمرأ قمٚمٞمف
ُمٜمل اًمًالم وىمؾ ًمف :إٟمؽ ؾمتٛمتحـ وشمدقمك إمم ظمٚمؼ اًم٘مرآن وٓ دمٌٝمؿ يرومع اهلل ًمؽ قمٚم ًام يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م .
وم٘م٤مل ًمف اًمرسمٞمع :اًمٌِم٤مرة وم٠مقمٓم٤مه ىمٛمٞمّمف اًمذي يكم ضمٚمده وضمقاب اًمٙمت٤مب  ,وم٘م٤مل ًمف
اًمِم٤مومٕمل أي رء رومع إًمٞمؽ ىم٤مل  :اًم٘مٛمٞمص اًمذي يكم ضمٚمده  ,ؿٚل :فٔس ٍٕجًك به  ,وفُن
بِه وادؾع إفْٔ ٚادٚء حتى ٕؼـك ؾٔه  .ودم بًض افىرق ؿٚل افربٔع ؾٌسِته ومحِ ٝمٚءه إفٔه
ؾسـه دم ؿْْٔ ٜوـْ ٝأراه دم ـل يوم يٖخذ مْه ؾّٔسح ظذ وجٓه تزـ ً ٚبٖمحد بن حْبل ريض
اهلل ظْٓام ) اهـ .
ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم همذاء إًمٌ٤مب ( (: )304/1وؿد روي ٝهذه احلُٚي ٜمن ظدة ضرق
واصتٓرت ظذ أفسْ ٜاخلِق ,وحتِ ٝهب ٚافُت ٛاددوٕ ,ٜواصتٓرت دم ادحٚؾل ظذ إفسْ )ٜاهـ

ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)123/1أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد
اًمّمٞمٛمري ىم٤مل أٟمٌ٠مٟم٤م قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مرئ ىم٤مل ٟمٌ٠مٟم٤م ُمٙمرم سمـ أمحد ىم٤مل ٟمٌ٠مٟم٤م قمٛمر سمـ إؾمح٤مق
سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤ملٟ :مٌ٠مٟم٤م قمكم سمـ ُمٞمٛمقن ؿٚل :شًّ ٝافنٚؾًي يَول  :إين ٕتزك بٖيب حٍْٜٔ
وأجيء إػ ؿزه دم ـل يوم يًْي زائر ًا ؾ٘ذا ظرض ٝيل حٚج ٜصِٔ ٝرـًتغ وجئ ٝإػ ؿزه
وشٖف ٝاهلل تًٚػ احلٚج ٜظْده ؾام تبًد ظْي حتى تَ ) ٙاهـ .

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( :)319/11يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ ُمنور أسمق اًمٗمتح اًم٘مقاس ...
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وـٚن ثَ ٜثبت ً ٚيًد من إبدال ؿٚل افداؿىْي :ـْٕ ٚتزك به وهو صٌر شمقذم ًمثالث سم٘ملم ُمـ
ssssssssss
رسمٞمع أظمر قمـ مخس وصمامٟملم ؾمٜم٦م ودومـ سمٌ٤مب طمرب ) اهـ .
s ssssssssss
ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)208/ 20أسمق ضمٕمٗمر اًمٕمالُم٦م اعمٗمن ذو اًمٗمٜمقن أمحد سمـ قمكم سمـ أيب
ضمٕمٗمر اًمٌٞمٝم٘مل قم٤ممل ٟمٞمً٤مسمقر وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م شم٤مج اعمّم٤مدر وظمرج ًمف شمالُمذة ٟمجٌ٤مء ,
وـٚن ذا تٖفه وظبٚدة يزار ويتزك به ُم٤مت ومج٠مة ذم آظمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخس
ُمئ٦م)اهـ .

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( :)123/12وومٞمٝم٤م ٟمٗمذ اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي رؾمقًٓ إمم
اًمًٚمٓم٤من ُمٚمٙمِم٤مه واًمقزير ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ وـٚن أبو إشحٚق ـِام مر ظذ بِدة خرج أهِٓ ٚيتَِوٕه
بٖوٓدهم وٕسٚئٓم يتزـون به ويتّسحون برـٚبه ورسمام أظمذوا ُمـ شمراب طم٤مومر سمٖمٚمتف وعم٤م
وصؾ إمم ؾم٤موة ظمرج إًمٞمف أهٚمٝم٤م وُم٤م ُمر سمًقق ُمٜمٝم٤م إٓ ٟمثروا قمٚمٞمف ُمـ ًمٓمٞمػ ُم٤م قمٜمدهؿ طمتك
اضمت٤مز سمًقق إؾم٤ميمٗم٦م ومٚمؿ يٙمـ قمٜمدهؿ إٓ ُمداؾم٤مة اًمّمٖم٤مر ومٜمثروه٤م قمٚمٞمف ومجٕمؾ يتٕمج٥م ُمـ
ذًمؽ ) اهـ .
وذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)460/18ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ ا مٛمذاين ٟ :مدب اعم٘متدي سم٤مهلل أسم٤م
إؾمح٤مق ًمٚمرؾمٚمٞم٦م إمم اعمٕمًٙمر ومتقضمف ذم آظمر ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم ؾُٚن خيرج إفٔه أهل افبِد
بْسٚئٓم وأوٓدهم يّسحون أردإه ويٖخذون تراب ًِٕٔه يستنٍون به وظمرج اخلٌ٤مزون
وٟمثروا اخلٌز وهق يٜمٝم٤مهؿ وٓ يٜمتٝمقن وظمرج أصح٤مب اًمٗم٤ميمٝم٦م واحلٚمقاء وٟمثروا قمغم إؾم٤ميمٗم٦م
وقمٛمٚمقا ُمداؾم٤مت صٖم٤مر ًا وٟمثروه٤م وهل ٟم٘مع قمغم رؤوس اًمٜم٤مس واًمِمٞمخ يٕمج٥م وىم٤مل ًمٜم٤م:
رأيتؿ اًمٜمث٤مر وُم٤م وصؾ إًمٞمٙمؿ ُمٜمف وم٘م٤مًمقا :ي٤م ؾمٞمدي وأٟم٧م أي رء يم٤من طمٔمؽ ُمٜمف ىم٤مل :أٟم٤م
همٓمٞم٧م ٟمٗمز سم٤معمحٗم٦م ) اهـ .
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ذم اإلطمٞم٤مء ًمٚمٖمزازم ( ( : )247/2يمت٤مب أهار احل٩م :ويدظمؾ ذم مجٚمتف زي٤مرة ىمٌقر
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وزي٤مرة ىمٌقر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر اًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء وـل من يتزك
بّنٚهدته دم حٔٚته يتزك بزيٚرته بًد وؾٚته .
وجيقز ؿمد اًمرطم٤مل  مذا اًمٖمرض وٓ يٛمٜمع ُمـ هذا ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ :
شمِمد اًمرضم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُمً٤مضمد ٕ ...ن ذًمؽ ذم اعمً٤مضمد وم٢مهن٤م ُمتامصمٚم٦م سمٕمد هذه اعمً٤مضمد وإٓ
ومال ومرق سملم زي٤مرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واًمٕمٚمامء ذم أصؾ اًمٗمْمؾ وإن يم٤من يتٗم٤موت ذم
اًمدرضم٤مت شمٗم٤موشم ً٤م قمٔمٞم ًام سمحً٥م اظمتالف درضم٤مهتؿ قمٜمد اهلل وبٚجلِّ ٜزيٚرة إحٔٚء أوػ من
زيٚرة إموات وافٍٚئدة من زيٚرة إحٔٚء ضِ ٛبرـ ٜافدظٚء وبرـ ٜافْير إفٔٓم ) اهـ .

وذم اعمجٛمقع ( ( : )232/5ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل وإصح٤مب رمحٝمؿ اهلل  :من أراد
افتزك بحّل اجلْٚزة من جوإبٓ ٚإربً ٜسمدأ سم٤مًمٕمٛمقد إين ُمـ ُم٘مدُمٝم٤م ومحٛمٚمف قمغم قم٤مشم٘مف
إيٛمـ صمؿ يًٚمٛمف إمم همػمه وي٠مظمذ اًمٕمٛمقد إين ُمـ ُم١مظمره٤م ومٞمحٛمٚمف قمغم قم٤مشم٘مف إيٛمـ أيْم ً٤م
صمؿ يت٘مدم أيْم ً٤م ومٞمٛمر سملم يدهي٤م وٓ جيلء ُمـ ورائٝم٤م ; ًمئال يٙمقن ُم٤مؿمٞم ً٤م ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م ومٞم٠مظمذ
اًمٕمٛمقد إيٛمـ ُمـ ُم٘مدُمٝم٤م قمغم قم٤مشم٘مف إين  ,صمؿ ي٠مظمذ اًمٕمٛمقد إيٛمـ ُمـ ُم١مظمره٤م قمغم
قم٤مشم٘مف إين أيْم ً٤م  ,وٓ يٛمٙمٜمف هذا إٓ إذا محٚم٧م اجلٜم٤مزة قمغم هٞمئ٦م اًمؽمسمٞمع ) اهـ .

وذم اعمجٛمقع ( ( :)102/5ىمٚم٧م  :هذا ٔطم٤مد اًمٜم٤مس  ,أُم٤م أىم٤مرب اعمريض وأصدىم٤مؤه
وٕحوهم ممن يٖٕس هبم أو يتزك هبم أو ينق ظِٔٓم إذا مل يروه ـل يوم ؾِٔواصِوه ٚم ٚمل يْه أو
يٕمٚمؿ يمراه٦م اعمريض ًمذًمؽ ) اهـ .
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وذم ذح ُمًٚمؿ ( ( : )9/14ىم٤مل اًمٕمٚمامء  :ذم هذا أٟمف يًتح٥م ًمميمؾ واًمِم٤مرب أن
s ssssssssss
يٗمْمؾ مم٤م ي٠ميمؾ وينمب ومْمٚمف ًمٞمقاد هب٤م ُمـ سمٕمده ٓ ,شٔام إن ـٚن مم ٚيتزك بٍوِته ويمذا إذا
يم٤من ذم اًمٓمٕم٤مم ىمٚم٦م و مؿ إًمٞمف طم٤مضم٦م ) اهـ .

وذم ذح ُمًٚمؿ ( ( :)237/9ويمذا ىم٤مًمف أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مًمقا  :إذا دقمل وهق ص٤مئؿ ًمزُمف
اإلضم٤مسم٦م يمام يٚمزم اعمٗمٓمر وحيّمؾ اعم٘مّمقد سمحْمقره وإن مل ي٠ميمؾ ؾَد يتزك به أهل افىًٚم
واحلٚرضون وىمد يتجٛمٚمقن سمف وىمد يٜمتٗمٕمقن سمدقم٤مئف أو سم٢مؿم٤مرشمف ) اهـ .

وذم ذح ُمًٚمؿ أيْم ً٤م ( ( : )100/14وُمٜمٝم٤م محؾ اعمقًمقد قمٜمد وٓدشمف إمم واحد من أهل
افهالح وافٍول حيُْه بتّرة فُٔون أول م ٚيدخل دم جوؾ ٜريق افهٚحلغ ؾٔتزك به واهلل
أقمٚمؿ ) اهـ .
وىم٤مل ذم ذح ُمًٚمؿ ( ( : )194/3ومٗمٞمف اؾمتحٌ٤مب حتٜمٞمؽ اعمقًمقد وؾٔه افتزك بٖهل
افهالح وافٍول وؾٔه اشتحبٚب محل إضٍٚل إػ أهل افٍول فِتزك هبم ) اهـ .
وذم ذح ُمًٚمؿ  ( : 124/14وُمٜمٝم٤م أن حيٜمٙمف ص٤مًمح ُمـ رضمؾ أو اُمرأة ومْٓ ٚافتزك
بآثٚر افهٚحلغ وريَٓم وـل رء مْٓم ) اهـ .
وذم ومتح اًمٌ٤مري ( ( :)327/1وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد اًمٜمدب إمم طمًـ اعمٕم٤مذة
واًمتقاوع واًمرومؼ سم٤مًمّمٖم٤مر وحتٜمٞمؽ اعمقًمقد وافتزك بٖهل افٍول ومحل إضٍٚل إفٔٓم حٚل
افوٓدة وبًده ) ٚاهـ .
وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم يمت٤مسمف :اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم  : 687/1ذم طمدي٨م أم ىمٞمس
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أهن٤م أشم٧م سم٤مسمـ  م٤م صٖمػم إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ( ,دم احلدي ٞافتزك بٖهل افهالح
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وافٍول واشتحبٚب محل إضٍٚل إػ أهل افٍول وافتزك هبم  ,ؿٚل افْووي  :شواء دم وؿٝ
s ssssssssss
افوٓدة أو بًده ) ٚاهـ .
وذم ومٞمض اًم٘مدير أيْم ً٤م ( )192/5ذم ذح طمدي٨م اًمتحٜمٞمؽ  ( :وؾٔه ٕدب افتحْٔك
وـون ادحْك ممن يتزك به ) اهـ .

وذم ذح ُمًٚمؿ ( ( : )219/4ومخرج سمالل سمقوقء ومٛمـ ٟم٤مئؾ وٟم٤موح ومخرج اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومتقو٠م ) ومٞمف شم٘مديؿ وشم٠مظمػم شم٘مديره ومتقو٠م ومٛمـ ٟم٤مئؾ سمٕمد ذًمؽ
وٟم٤موح تزـ ٚبآثٚره صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم وؿد جٚء مبْٔ ً ٚدم احلدي ٞأخر ؾرأي ٝافْٚس
يٖخذون من ؾول وضوئه ؾٍٔه افتزك بآثٚر افهٚحلغ واشتًامل ؾول ضٓورهم وضًٚمٓم
وذاهبم وفبٚشٓم ) اهـ .
وذم ذح ُمًٚمؿ ( ( :)55/11وم٠مهمٛمل قمكم ومتقو٠م صمؿ ص٥م قمكم ُمـ ووقئف وم٠موم٘م٧م )
اًمقوقء هٜم٤م سمٗمتح اًمقاو اعم٤مء اًمذي يتقو٠م سمف وؾٔه افتزك بآثٚر افهٚحلغ وؾول ضًٚمٓم
وذاهبم وٕحومه ٚوؾول مٗاـِتٓم ومنٚربتٓم وٕحو ذفك ) اهـ .

وذم ذح ُمًٚمؿ ( ( :)161/5وذم طمدي٨م قمتٌ٤من هذا ومقائد يمثػمة شم٘مدُم٧م ذم يمت٤مب
اإليامن ُمٜمٝم٤م أٟمف يًتح٥م عمـ ىم٤مل ؾم٠مومٕمؾ يمذا أن ي٘مقل إن ؿم٤مء اهلل ًممي٦م واحلدي٨م ومْٓ ٚافتزك
بٚفهٚحلغ وآثٚرهم وافهالة دم ادواضع افتي صِوا هب ٚوضِ ٛافتزيك مْٓم ) اهـ .
وذم اًمٗمتح ( ( :)569/1وىمد شم٘مدم طمدي٨م قمتٌ٤من وؾم١ماًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ أن يّمكم ذم سمٞمتف ًمٞمتخذه ُمّمغم وأضم٤مسمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم ذًمؽ ؾٓو
حج ٜدم افتزك بآثٚر افهٚحلغ ) اهـ .
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وذم ذح اسمـ ُم٤مضمف ( ( :)55/1وذم احلدي٨م (أي طمدي٨م قمتٌ٤من ) افتزك بآثٚر افهٚحلغ
ssssssssss
وافهالة دم ادُٚن افذي صِوا ؾٔه ورخه ٜافتخِف ظن اجلامظ ٜفألظّى ) اهـ .
s ssssssssss
وذم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ٓسمـ دىمٞمؼ ( ( :)178/1قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م وه٥م سمـ قمٌد اهلل اًمًقائل
ىم٤مل  [ :أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهق ذم ىمٌ٦م ًمف محراء ُمـ أدم ىم٤مل  :ومخرج سمالل
سمقوقء ومٛمـ ٟم٤موح و ٟم٤مئؾ ...
يٗخذ من احلدي ٞافتامس افزـ ٜبام ٓبسه افهٚحلون بّالبسته ؾٕ٘ه ورد دم افوضوء افذي
توضٖ مْه افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ويًد بٚدًْى إػ شٚئر م ٚيالبسه افهٚحلون ) اهـ .
وذم ذح اسمـ ُم٤مضمف ( ( : )105/1وؿٚل افنٔخ :وهذا احلدي ٞأصل دم افتزك بآثٚر
افهٚحلغ وفبٚشٓم ـام يًٍِه بًض مريدي ادنٚئخ من فبس أؿّهٓم دم افَز واهلل أقمٚمؿ)اهـ.
وذم ذح اسمـ ُم٤مضمف( : )254/1ذم ذح طمدي٨م اًمذي ـمٚم٥م صمقب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ  ( :ومٙم٤مٟم٧م يمٗمٜمف يقم ُم٤مت وؾٔه افتزك بآثٚر افهٚحلغ حٔ ً ٚومٔت ً ) ٚاهـ .

وذم ومتح اًمٌ٤مري ( ( : )522/1وومٞمف (أي طمدي٨م قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ ) اًمتؼمك سم٤معمقاوع اًمتل
صغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أو وـمئٝم٤م ويستٍٚد مْه أن من دظي من افهٚحلغ
فٔتزك به إٔه جئ ٛإذا أمن افٍتْ ) ٜاهـ .

وذم اًمٗمتح أيْم ً٤م ( ( :)523/1وومٞمف ( أي طمدي٨م قمتٌ٤من ) اجتامع أهل ادحِ ٜظذ اإلمٚم
أو افًٚمل إذا ورد مْزل بًوٓم فٔستٍٔدوا مْه ويتزـوا به ) اهـ .
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وذم اًمٗمتح ( ( :)66/6وومٞمف ضمقاز احلٚمػ قمغم شمرك اعمٌ٤مح وومٞمف شمقيمٞمد اًمرضمؾ اًمّم٤مدق
ssssssssssوؾٔه s
خلؼمه سم٤مًم٘مًؿ وضمقاز احلٜم٨م سمٕمد قم٘مد اًمٞمٛملم وؾٔه افتزك بىًٚم إوفٔٚء وافهِحٚء
ظرض افىًٚم افذي تيٓر ؾٔه افزـ ٜظذ افُبٚر وؿبوهلم ذفك ) اهـ .

وذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ( ( :)98/6ومرع جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ واًمذُمل اًمقصٞم٦م ًمٕمامرة اعمًجد
إىمَم وؽره من ادسٚجد وفًامرة ؿبور افهٚحلغ وافتزك هب ) ٚاهـ .
وذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ( ( : )331/1ومرع حيرم ٟمٌش اًم٘مؼم ىمٌؾ اًمٌغم قمٜمد أهؾ اخلؼمة ) سمتٚمؽ
إرض  متؽ طمرُم٦م اعمٞم٧م ( وم٢من سمكم اعمٞم٧م ) سم٠من اٟمٛمحؼ ضمًٛمف وقمٔمٛمف وص٤مر شمراسم ً٤م (ضم٤مز)
ٟمٌش ىمؼمه ودومـ همػمه ومٞمف ( وطمرم ) طمٞمٜمئذ ( دمديده ) سم٠من يًتقي شمراسمف قمٚمٞمف ويٕمٛمر قمامرة ىمؼم
ضمديد ( ذم ) ُم٘مؼمة ( ُمًٌٚم٦م ) ; ٕٟمف يقهؿ اًمٜم٤مس أٟمف ضمديد ومٞمٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمدومـ ومٞمف واشتثْى
بًوٓم م ٚفو ـٚن اددؾون صحٚبٔ ًٚأو ممن اصتٓرت وٓيته ؾال جيوز ٕبنه ظْد إّٓحٚق ؿٚل
افزرـق  :وهو حسن ويٗيده م ٚدم افوصٚي ٚإٔه جتوز افوصٔ ٜبًامرة ؿبور إٕبٔٚء وافهٚحلغ
د ٚؾٔه من إحٔٚء افزيٚرة وافتزك وادراد بًامرهت ٚحٍيٓ ٚمن افدراش ٓ ٜجتديد بْٚئٓ ٚد ٚمر ) اهـ.
وذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م أيْم ً٤م ( ( : )30/3وشمّمح )  -أي اًمقصٞم٦م ُ -مـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر (سمٕمامرة
اعمً٤مضمد ) عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئر ( وىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم ) د ٚؾٔٓ ٚمن إحٔٚء
افزيٚرة وافتزك هب. ٚ
ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمذظم٤مئر  :وًمٕمؾ اعمراد أن يٌٜمك قمغم ىمٌقرهؿ اًم٘مٌ٤مب واًم٘مٜم٤مـمر يمام يٗمٕمؾ ذم
اعمِم٤مهد إذا يم٤من ذم اًمدومـ ذم ُمقاوع ممٚمقيم٦م  مؿ أو عمـ دومٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م ٓ سمٜم٤مء اًم٘مٌقر ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٝمل
قمٜمف وٓ ومٕمٚمف ذم اعم٘م٤مسمر اعمًٌٚم٦م وم٢من ومٞمف شمْمٞمٞم٘م ً٤م قمغم اعمًٚمٛملم .
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ىم٤مل اًمزريمٌم :وومٞمف ٟمٔمر  ,واعمتجف أن اعمراد سمٕمامرهت٤م رد اًمؽماب ومٞمٝم٤م وُمالزُمتٝم٤م ظمقوم ً٤م ُمـ
ssssssssss
اًمقطمش  ,واًم٘مراءة قمٜمده٤م وإقمالم اًمزائريـ هب٤م يمل ٓ شمٜمدرس اٟمتٝمك  .وإول هق اعمتٌ٤مدر) اهـ.
s ssssssssss
وذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ( ( : )60/2ىم٤مل اسمـ ؿمٝمٌ٦م  :وىمد ي١ميده ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ٤من ذم اًمقص٤مي٤م
إٔه جتوز افوصٔ ٜفًامرة ؿبور إٕبٔٚء وافهٚحلغ د ٚؾٔه من إحٔٚء افزيٚرة وافتزك  ,وم٢من ىمْمٞمتف
ضمقاز قمامرة ىمٌقر اًمّم٤محللم ُمع ضمزُمٝمام هٜم٤م سم٠مٟمف إذا سمكم اعمٞم٧م مل دمز قمامرة ىمؼمه وشمًقي٦م اًمؽماب
قمٚمٞمف ذم اعم٘مؼمة اعمًٌٚم٦م ) اهـ .
وذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج أيْم ً٤م ( ( : )68/4إذا اٟمتٗم٧م اعمٕمّمٞم٦م ومال ومرق سملم أن يٙمقن ىمرسم٦م
يم٤مًمٗم٘مراء أو سمٜم٤مء اعمً٤مضمد وقمامرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  ,وأحلق افنٔخ أبو حمّد
هب ٚؿبور افًِامء وافهٚحلغ د ٚؾٔه من إحٔٚء افزيٚرة وافتزك هب ٚأو ُمٌ٤مطم٦م ٓ شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اًم٘مرسم٦م
يم٤مًمقصٞم٦م ًمألهمٜمٞم٤مء وومؽ أؾم٤مرى اًمٙمٗم٤مر ُمـ اعمًٚمٛملم ; ٕن اًم٘مّمد ُمـ اًمقصٞم٦م شمدارك ُم٤م وم٤مت
ذم طم٤مل احلٞم٤مة ُمـ اإلطمً٤من ) اهـ .
وذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج ( ( : )34/3ويٙمره أن جيٕمؾ قمغم اًم٘مؼم ُمٔمٚم٦م  ,وأن ي٘مٌؾ اًمت٤مسمقت اًمذي
جيٕمؾ ومقق اًم٘مؼم ـام يُره تَبٔل افَز واشتالمه وتَبٔل إظتٚب ظْد افدخول فزيٚرة إوفٔٚء .
ًٕم إن ؿهد بتَبٔل أرضحتٓم افتزك مل يُره ـام أؾتى به افوافد رمحه اهلل تًٚػ  ,وم٘مد سطمقا
سم٠مٟمف إذا قمجز قمـ اؾمتالم احلجر يًـ ًمف أن يِمػم سمٕمّم٤م  ,وأن ي٘مٌٚمٝم٤م  ,وىم٤مًمقا  :أي أضمزاء اًمٌٞم٧م
ىمٌؾ ومحًـ ) اهـ .
وذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج أيْم ً٤م ( ( : )41/3وأيده سمٕمض اعمت٠مظمريـ بجواز افوصٔ ٜبًامرة ؿبور
إٕبٔٚء وافهٚحلغ د ٚؾٔه من إحٔٚء افزيٚرة وافتزك  ,إذ ؿؤته جواز ظامرة ؿبورهم ُمع اجلزم
هٜم٤م سمام ُمر ُمـ طمرُم٦م شمًقي٦م اًم٘مؼم وقمامرشمف ذم اعمًٌٚم٦م ) اهـ .
وذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج أيْم ً٤م ( ( : )43/6ؿمٛمؾ قمدم اعمٕمّمٞم٦م اًم٘مرسم٦م يمٕمامرة اعمً٤مضمد وًمق ُمـ
يم٤مومر وؿبور إٕبٔٚء وافًِامء وافهٚحلغ د ٚدم ذفك من إحٔٚء افزيٚرة وافتزك هب ) ٚاهـ .
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sssssssssss
ssssssssss
وذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م أيْم ً٤م ( ( : )186/4وٓ بٖس بتَبٔل وجه ادٔ ٝافهٚفح  ,فِتزك )اه
s ssssssssss
وذم طم٤مؿمٞم٦م أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ( ( : )331/1ىم٤مل ذم اعمجٛمقع  :وٓ يًتٚمؿ اًم٘مؼم وٓ ي٘مٌٚمف

ويًت٘مٌؾ وضمٝمف ًمٚمًالم واًم٘مٌٚم٦م ًمٚمدقم٤مء ذيمره أسمق ُمقؾمك إصٗمٝم٤مين ؿٚل صٔخًْٕ : ٚم إن ـٚن
ؿز ٕبي أو ويل أو ظٚمل واشتِّه أو ؿبِه بَهد افتزك ؾال بٖس بذفك ) اهـ .
وذم ومت٤موى اًمرُمكم ( ( : )106/3ؾمئؾ ) قمـ شم٘مٌٞمؾ أرضطم٦م اًمّم٤محللم هؾ يٙمره أو ٓ ؟
( ؾٖجٚب ) بٖن ؾًل ذفك فِتزك ٓ يُره وم٘مد سطمقا سم٠مٟمف إذا قمجز قمـ اؾمتالم احلجر
إؾمقد يًـ ًمف أن يِمػم سمٕمّم٤م  ,وأن ي٘مٌٚمٝم٤م  ,وىم٤مًمقا :أي أضمزاء اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ومحًـ ) اهـ .
وذم حتٗم٦م اعمحت٤مج ( ( :)183/3وجيقز ٕهؾ اعمٞم٧م وٟمحقهؿ ) يم٠مصدىم٤مئف ( شم٘مٌٞمؾ وضمٝمف)
عم٤م صح { أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ وضمف قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ريض اهلل قمٜمف سمٕمد ُمقشمف }
وُمـ صمؿ ىم٤مل ذم اًمٌحر إٟمف ؾمٜم٦م وىمٞمده اًمًٌٙمل سمٜمحق أهٚمف وإوجه محِه ظذ صٚفح ؾٔسن فُل
أحد تَبِٔه تزـ ً ٚبه وظذ م ٚدم ادتن ؾٚفتَبٔل فٌر من ذـر خالف إوػ مح ً
ال ًمٚمجقاز ومٞمف قمغم
ُمًتقى اًمٓمروملم يمام هق فم٤مهر ) اهـ .
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٌ٤مدي قمغم حتٗم٦م اعمحت٤مج ( ( : )175/3ىمقًمف اطمؽماُم٤م ًمف ) ي١مظمذ ُمٜمف يمراه٦م
ُم٤م قمٚمٞمف قم٤مُم٦م زوار إوًمٞم٤مء ُمـ دىمٝمؿ اًمتقاسمٞم٧م وشمٕمٚم٘مٝمؿ هب٤م وٟمحق ذًمؽ واًمًٜم٦م ذم طم٘مٝمؿ
اًمت٠مدب ذم زي٤مرهتؿ وقمدم رومع اًمّمقت قمٜمدهؿ واًمٌٕمد قمٜمٝمؿ ىمدر ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ذم زي٤مرهتؿ
ذم احلٞم٤مة شمٕمٔمٞم ًام  مؿ وإيمراُم ً٤م  .ع ش



 ( يٕمٜمل قمكم اًمِمؼماُمٚمز.
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( ىمقًمف :وشم٘مٌٞمٚمف ) أي شم٘مٌٞمؾ اًم٘مؼم واؾمتالُمف وشم٘مٌٞمؾ إقمت٤مب قمٜمد اًمدظمقل ًمزي٤مرة إوًمٞم٤مء
ssssssssss
هن٤مي٦م وُمٖمٜمل ( ىمقًمف :سمدقم٦م إًمخ ) ًٕم إن ؿهد بتَبٔل أرضحتٓم افتزك مل يُره ـام أؾتى به
sيِمػم سمٕمّم٤م وأن ي٘مٌٚمٝم٤م
ssssssssssيًـ أن
افوافد رمحه اهلل وم٘مد سطمقا سم٠مٟمف إذا قمجز قمـ اؾمتالم احلجر
وىم٤مًمقا :أي أضمزاء اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ومحًـ  .هن٤مي٦م
ىم٤مل ع ش

 :ىمقًمف م ر

سمت٘مٌٞمؾ أرضطمتٝمؿ وُمثٚمٝم٤م همػمه٤م يم٤مٕقمت٤مب وىمقًمف :وم٘مد

سطمقا إًمخ أي ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف ُم٤م ذيمر وىمقًمف :سم٠مٟمف إذا قمجز إًمخ ي١مظمذ ُمـ هذا أن حمالت
إوًمٞم٤مء وٟمحقه٤م اًمتل شم٘مّمد زي٤مرهت٤م يمًٞمدي أمحد اًمٌدوي إذا طمّمؾ ومٞمٝم٤م زطم٤مم يٛمٜمع ُمـ
اًمقصقل إمم اًم٘مؼم أو ي١مدي إمم اظمتالط اًمٜمً٤مء سم٤مًمرضم٤مل ٓ ي٘مرب ُمـ اًم٘مؼم سمؾ ي٘مػ ذم حمؾ
يتٛمٙمـ ُمـ اًمقىمقف ومٞمف سمال ُمِم٘م٦م وي٘مرأ ُم٤م شمٞمن ويِمػم سمٞمده أو ٟمحقه٤م إمم اًمقزم اًمذي ىمّمد
زي٤مرشمف أي صمؿ ىمٌؾ ذًمؽ ا هـ ع ش

.

واقمتٛمد ؿمٞمخٜم٤م ذًمؽ أي ُم٤م شم٘مدم قمـ اًمٜمٝم٤مي٦م و ع ش

وىم٤مل اًمٌٍمي سمٕمد ذيمر يمالم

اًمٜمٝم٤مي٦م اعمت٘مدم وذيمر اًمًٞمقـمل ذم اًمتقؿمٞمح قمغم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم :أٟمف اؾمتٜمٌط سمٕمض اًمٕمٚمامء
اًمٕم٤مروملم ُمـ شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد شم٘مٌٞمؾ ىمٌقر اًمّم٤محللم اهـ .
أىمقل :ذم آؾمتٜمٌ٤مط اعمذيمقر ُمع صح٦م اًمٜمٝمل قمام يِمٕمر سمتٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر شمقىمػ فم٤مهر وًمق
ؾمٚمؿ ؾْٔبٌي دن يَتدي به أٓ يًٍل ٕحو تَبٔل ؿبور إوفٔٚء دم حوور اجلٓالء افذين ٓ
ئّزون بغ افتًئم وافتزك واهلل أظِم ) اهـ .

 - 1يٕمٜمل قمكم اًمِمؼماُمٚمز.

 - 4يٕمٜمل اًمرُمكم.
 - 3يٕمٜمل قمكم اًمِمؼماُمٚمز.
 - 2يٕمٜمل قمكم اًمِمؼماُمٚمز.
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sssssssssss
ً ssssssssss
وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٌ٤مدي قمغم حتٗم٦م اعمحت٤مج أيْم٤م ( ( : )200/3ىم٤مل ذم اإليٕم٤مب  :ذم شم٘مًٞمؿ
s ssssssssss
اًمزي٤مرة أهن٤م :
إُم٤م عمجرد شمذيمر اعمقت وأظمرة ومتٙمٗمل رؤي٦م اًم٘مٌقر ُمـ همػم ُمٕمروم٦م أصح٤مهب٤م .
وإُم٤م ًمٜمحق اًمدقم٤مء ومتًـ ًمٙمؾ ُمًٚمؿ .
وإم ٚفِتزك ؾتسن ٕهل اخلر ٕن هلم دم برازخٓم تكؾٚت وبرـٚت ٓ حيل ظدده.ٚ
وإُم٤م ٕداء طمؼ صديؼ وواًمد خلؼم أيب ٟمٕمٞمؿُ { :مـ زار ىمؼم واًمديف أو أطمدمه٤م يقم اجلٛمٕم٦م
يم٤من يمحج٦م } وًمٗمظ رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل { :همٗمر ًمف ويمت٥م ًمف سمراءة }.
وإُم٤م رمح٦م ًمف وشم٠مٟمٞمً ً٤م عم٤م روي { :آٟمس ُم٤م يٙمقن اعمٞم٧م ذم ىمؼمه إذا رأى ُمـ يم٤من حيٌف ذم
اًمدٟمٞم٤م } وصحُ { :م٤م ُمـ أطمد يٛمر سم٘مؼم أظمٞمف اعم١مُمـ ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمف إٓ قمرومف ورد قمٚمٞمف
اًمًالم } وشمت٠ميمد اًمزي٤مرة عمـ ُم٤مت ىمريٌف ذم همٞمٌتف ).

وذم ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمًٞمقـمل  ( : 48/1واعم٩م ذم اإلٟم٤مء ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ صمٌ٧م يمثػم ًا وافهحٚب ٜـٕٚوا يتزـون وىمد ُم٩م ذم سمٕمض أسم٤مر ومٕمذب ُم٤مؤه٤م سمٕمد أن يم٤من
ُم٤محل ً٤م وأُم٤م همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومال يًع ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ٕن ومٞمف إيذاء اعمًٚمٛملم
ًمٙمراه٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م ذًمؽ وىمد هنك قمـ اًمتٜمٗمس ذم اإلٟم٤مء ٓطمتامل ظمروج اًمٚمٕم٤مب واًمٌزاق وأم ٚإذا
ـٚن افرجل ٓ يتحرج افْٚس بّجه بل يتزـون ويستنٍون به ؾال بٖس فًدم ظِ ٜافْٓي واهلل
أظِم ) اهـ .

وذم ذح اسمـ ُم٤مضمف ( ( :)236/1وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين وىمٞمؾ وضمف اجلٛمع أن اًمٜمٝمل هق اًمتٜمٗمس
ومٞمف ُمع ُمـ يٙمره ٟم َٗم ًَف ويت٘مذره وآشتحبٚب مع من حيبه ويتزك به ) اهـ .
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sssssssssss
ssssssssss
وذم ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي ( ( :)382/2واقمتٛمد اًمرُمكم ذم اًمتٗمريؼ أٟمف ُمٙمروه وواوم٘مف
رجل s
ssssssssss
صٚفح ٕن افهٚفح يتزك به
اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل وم٘م٤مل :يٙمره ختٓمل اًمرىم٤مب إٓ إلمٚم أو
وٓ يتٖذى بتخىٔه ) اهـ .

وذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ( ( :)289/4وفًل موشى ظِٔه افهالة وافسالم إٕام أجٚهبام
فٔتزك برؤي ٜافنٔخ ويستيٓر بًّرؾته ٓ ضًّ ًٚدم إجر ) اهـ .

وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ( ( :)183/3وٓ سم٠مس سمت٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م أي ذم أي حمؾ
يم٤من يمام يٗمٞمده إـمالىمف عم٤م هق ُمٕمٚمقم أن اًمٙمالم طمٞم٨م ٓ ؿمٝمقة وإٔه فِتزك أو افرؿ ٜوافنٍَٜ
ظِٔه وىمقًمف م ر

وأُم٤م همػمه ومٞمٜمٌٖمل اًمخ هق فم٤مهر إن يم٤من اًمٖمػم ُمٕمرووم٤م سم٤معمٕم٤ميص أم ٚإذا ـٚن مل

يوصف بهالح بحٔ ٞيتزك به وٓ بٍسٚد ؾْٔبٌي أن يُون مبٚح ً ٚع ش ) اهـ .

وذم يمِمػ اخلٗم٤مء (ً ( :)181/2مٌس ظمرىم٦م اًمّمقومٞم٦م ويمقن احلًـ اًمٌٍمي ًمًٌٝم٤م ُمـ
قمكم) ىم٤مل ذم اعم٘م٤مصد ىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م واسمـ اًمّمالح  :سم٤مـمؾ ومل يًٛمع احلًـ ُمـ قمكم طمروم ً٤م
سم٤مإلمج٤مع ومٙمٞمػ يٚمًٌٝم٤م ُمٜمف وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرً :مٞمس ذم رء ُمـ ـمرىمٝم٤م ُم٤م يثٌ٧م ومل يرد
ذم ظمؼم صحٞمح وٓ طمًـ وٓ وٕمٞمػ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أًمٌس اخلرىم٦م قمغم
اًمّمقرة اعمتٕم٤مروم٦م سملم اًمّمقومٞم٦م ًمٌٕمض أصح٤مسمف وٓ أُمر أطمد ًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٗمٕمؾ ذًمؽ ويمؾ ُم٤م
روي سمذًمؽ سحي ً٤م ومٌ٤مـمؾ .
 يٕمٜمل اًمرُمكم. -يٕمٜمل اًمِمؼماُمٚمز.
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sssssssssss
صمؿ ىم٤مل :إن ُمـ اًمٙمذب اعمٗمؽمى ىمقل ُمـ ىم٤مل إن قمٚمٞم ً٤م أًمٌس اخلرىم٦م احلًـ اًمٌٍمي وم٢من
ssssssssss
أئٛم٦م احلدي٨م مل يثٌتقا ًمٚمحًـ ُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ؾمامقم ً٤م ومْم ً
ال أن يٚمًٌف اخلرىم٦م وىم٤مل ذم
يتداو م٤م s
ssssssssss
اًممًمئ سمٕمد أن ذيمر ُم٤م شم٘مدم وؾمئؾ اًم٘م٤ميض شم٘مل اًمديـ سمـ رزيـ قمـ ًمٌس اخلرىم٦م اًمتل
اًمّمقومٞم٦م وم٠مضم٤مب :ؿد تداوهل ٚافسِف ومل يثب ٝؾَٕٔٓ ٚل ظذ ذط افهحٔح فُن يٍُي ؾٔٓٚ
افتزك بآثٚر افهٚحلغ وآثٚره ٚصٚحل ٜدم افٌٚف ٛإتٓى ) اهـ .

وذم ووم٤مء اًمقوم٤مء ( ( :)69/1ىم٤مل اًمزريمٌم :اؾمتثٜمل ُمـ قمدم ضمقاز محؾ شمراب اعمديٜم٦م إمم
همػمه٤م ـ ًمٙمقهن٤م طمرُم ً٤م ـ ترب ٜمحزة إلضبٚق افْٚس ظذ َِٕٓ ٚفِتداوي ) اهـ.
وذم ووم٤مء اًمقوم٤مء ( ( :)116/1ي٘مقل اًمّمٜمٝم٤مضمل :ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ يٙمقت قمـ شمراب اعم٘م٤مسمر
ؼمك هؾ جيقز أو يٛمٜمع ؟
اًمذي يم٤من اًمٜم٤مس حيٛمٚمقٟمف ًمٚمت ّ
يتزـون بَبور افًِامء وافنٓداء وافهٚحلغ وـٚن
ؾَٚل :هو جٚئز  ,وم ٚزال افْٚس ّ
افْٚس حيِّون تراب ؿز شٔدٕ ٚمحزة دم افَديم من افزمٚن ) اهـ .
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التربك بالصاحلٗـَ

ذم أداب ٓسمـ ُمٗمٚمح أيْم ً٤م ( ( :)235/2ىم٤مل اعمروذي ذم يمت٤مب اًمقرع  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م
قمٌداهلل ي٘مقل  :ؿد ـٚن حئى بن حئى أوىص يل بجبته ومج٤مءين هب٤م اسمٜمف وم٘م٤مل زم :ؾَِ : ٝرجل
صٚفح ؿد أضٚع اهلل ؾٔٓ ٚأتزك هب ٚؿٚل ؾذه ٛؾجٚءين بّْديل ثٔٚب ؾرددهت ٚمع افثٔٚب)اه .
وذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)517/10أن حيٞمك أوىص سمثٞم٤مب سمدٟمف ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾِام ؿدمٝ
ظذ أمحد أخذ مْٓ ٚثوب ً ٚواحد ًا فِزـ ٜورد افبٚؿي وؿٚل إٕه فٔس تٍهٔل ثٔٚبه من زي بِدٕ)ٚاهـ

ذم ُمٜم٤مىم٥م أمحد ٓسمـ اجلقزي ص( ( : )297سم٢مؾمٜم٤مده قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أمحد ىم٤مًم٧م  :وىمع
احلريؼ ذم سمٞم٧م أظمل ص٤مًمح ويم٤من ىمد شمزوج إمم ىمقم ُمٞم٤مؾمػم ومحٛمٚمقا إًمٞمف ضمٝم٤مزا ؿمٌٞمٝم٤م سم٠مرسمٕم٦م
آٓف ديٜم٤مر وم٠ميمٚمتف اًمٜم٤مر ومجٕمؾ ص٤مًمح ي٘مقل  :م ٚؽّْي م ٚذه ٛمْي إٓ ثوب ٕيب ـٚن يهع
ؾٔه أتزك به وأصع ؾٔه ىم٤مًم٧م  :ومٓمٗمك احلريؼ ودظمٚمقا ؾوجدوا افثوب ظذ رسير ؿد أـِٝ
افْٚر م ٚحوافٔه وافثوب شِٔم ) اهـ .

ذم شم٤مريخ سمٖمداد (  )121/1وذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( :)188/1أن قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ
طمٜمٌؾ أوىص أن يدومـ سم٤مًم٘مٓمٞمٕم٦م سمٌ٤مب اًمتٌـ  ,وم٘مٞمؾ ًمف مل ىمٚم٧م ذًمؽ ؟ ؾَٚل  :ؿد صح ظْدي أن
بٚفَىًٕٔ ٜبٔ ً ٚمدؾوٕ ً ٚوٕن أـون دم جوار ٕبي أح ٛايل من أـون دم جوار أيب ) اهـ .
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sssssssssss
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ذيمر احل٤مومظ وٞم٤مء اًمديـ اعم٘مدد ت 643هـ ذم يمت٤مب احلٙم٤مي٤مت اعمٜمثقرة اًمقرىم٦م ()112
ويم٤من s
ssssssssss
اًمًٓمر  ( : 10ي٘مقل احل٤مومظ قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد  :ظمرج ذم قمْمدي رء يِمٌف اًمدُمؾ ,
يؼمأ صمؿ يٕمقد  ,ودام ذًمؽ زُم٤مٟم ً٤م ـمقيالً  ,ومً٤مومرت إمم أصٌٝم٤م  ,وقمدت إمم سمٖمداد وهق هبذه
اًمّمٗم٦م  ,ؾّؤ ٝإػ ؿز اإلمٚم أمحد بن حْبل ريض اهلل ظْه وأرضٚه ومسح ٝبه افَز ؾزأ ومل
يًد ) اهـ اٟمٔمر حت٘مٞمؼ أدي٥م اًمٙمٛمداين ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس ٓسمـ قمٌد ا م٤مدي ص( . )83

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)205/11وىمد أصمٜمك قمغم أيب قمٌد اهلل مج٤مقم٦م ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل وشمؼميمقا سمف
روى ذًمؽ أسمق اًمٗمرج سمـ اجلقزي وؿمٞمخ آؾمالم ومل يّمح ؾمٜمد سمٕمض ذًمؽ ) اهـ .
وىمد قم٘مد اسمـ اجلقزي ذم ُمٜم٤مىم٥م أمحد ص(  )146سم٤مسم٤م ًمتؼمك إوًمٞم٤مء سم٤مإلُم٤مم أمحد وم٘م٤مل :
(ذـر تزك إوفٔٚء به وزيٚرهتم فه ) اهـ .

ذم ُمٜم٤مىم٥م أمحد ٓسمـ اجلقزي ص(  ( : )296أن يم٤مشم٥م اإلُم٤مم أمحد أسمق ـم٤مًم٥م قمكم سمـ
أمحد ّ
اٟمدق ىمٚمٛمف وم٠مقمٓم٤مه اإلُم٤مم أمحد ىمٚم ًام  ,وم٠مظمذه اًمٙم٤مشم٥م إمم أيب قمكم اجلٕمٗمري ,ومٗمرح سمف
وأقمٓم٤مه ًمٖمالُمف وىم٤مل :ظمذ اًم٘مٚمؿ ومْمٕمف ذم اًمٜمخٚم٦م قمًك حتٛمؾ ,ومقوٕمف ذم اًمٜمخٚم٦م ومحٛمٚم٧م
اًمٜمخٚم٦م) اهـ .

ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ( )1377/4واًمًػم ( ) 457/21ذم شمرمج٦م قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد ( :ىم٤مل
اًمْمٞم٤مءُ :م٤م أقمرف أطمد ًا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م رآه إٓ أطمٌف وُمدطمف يمثػم ًا ؾمٛمٕم٧م حمٛمقد سمـ ؾمالُم٦م
احلراين سم٠مصٌٝم٤من ىم٤مل :يم٤من احل٤مومظ يّمٓمػ اًمٜم٤مس ذم اًمًقق يٜمٔمرون إًمٞمف وًمق أىم٤مم سم٠مصٌٝم٤من
ُمدة وأراد أن يٛمٚمٙمٝم٤م عمٚمٙمٝم٤م .
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ىم٤مل اًمْمٞم٤مء  :ود ٚوصل إػ مك ـْ ٚهب ٚؾُٚن إذا خرج فِجًَّٕ ٓ ٜدر ّٕق مًه من
ssssssssss
ـثرة اخلِق يتزـون به وجيتًّون حوفه ويمٜم٤م أطمداصم ً٤م ٟمٙمت٥م احلدي٨م طمقًمف ومْمحٙمٜم٤م ُمـ رء
s ssssssssss
وـم٤مل اًمْمحؽ ومتًٌؿ ومل حيرد قمٚمٞمٜم٤م ) اهـ .
وذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ص( ( :)187ىم٤مل اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمثٜم٤مء
احلراين ي٘مقلً :مق أىم٤مم احل٤مومظ [ اعم٘مدد ] سم٠مصٌٝم٤من ُمدة وأراد أن يٛمٚمٙمٝم٤م ,عمٚمٙمٝم٤م  -يٕمٜمل ُمـ
طمٌٝمؿ ًمف  -ورهمٌتٝمؿ ومٞمف ,وعم٤م وصؾ إمم ُمٍم أظمػم ًا يمٜم٤م هب٤م ,ؾُٚن إذا خرج يوم اجلًّ ٜإػ
اجلٚمعَٕ ٓ ,در ّٕق مًه من ـثرة اخلِق يتزـون به ,وجيتًّون حوفه ) .اهـ .
ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ص( ( : )193ىم٤مل اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد  :ؾمٛمٕم٧م
أسم٤م ُمقؾمك أيْم ً٤م حيدث قمـ رضمؾ سمدُمٞم٤مط ىم٤مل  :يمٜم٧م يقُم ً٤م قمٜمد احل٤مومظ وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز :ـْٝ
أصتٓي فو أن احلٚؾظ يًىْٔي افثوب افذي بذ جسده حتى أـٍن ؾٔه .ؾِام أردت افَٔٚم ؿٚلٓ :
تزح ,ؾِام إكف اجلامظ ٜخِع ثوبه افذي بذ جسده وأظىٕٔٚه .ؿٚل :ؾبَي افثوب ظْدٕ,ٚ
وـل من مرض أو وجع رأشه ترـوه ظِٔه حتى يزأ ب٘ذن اهلل تًٚػ ) .اهـ وُمثٚمف ذم ؾمػم اًمٜمٌالء
(.)466/21

ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ص( ( :)225ويم٤من اعمٕمتٛمد يٓمرد اًمٜم٤مس قمٜمف ,وإٓ
ـٕٚوا من ـثرة من يتزك به خيرؿون افٍُن .وازدحم افْٚس ظذ جْٚزته بغ يدَي ٚوخٍِٓ ٚحتى
ـٚد بًض افْٚس َيِك ,وظمرج إمم اجلٌؾ ظمٚمؼ يمثػمُ .م٤م رأي٧م ضمٜم٤مزة ىمط يمثر ظمٚم٘م ً٤م ُمٜمٝم٤م.
وظمرج اًم٘مْم٤مة واًمٕمدول وُمـ ٓ ٟمٕمرومٝمؿ .وصكم قمٚمٞمف همػم ُمرة .رمحف اهلل شمٕم٤ممم) اهـ .

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( : )136/14يم٤من شمِمٞمٞمٕمف [ يٕمٜمل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ] طم٤موم ً
ال طمتك و٤مىم٧م
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وم٩م قمٛمٞمؼ واؿمتد اًمزطم٤مم وأفَوا ظذ ًٕنه
اًمٓمريؼ جلٜم٤مزشمف واٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ ٍّ
ssssssssss
فِتزك  ,وـرست أظواد رسيره فُثرة تً ِّق افْٚس به وذبوا مٚء ؽُسِه
مْٚديِٓم وظامئّٓم ّ
اًمزيٌؼ s
ssssssssss
وؿسّوه بْٔٓم  .وي٘م٤مل :إن اخلٞمط اًمذي يم٤من قمٚمٞمف
فِتّٔن  ,واصسوا م ٚزاد من شدره ّ
وقم ّٚمؼ قمغم ضمًده ًمدومع اًم٘مٛمؾ  ,اؿمؽموه سمامئ٦م ومخًلم درمه ً٤م ) اهـ .
ذم إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٕمٛمر سمـ قمكم اًمٌزار ص(  ( :)16أظمؼمين ُمـ أصمؼ
سمف قمـ ُمـ طمدصمف أن اًمِمٞمخ ريض اهلل قمٜمف ذم طم٤مل صٖمره يم٤من إذا أراد اعميض إمم اعمٙمت٥م يٕمؽموف
هيقدي يم٤من ُمٜمزًمف سمٓمري٘مف سمٛمً٤مئؾ يً٠مًمف قمٜمٝم٤م عم٤م يم٤من يٚمقح قمٚمٞمف ُمـ اًمذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م ويم٤من جيٞمٌف
قمٜمٝم٤م هيٕم ً٤م طمتك شمٕمج٥م ُمٜمف ثم إٕه صٚر ـِام اجتٚز به خيزه بٖصٔٚء مم ٚيدل ظذ بىالن م ٚهو
ظِٔه ؾِم يِب ٞأن اشِم وحسن إشالمه وـٚن ذفك بزـ ٜافنٔخ ظذ صٌر شْه ) اهـ .
وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ص ( :39وم٘مؾ أن يراه أطمد ممـ ًمف سمّمػمة إٓ وإُ ٛظذ يديه يَبِٓام حتى
إه ـٚن إذا رآه أربٚب ادًٚيش يتخىون من حوإٔتٓم فِسالم ظِٔه وافتزك به وهو مع هذا
يًىي ـالً مْٓم ٕهٔب ً ٚواؾر ًا من افسالم وؽره ) اهـ .
وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ص( ( :)41ويم٤من ريض اهلل قمٜمف يمثػم ًا ُم٤م يرومع ـمرومف إمم اًمًامء ٓ يٙم٤مد يٗمؽم
ُمـ ذًمؽ يم٠مٟمف يرى ؿمٞمئ٤م يثٌتف سمٜمٔمره ومٙم٤من هذا دأسم ُف ُمدة إىم٤مُمتل سمحيشمف .ومًٌح٤من اهلل ُم٤م اىمٍم
ُم٤م يم٤مٟم٧م ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ـم٤مًم٧م وٓ واهلل م ٚمر ظذ ظّري إػ أن زمٚن ـٚن أح ٛإػ من ذفك
احلغ وٓ رأيتْي دم وؿ ٝأحسن ح ًٓٚمْي حْٔئذ وم ٚـٚن إٓ بزـ ٜافنٔخ ريض اهلل ظْه) اهـ.
وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ص( ( : )49طمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مرف زيـ اًمديـ قمكم اًمقاؾمٓمل ُم٤م
ُمٕمٜم٤مه أٟمف أىم٤مم سمحية اًمِمٞمخ ُمدة ـمقيٚم٦م ىم٤مل :ومٙم٤من ىمقشمٜم٤م ذم هم٤مًمٌٝم٤م أٟمف يم٤من ذم سمٙمرة اًمٜمٝم٤مر
ي٠مشمٞمٜمل وُمٕمف ىمرص ىمدره ٟمّمػ رـمؾ ظمٌز ًا سم٤مًمٕمراىمل ومٞمٙمنه سمٞمده ًم٘م ًام وٟم٠ميمؾ ُمٜمف أٟم٤م وهق مجٞمٕم ً٤م
ثم يرؾع يده ؿبع وٓ يرؾع بٚؿي افَرص من بغ يدي حتى أصبع بحٔ ٞأين ٓ أحتٚج إػ
افىًٚم إػ افِٔل وـْ ٝأرى ذفك من برـ ٜافنٔخ ) اهـ .
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وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ص( ( :)83ثم أخرج ٝجْٚزته ؾام هو إٓ أن رآه ٚافْٚس ؾٖـبوا ظِٔٓ ٚمن
ssssssssss
ـل ج ٕٛٚـل مْٓم يَهد افتزك هب ٚحتى خق ظذ افًْش أن حيىم ؿبل وصوفه إػ افَز)اه
s ssssssssss
وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ص( ( :)83وازدحم من حرض ؽسِه من اخلٚص ٜوافًٚم ٜظذ ادٚء ادٍْهل
ظن ؽسِه حتى حهل فُل واحد مْٓم رء ؿِٔل ) .اهـ .

رأي ٝـرد صٔخ
اًمره٤موي :وؿد
ُ
ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ص( ( :)23ىم٤مل ُّ
اإلشالم [ اهلروي ] ؿِٔل ادراؿي دم زاوي ٜمن جٚمع هراة ,وافْٚس يتزـون به ) .اهـ .

ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ص( ( :)148وىمدم اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح ؾمٕمد سمـ قمثامن سمـ ُمرزوق
اعمٍمي إُم٤م ًُم٤م ذم اًمّمالة قمٚمٞمف ,سمٕمدُم٤م اضمتٝمد اعمامًمٞمؽ وإشمراك وإضمٜم٤مد ذم إيّم٤مًمف إمم قمٜمد
أيو ٚيتزـون به ,حتى خٔف ظِٔه اهلالك.
ٟمٕمِمف .وـٚن افْٚس ؿد ازدمحوا ظذ افنٔخ شًد ً
وـ ٕٝٚجْٚزته ؿد ؿدم ٝإػ ظْد ادْز وافنبٚك) اهـ .
وذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ص( ( :)157ورأى رضمؾ ذم سمٖمداد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ ,وهق ي٘مقلً :مقٓ اًمِمٞمخ ؾمٕمد ٟمزل سمٙمؿ سمالء  ,أو يمام ىم٤مل.
صمؿ ؾمٕمك اًمِمٞمخ ؾمٕمد إمم اجلٛمٕم٦م وُم٤م قمٜمده ظمؼم هبذا اعمٜم٤مم ,ؾًُٕٚف افْٚس به يتزـون به
وازدمحوا ,ؾرموه مرات ,وـٖن مْٚد ًي ٚيْٚدي دم ؿِوب افْٚس ,وهق ي٘مقل :أقمقذ سم٤مهللّ ُمـ اًمٗمتٜم٦م,
إيش يب؟ إيش سم٤مًمٜم٤مس؟ طمتك رضب اًمٜم٤مس قمٜمف وظمٚمص ُمٜمٝمؿ.
وؿٚل افَٚدد :هو أحد افزهٚد إبدال إوتٚد ,ومن تند إفِٔه افرحٚل ,وُمـ يم٤من هلل قمٚمٞمف
إىمٌ٤مل اًمّم٤مئؿ ذم اًمٜمٝم٤مر ,اًم٘م٤مئؿ ذم اًمٔمالم) اهـ .
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ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ أيب قمٛمر اعم٘مدد ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد  : 15ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ اًمزاهد
ssssssssssأي s
اًمٕم٤مسمد جم٤مب اًمدقمقة ٟمٍم سمـ ؾمٚمٞمامن ي٘مقل  :يمت٥م زم اًمِمٞمخ أسمق قمٛمر يمت٤مسملم ؾُْ ٝظذ
رء ترـتٓ ٚمن إمراض يزأ ب٘ذن اهلل تًٚػ .
وؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ سمالل اعم٘مدد ي٘مقل ُ :م٤م رأي٧م ُمثؾ يمت٥م اًمِمٞمخ أيب قمٛمر ـْ ٝآخذ
افُتٚب من وؿ ٝم ٚأظَِه ظع ختِْٔي احلّى ) اهـ .
وذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ( ( :)369/9ويمت٥م اًمٙمثػم سمخٓمف اعمٚمٞمح ُمـ اعمّم٤مطمػ
واًمٙمت٥م ُمثؾ " احلٚمٞم٦م " ٕيب ٟمٕمٞمؿ ,و " اإلسم٤مٟم٦م " ٓسمـ سمٓم٦م ,و " شمٗمًػم " اًمٌٖمقي  ,و " اعمٖمٜمل "
ٕظمٞمف .وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :رسمام يمتٌ٧م ذم اًمٞمقم يمراؾملم سم٤مًم٘مٓمع اًمٙمٌػم .ويم٤من يٙمت٥م ٕهٚمف
اعمّم٤مطمػ وًمٚمٜم٤مس " اخلرىمل " سمٖمػم أضمر.
وىمد ؾمٛمٕم٧م أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ي٠مشمقن إًمٞمف ي٘مقًمقن :ايمت٥م ًمٜم٤م إمم ومالن إُمػم .ومٞم٘مقل ٓ :أقمرومف.
ؾَٔٚل :إٕام ٕريد برـ ٜرؿًتك .ؾُٔت ٛهلم ؾتَبل رؿًته ) اهـ .

وذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ( ( : )20/1وىمد أطمٌٌ٧م أن أذح ُمذهٌف [يٕمٜمل أمحد] واظمتٞم٤مره ,
ًمٞمٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ اىمتٗمك آصم٤مره  ,وأسملم ذم يمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف مم٤م أمجع قمٚمٞمف  ,وأذيمر
ًمٙمؾ إُم٤مم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف  ,شمؼميم ً٤م هبؿ  ,وشمٕمريٗم ً٤م عمذاهٌٝمؿ  ...صمؿ سمٜمٞم٧م ذًمؽ قمغم ذح خمتٍم أيب
اًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اخلرىمل رمحف اهلل فُوٕه ـتٚب ً ٚمبٚرـ ًٕٚ ٚؾً ً , ٚوخمتك ًا
موجز ًا جٚمً ً , ٚومٗفٍه إمٚم ـبر صٚفح ذو دين أخو ورع  ,مجع افًِم وافًّل  ,ؾْتزك بُتٚبه
 ,وٟمجٕمؾ اًمنمح ُمرشمٌ٤م قمغم ُمً٤مئٚمف وأسمقاسمف ) اهـ .
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وذم اعمٖمٜمل (( :)383/2ومّمؾ  :ويستح ٛافدؾن دم ادَزة افتي يُثر ؾٔٓ ٚافهٚحلون
وافنٓداء فتْٚفه برـتٓم وـذفك دم افبَٚع افؼيٍ , ٜوىمد روى اًمٌخ٤مري و ُمًٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م أن
ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م طميه اعمقت ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يدٟمٞمف إمم إرض اعم٘مدؾم٦م رُمٞم٦م سمحجر ,
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ً :مق يمٜم٧م صمؿ ٕريتٙمؿ ىمؼمه قمٜمد اًمٙمثٞم٥م إمحر ) اهـ .
وذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ( ( : )906/1ويًتح٥م اًمدومـ ذم ( اًمٌ٘م٤مع اًمنميٗم٦م )  ,حلدي٨م
أيب هريرة ُمرومققم٤م { أن ُمقؾمك  -قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  -عم٤م طميه اعمقت ؾم٠مل رسمف
أن يدٟمٞمف ُمـ إرض اعم٘مدؾم٦م رُمٞم٦م طمجر  ,ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ً :مق يمٜم٧م صمؿ
ٕريتٙمؿ ىمؼمه قمٜمد اًمٙمثٞم٥م إمحر } وىم٤مل قمٛمر  " :اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل ؿمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمؽ  ,واضمٕمؾ
ُمقيت ذم سمٚمد رؾمقًمؽ " ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام  ( .وجمٚورة افهٚحلغ ) فتْٚفه برـتٓم ) اهـ .

وذم اإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمراوي ( ( :)324/8ويستح ٛفِؤف أن يٍول صٔئ ً , ٚوٓ شٔام إن
ـٚن ممن يتزك بٍوِته  ,أو ـٚن ثم حٚج ) ٜاهـ .
وذم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م  ( : 248/1ومّمؾ  :وؾمـ أن حيٛمد اهلل إذا ومرغ وي٘مقل :احلٛمد هلل اًمذي
أـمٕمٛمٜمل هذا اًمٓمٕم٤مم ورزىمٜمٞمف ُمـ همػم طمقل ُمٜمل وٓ ىمقة  ,ويدظو فهٚح ٛافىًٚم ويٍول
مْه صٔئ ٓ ٚشٔام إن ـٚن ممن يتزك بٍوِته ويسن إظالن افُْٚح ) اهـ .
وذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ( ( :)181/5ويًتح٥م ًمٚمْمٞمػ أن يٗمْمؾ ؿمٞمئ ً٤م ) ُمـ اًمٓمٕم٤مم ( ٓ
شٔام إن ـٚن ممن يتزك بٍوِته أو ـٚن ثم حٚج ) ٜإػ إبَٚء رء مْه ) اهـ .
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sssssssssss
الفصن السابع
ssssssssss
يف ذكـز بعض أقىاه ون ال ينسب ألٍ ون املذاهب األربعة
s ssssssssss

ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ( ( : )95/3وومٞمف – أي طمدي٨م قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ  -إٔه يؼع دن دظي من
افهٚحلغ فِتزك به اإلجٚب ) ٜاهـ .

وذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر أيْم ً٤م ( ( : )39/4ىم٤مل ذم اًمٗمتح  :ىمٞمؾ  :احلٙمٛم٦م ذم شم٠مظمػم اإلزار ُمٕمف إمم
أن يٗمرهمـ ُمـ اًمٖمًؾ ومل يٜم٤مو مـ إي٤مه أوًٓ ًمٞمٙمقن ىمري٥م اًمٕمٝمد ُمـ ضمًده طمتك ٓ يٙمقن سملم
اٟمت٘م٤مًمف ُمـ ضمًده إمم ضمًده٤م وم٤مصؾ  ,وهو أصل دم افتزك بآثٚر افهٚحلغ ) اهـ .

وذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر أيْم ً٤م ( ( : )362/2ىمقًمف  ( :ومقوٕمتٝم٤م إُم٤م قمغم وضمٝمل أو صدري ) ؾٔه
مؼوظٔ ٜافتزك بّالمس ٜأهل افٍول فتَرير افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم فه ظذ ذفك .
ويمذًمؽ ىمقًمف  ( :صمؿ صم٤مر اًمٜم٤مس ي٠مظمذون سمٞمده يٛمًحقن هب٤م وضمقهٝمؿ ) اهـ .

وذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر أيْم ً٤م (  ( : )32/4ىمقًمف  ( :وم٘مٌٚمف ) ؾٔه جواز تَبٔل ادٔ ٝتًئ ًام وتزـًٚ
; ٕٕه مل يَْل إٔه إُٔر أحد من افهحٚب ٜظذ أيب بُر ؾُٚن إمجٚظ ً ) ٚاهـ .

وذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر أيْم ً٤م ( ( : )81/5ىمقًمف  ( :صمؿ ضمٕمؾ يٕمٓمٞمف اًمٜم٤مس ) ؾٔه مؼوظٔ ٜافتزك
بنًر أهل افٍول وٕحوه ) اهـ .
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sssssssssss
الفصن الثاون
ssssssssss
يف ذكـز احلىادث التارخيًـة يف التربك بالصاحلني وآثارهـي
s ssssssssss

ذم اعمًتدرك ( ( :)422/3ذيمر ُمٜم٤مىم٥م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل اًمًج٤مد ريض اهلل
قمٜمٝمام :
ـٚن حمّد بن ضِح ٜمن افزهٚد ادجتٓدين دم افًبٚدة وـٚن أصحٚب رشول اهلل صذ اهلل
ظِٔه وآفه وشِم يتزـون به وبدظٚئه  ,وهق أول ُمـ ًم٘م٥م سم٤مًمًج٤مد طمدصمٜم٤م سمّمح٦م ذًمؽ أسمق
قمٌداهلل إصٌٝم٤مين ) اهـ .

ذم اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ( )182/2وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ()81/8وهتذي٥م اًمٙمامل (:)202/22
(قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل يمقرم صم٘م٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمٙمقومٞملم ُمتٕمٌد وـٚن شٍٔٚن يٖتٔه يسِم ظِٔه يتزك
به وـٚن يبٔع ادالء ) اهـ .

وذم اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم ()396/3ذم شمرمج٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ( :وعم٤م ىمتؾ دومـ قمٜمد
ُمًجد اجلامقم٦م  ,وىمٞمؾ  :ذم اًم٘مٍم  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  .وإصح أن ؿزه هو ادوضع افذي يزار
ويتزك به ) اهـ .

ذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)57/1شمقرم أسمق أيقب إٟمّم٤مري ظم٤مًمد سمـ زيد سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م
وهؿ حم٤مسون  م٤م وؿزه حت ٝشوره ٚيستسَى به ويتزك ) اهـ .
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sssssssssss
وذم آؾمتٞمٕم٤مب ( ( :)1606/4وىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ  :بٌِْي ظن ؿز أيب أيوب
ssssssssss
أن افروم يستهحون به ويستسَون ) اهـ .
مًيم s
ssssssssss
وذم آؾمتٞمٕم٤مب أيْم ً٤م (( :)426/2وىمؼم أيب أيقب ىمرب ؾمقره٤م ُمٕمٚمقم إمم اًمٞمقم
يستسَون به ؾٔسَون ) اهـ وُمثٚمف ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ()515/11وشم٤مريخ اسمـ قمً٤ميمر
(.)61/16

ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر ( :)236 /50ىم٤مل وأٟمٌ٠مٟم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق أمحد
اجلٚمقدي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ريمقٟم٦م طمدصمٜم٤م اسمـ قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :أشمك اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد إمم قمكم
سمـ احلًلم وم٘م٤مل ًمف إين ىمد ُمدطمتٙمؿ سمام أرضمق أن يٙمقن وؾمٞمٚم٦م قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٤مؾمٛمٕمف ومقضمف قمكم سمـ احلًلم ومجٛمع أهٚمف وُمقاًمٞمف صمؿ أٟمِمده  :ـمرسم٧م
وهؾ سمؽ ُمـ ُمٓمرب  ,ومٚمام ومرغ ُمٜمٝم٤م ىم٤مل ًمف قمكم سمـ احلًلم :صمقاسمؽ ٟمحـ قم٤مضمزون قمٜمف وًمٙمـ
ُم٤م قمجزٟم٤م قمٜمف وم٢من اهلل ورؾمقًمف ًمـ يٕمجزا قمـ ُمٙم٤موم٠مشمؽ وأؾم٘مط ًمف قمغم ٟمٗمًف وأهٚمف أرسمع ُم٤مئ٦م
أًمػ درهؿ وم٘م٤مل ًمف ظمذ هذه ي٤م أسم٤م اعمًتٝمؾ وم٤مؾمتٕمـ هب٤م قمغم ؾمٗمرك  ,وم٘م٤ملً :مق وصٚمتٜمل سمداٟمؼ
ًمٙم٤من ذوم ً٤م وًمٙمـ قمغم ُمدطمٙمؿ ٓ آظمذ صمٛمٜم ً٤م وٓ أضمر ًا إٓ ُمـ أردت سمف وضمٝمف واًمقؾمٞمٚم٦م قمٜمده
وفُن إن أحبب ٝأن حتسن إيل ؾٚدؾع بًض ثٔٚبك افتي تع جسدك أتزك به  ,ؾَٚم ظع بن
احلسغ ؾْزع ثٔٚبه ؾدؾًٓ ٚـِٓ ٚإفٔه وأمر بجب ٜفه ـٚن يهع ؾٔٓ ٚؾدؾً ٝإًمٞمف صمؿ ىم٤مل اًمٚمٝمؿ إن
اًمٙمٛمٞم٧م ضم٤مد ذم آل رؾمقًمؽ وذري٦م ٟمٌٞمؽ سمٜمٗمًف طملم وـ اًمٜم٤مس وأفمٝمر ُم٤م يمتٛمف همػمه ُمـ
احلؼ وم٠مُمتف ؿمٝمٞمد ًا وأطمٞمف ؾمٕمٞمد ًا وأره اجلزاء قم٤مضمالً واضمز ًمف ضمزيؾ اعمثقسم٦م آضمالً وم٢مٟم٤م ىمد قمجزٟم٤م
قمـ ُمٙم٤موم٠مشمف وأٟم٧م واؾمع يمريؿ ؿٚل افُّٔ :ٝؾام زف ٝأتًرف برـ ٜدظٚئه) اهـ .

ذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)108/ 1وىمتؾ اسمـ ضمٌػم وًمف شمًع وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م وؿزه بواشط
يتزك به ) اهـ .
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sssssssssss
ssssssssss
إن
ذم وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )394/6و ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ( :)419/14ىم٤مل اسمـ قمً٤ميمرّ :
s ssssssssss
ؿز أيب ظوإ ٜبٖشٍرائغ مزار افًٚمل ومتزك اخلِق ) اهـ .
ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( ( :)248/11وذم هذه اًمًٜم٦م  ,شمقذم أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر
اًمزاهد  ,وؿزه طٚهر بٚفًَب ٜظْد افْجّي يتزك به  ,ويم٤من اًم٘م٤مدر سم٤مهلل ريض اهلل قمٜمف يزوره
دائ ًام) اهـ .
وذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)66/12طمدصمٜمل هالل سمـ اعمحًـ ىم٤ملُ :م٤مت أسمق احلًـ سمـ سمِم٤مر
اًمزاهد يقم اجلٛمٕم٦م ًمًٌع ظمٚمقن ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وصمالصمامئ٦م ىمٚم٧م :ودومـ
سم٤مًمٕم٘مٌ٦م ىمريٌ ً٤م ُمـ اًمتحٛمك وؿزه إػ أن طٚهر مًروف يتزك افْٚس بزيٚرته ) اهـ .

ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)123/1وُم٘مؼمة سم٤مب اًمؼمدان ومٞمٝم٤م أيْم ً٤م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ
وقمٜمد اعمّمغم اعمرؾمقم سمّمالة اًمٕمٞمد يم٤من ىمؼم يٕمرف سم٘مؼم اًمٜمذور وي٘م٤مل إن اعمدومقن ؾٔه رجل من
وفد ظع بن أيب ضٚف ٛريض اهلل ظْه يتزك افْٚس بزيٚرته ويَهده ذو احلٚج ٜمْٓم فَوٚء
حٚجته)اهـ .

ذم شم٤مريخ سمٖمداد (ُ ( :)199/12مٕمروف سمـ اًمٗمػمزان أسمق حمٗمقظ اًمٕم٤مسمد اعمٕمروف
سم٤مًمٙمرظمل ُمٜمًقب إمم يمرخ سمٖمداد يم٤من أطمد اعمِمتٝمريـ سم٤مًمزهد واًمٕمزوف قمـ اًمدٟمٞم٤م يٖمِم٤مه
اًمّم٤محلقن ويتزك بَِٚئه افًٚرؾون وـٚن يوصف بٖٕه جمٚب افدظوة وحيُى ظْه ـرامٚت ) اهـ.
وذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)123/ 1طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمّمقري
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sssssssssss
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مجٞمع ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل سمـ اعمح٤مُمكم يَول:
ssssssssss
أظرف ؿز مًروف افُرخي مْذ شبًغ شْ ٜم ٚؿهده مّٓوم إٓ ؾرج اهلل مهه ) اهـ .
ssssssssssسمنم s
وذم شم٤مريخ دُمِمؼ ()224/10وصٗم٦م اًمّمٗمقة  ( : 525/1قمـ أمحد سمـ اًمٗمتح قمـ
احل٤مذم ىم٤مل قمـ ُمٕمروف اًمٙمرظمل  ... :ذفك افسيٚق ادَدد ادجرب ؾّن ـ ٕٝٚفه إػ اهلل
حٚج ٜؾِٖٔت ؿزه وفٔدع ؾٕ٘ه يستجٚب فه إن صٚء اهلل ) اهـ .
وذم صٗم٦م اًمّمٗمقة ( ( :)225/1أؾمٜمد ُمٕمروف قمـ سمٙمر سمـ ظمٜمٞمس وقمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك
واسمـ اًمًامك ,وشمقذم ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم وىمؼمه فم٤مهر سمٌٖمداد يتؼمك سمف  .ويم٤من إسمراهٞمؿ احلريب ي٘مقل  :ؿز
مًروف افسيٚق ادجرب ) اهـ .
وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم اإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ إوه٤مم ص  ( : 384وىمد
دون ُمـ هذا يمثػم ي٘م٣م ُمٜمف اًمٕمج٥م ذم يمت٥م يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وًمق مل يٙمـ ُمـ هذا إٓ ىمؼم
ُمٕمروف اًمٙمرظمل اًمٙم٤مئـ سمٌٖمداد ًمٙم٤من ومٞمف يمٗم٤مي٦م وأقمٔمؿ آي٦م وذفك أن ؿزه يستنٍى به ويدظى
اهلل ظْده ؾٔنٍى ادريض وتَ ٙاحلٚج ٜحتى أن أهل بٌداد يَوفون :ؿز مًروف افُرخي
تريٚق جمرب ) اهـ .

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)244/16حيٞمك سمـ جم٤مهد سمـ قمقاٟم٦م أسمق سمٙمر اًمٗمزاري إٟمدًمز
إًمٌػمي اًمزاهد ذيمره اسمـ سمِمٙمقال ذم همػم اًمّمٚم٦م ؾَٚل :زاهد ظكه وٕٚشك مكه افذي به
يتزـون وإػ دظٚئه يٍزظون ) اهـ .

ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذم شمرمج٦م اًمداوودي ( ( :)222/18ىم٤مل أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين  :يم٤من
وضمف ُمِم٤ميخ ظمراؾم٤من ومْم ً
ال قمـ ٟم٤مطمٞمتف واعمٕمروف ذم أصٚمف وومْمٚمف وـمري٘متف ًمف ىمدم ذم اًمت٘مقى
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sssssssssss
راؾمخ يستحق أن يىوى فِتزك به ؾراشخ  ,ومْمٚمف ذم اًمٗمٜمقن ُمِمٝمقر وذيمره ذم اًمٙمت٥م
ssssssssss
ُمًٓمقر ,وأي٤مُمف همرر  ,ويمالُمف درر  ,ىمرأ إدب قمغم أيب قمكم اًمٗمٜمجٙمردي واًمٗم٘مف ) اهـ .
s ssssssssss
ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)427/14أسمق قمكم سمـ سمٞم٤من ُمـ أهؾ دير اًمٕم٤مىمقل ـٚن ظٚبد ًا زاهد ًا
يتزك أهل بِده بزيٚرة ؿزه ويذـرون ظْه إٔه ـٚن فه ـرامٚت ) اهـ .
وذم اإليمامل ٓسمـ ُم٤ميمقٓ ( ( :)367/1أسمق قمكم سمـ سمٞم٤من اًمزاهد ُمـ أهؾ دير اًمٕم٤مىمقل ًمف
يمراُم٤مت وؿزه دم طٚهره ٚيتزك به ؿد زرته ) اهـ .

ذم هتذي٥م اًمٙمامل ( :)374/ 20ذم شمرمج٦م قمكم سمـ احلًـ سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٞمنة ا مالزم :
ىم٤مل احل٤ميمؿ  :وـٚن ظع بن احلسن يسُن درابجرد وفه هب ٚمسجد مذـور يتزك بٚفهالة
ؾٔه)اهـ .

ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( ( :)443/6أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق احلًـ سمـ إؾمامقمٞمؾ أٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب زيمري٤م ىم٤مل:
ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ذم يمت٤مب شم٤مريخ اًمّمقومٞم٦م :إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞمٌ٤من أسمق إؾمح٤مق ُمـ
ضمٚم٦م ُمِم٤ميخ اجلٌؾ ٟمزل ىمرُمٞمًلم ومٚت هب ٚوؿزه هب ٚطٚهر يتزك بحووره صح٥م أسم٤م قمٌد اهلل
اعمٖمريب وإسمراهٞمؿ اخلقاص وهمػممه٤م ُمـ اعمِم٤ميخ وهق ُمـ ضمٚم٦م اعمِم٤ميخ وأورقمٝمؿ وأطمًٜمٝمؿ
طم٤مًٓ ) .

ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( )136/23وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( )59/8واًمٙم٤مُمـؾ ٓسمــ إصمػم
( )170/8وؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)313/9ىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؿم٘مٞمؼ يم٤من جلدي صمالصمامئ٦م ىمري٦م
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يقم ىمتؾ سمقاؿمٙمرد ومل يٙمـ ًمف يمٗمـ  ,ىمدّ ُمف يمٚمف سملم يديف  ,وثٔٚبه وشٍٔه إػ افسٚظ ٜمًِق
ssssssssss
يتزـون به ) اهـ .
s ssssssssss
ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (ُ ( :)291/1م٤م رأي٧م أطمد ًا ذم يمقرة ُمـ اًمٙمقر أقمٔمؿ
ىمدر ًا وٓ أضمؾ قمٜمد أهٚمٝم٤م ُمـ أسمك ُمًٝمر سمدُمِمؼ وهِم٤مم اًمرازي سم٤مًمري وـْ ٝأرى أب ٚمسٓر
إذا خرج إػ ادسجد اصىف افْٚس فه يّْ ٜويرسة يسِّون ظِٔه ويَبِون يده ) اهـ .

وذم صٗم٦م اًمّمٗمقة ( ( :)576/1أؾمٜمد إسمراهٞمؿ احلريب قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم ,
وقمٗم٤من  ,وُمًدد  ,وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وظمٚمؼ يمثػم ٓ حيّمقن  .وتودم ببٌداد شْ ٜمخس وثامٕغ
ومٚئتغ  .وؿزه طٚهر يتزك افْٚس به  ,رمحه اهلل ) اهـ .

ذم صٗم٦م اًمّمٗمقة ( :)622/1ذم شمرمج٦م قمٌد اًمّمٛمد اًمقاقمظ  (:وشمقذم يقم اًمثالصم٤مء ًمًٌع
سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م  .وىمٞمؾ  :ذم آظمر يقم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم وصمالث ُم٤مئ٦م .
وؿٔل :تودم فٔالً وـ ٕٝٚوؾٚته بدرب صامس  ,من هنر افٌالبغ وؿزه افٔوم طٚهر يتزك به
بَّزة اإلمٚم أمحد ) اهـ .

ذم شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون (ً ( :)536/6م٘مد حيٙمك قمـ ؿمٞمخ وىمتف اًمقزم أيب ه٤مدي اعمِمٝمقر
اًمذيمر  ,ويم٤من ُمـ أهؾ اعمٙم٤مؿمٗم٦م  ,إٔه ؿٚل ذات يوم وؿد جٚءوا فزيٚرته بٖمجًٓم ظذ ضريَٓم
وشْن أشالؾٓم دم افتزك بٕٚوفٔٚء ؾدظ ٚهلم افنٔخ ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ ىم٤مل  :افزـ ٜإن صٚء اهلل دم
هذا افًش  ,وأؿم٤مر إمم اإلظمقة جمتٛمٕملم ) اهـ .
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ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( )258/2و هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ( :)310/5ىمؼم قمٌداهلل احلداين:
s ssssssssss
هروٕه
اعم٘متقل ؾمٜم٦م 183هـ ُؿتل يوم افسوي ٜـٚن افْٚس يٖخذون من تراب ؿزه ـّٖٕه مسك ُي ّ
دم ثٔٚهبم) اهـ .

ذم اًمًػم ًمٚمذهٌل ( ( :)583/13ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ ٟمجٞمد ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ ي٘مقل  :تَدمٕ ٝصٚؾح أب ٚظبد اهلل افبوصْجي تزـ ً ٚبه ؾَبض ظْي يده ثم ؿٚل ي ٚأبٚ
ظثامن فس ٝهْٚك ) اهـ .

ذم اًمًػم ًمٚمذهٌل ( )100/18وذم اًمٕمؼم ( : )230 /3ذم شمرمج٦م قمكم سمـ محٞمد سمـ قمكم
اًمذهكم ا مٛمذاين  ( :وـٚن ورظ ًٚتَٔ ً ٚحمتن ًام يتزك بَزه ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م وىمد
ىم٤مرب اًمثامٟملم ) اهـ .

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)434/18حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمزديـ اًم٘مقُمً٤مين صمؿ ا مٛمذاين قمرف
سم٤مسمـ زيرك وًمد ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وصمالث ُمئ٦م  .ىم٤مل ؿمػمويف أيمثرت قمٜمف ويم٤من صم٘م٦م صدوىم ً٤م ًمف
ؿم٠من وطمِمٛم٦م ويد ذم اًمتٗمًػم وم٘مٞمٝم ً٤م أديٌ ً٤م ُمتٕمٌد ًا ُم٤مت ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م إطمدى وشبًغ وؿزه
يزار ويتزك به ).

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)475/21ىم٤ميض اًمدي٤مر اعمٍمي٦م اإلُم٤مم إوطمد صدر اًمديـ أسمق
اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٞمًك سمـ درسم٤مس سمـ ومػم سمـ ضمٝمؿ سمـ قمٌدوس اعم٤مراين اًمٙمردي
اًمِم٤مومٕمل...
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روى قمٜمف احل٤مومظ زيمل اًمديـ اعمٜمذري وؿٚل :ـٚن منٓور ًا بٚفهالح وافٌزو وضِ ٛافًِم
ssssssssss
يتزك بآثٚره فِّرىض .
ssssssssssإمم s
ىمٚم٧م  :يم٤من ُمـ ضمٚم٦م اًمٕمٚمامء وومْمالئٝمؿ وذم أىم٤مرسمف وذريتف مج٤مقم٦م ومْمالء ورواة شمقذم
رمح٦م اهلل ذم ظم٤مُمس ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م مخس وؾم٧م ُمئ٦م ويم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمتًٕملم ) اهـ .

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء (( :)140/22ظمقارزم ؿم٤مه اًمًٚمٓم٤من اًمٙمٌػم قمالء اًمديـ  ...ىم٤مل قمز
اًمديـ قمكم اسمـ إصمػم يم٤من صٌقر ًا قمغم اًمتٕم٥م وإدُم٤من اًمًػم همػم ُمتٜمٕمؿ وٓ ُمتٚمذذ إٟمام هنٛمتف
اعمٚمؽ ويم٤من وم٤مو ً
ال قم٤معم ً٤م سم٤مًمٗم٘مف وإصقل ُمٙمرُم ً٤م ًمٚمٕمٚمامء حي ٛمْٚطرهتم ويتزك بٖهل افدين
ؿٚل يل خٚدم احلجرة افْبوي ٜأتٔته ؾٚظتَْْي ومنى يل وؿٚل :إٔ ٝختدم حجرة افْبي  ؟ ؿِ:ٝ
ًٕم  ,ؾٖخذ يدي وأمره ٚظذ وجٓه وأظىٚين مجِ ) ٜاهـ .

ذم اًمًػم ًمٚمذهٌل ( )101/18ذم شمرمج٦م قمكم اًمذهكم ا مٛمذاين  (:روى قمـ أيب سمٙمر سمـ ٓل
واسمـ شمريم٤من وأمحد سمـ حمٛمد اًمٌّمػم وأيب قمٛمر سمـ ُمٝمدي وـمٌ٘متٝمؿ  ,روى قمٜمف يقؾمػ سمـ حمٛمد
اخلٓمٞم٥م وهمػمه وـٚن ورظ ً ٚتَٔ ً ٚحمتن ًام يتزك بَزه ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م وىمد
ىم٤مرب اًمثامٟملم ) اهـ .
وذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)289/3وومٞمٝم٤م قمكم سمـ محٞمد أسمق احلًـ اًمذهكم إُم٤مم ضم٤مُمع
مهذان وريمـ اًمًٜم٦م واحلدي٨م هب٤م روى قمـ أيب سمٙمر سمـ ٓل وضبَته وؿزه يزار ويتزك به ) اهـ.

ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ()233/2وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ()467/12ذم شمرمج٦م اًمٌخ٤مري ( :ومٚمام
دومٜم٤مه وم٤مح ُمـ شمراب ىمؼمه رائح٦م هم٤مًمٞم٦م أـمٞم٥م ُمـ اعمًؽ ومدام ذًمؽ أي٤مُم ً٤م صمؿ قمٚم٧م ؾمقاري سمٞمض
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ذم اًمًامء ُمًتٓمٞمٚم٦م سمحذاء ىمؼمه ومجٕمؾ اًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن ويتٕمجٌقن وأم ٚافساب ؾ٘هنم ـٕٚوا
ssssssssss
يرؾًون ظن افَز حتى طٓر افَز ومل ُٕن َٕدر ظذ حٍظ افَز بٚحلراس وهمٚمٌٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م
ssssssssss
sاًم٘مؼم ومٙم٤مٟمقا يرومٕمقن ُم٤م
اًمقصقل إمم
ومٜمّمٌٜم٤م قمغم اًم٘مؼم ظمِمٌ ً٤م ُمِمٌٙم ً٤م مل يٙمـ أطمد ي٘مدر قمغم
طمقل اًم٘مؼم ُمـ اًمؽماب ومل يٙمقٟمقا خيٚمّمقن إمم اًم٘مؼم وأُم٤م ريح اًمٓمٞم٥م وم٢مٟمف شمداوم أي٤مُم ً٤م يمثػمة
طمتك حتدث أهؾ اًمٌٚمدة وشمٕمجٌقا ُمـ ذًمؽ وفمٝمر قمٜمد خم٤مًمٗمٞمف أُمره سمٕمد ووم٤مشمف وظمرج سمٕمض
خم٤مًمٗمٞمف إمم ىمؼمه وأفمٝمروا اًمتقسم٦م واًمٜمداُم٦م مم٤م يم٤مٟمقا ذقمقا ومٞمف ُمـ ُمذُمقم اعمذه٥م ) اهـ .

ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ()381/ 29شمرمج٦م قمٌد اهلل سمـ قمٌدان سمـ حمٛمد سمـ قمٌدان :
ىم٤مل ؿمػمويف رأي٧م سمخط سمـ قمٌدان  :رأي٧م رب اًمٕمزة ذم اعمٜم٤مم وم٘مٚم٧م ًمف  :أٟم٧م ظمٚم٘م٧م إرض
وظمٚم٘م٧م اخلٚمؼ صمؿ أهٚمٙمتٝمؿ  ,صمؿ ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م ً٤م سمٕمدهؿ ؟ ويم٠مين أرى أٟمف ارشم٣م يمالُمل وُمدطمل
ًمف ,وم٘م٤مل زم يمالُم ً٤م يدل قمغم أٟمف خي٤مف قمكم ِ
آومتخ٤مر  ...وؿزه يزار ويتزك به) اهـ .
ا

ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)161/22اإلُم٤مم اعمحدث اعمت٘مـ اًمقاقمظ اًمّم٤مًمح شم٘مل اًمديـ أسمق
ضمٕمٗمر وأسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٗمرج ا مٛمذاين سمـ احلامُمل  ,وًمد ذم أول
ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم .
ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر طميت :جمٚمس إُمالئف وـٚن فه افَبول افتٚم وافهٔ ٝافنٚئع ويتزـون
به ,ىم٤مل :ويم٤من ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م وطمٗم٤مفمف وًمف اعمٕمروم٦م سمٗم٘مف احلدي٨م وًمٖمتف ورضم٤مًمف ويم٤من
ومّمٞمح ً٤م طمٚمق اًمٕمٌ٤مرة ُمٜم٘مح إًمٗم٤مظ ُمع شمٕمٌد وزهد ويم٤من أُم٤مر ًا سم٤معمٕمروف ٟم٤مس ًا ًمٚمًٜم٦م ُمتقاوٕم ً٤م
ُمتقدد ًا ؾمٛمح ً٤م ضمقاد ًا) اهـ.

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( : )353/12ذم شمرمج٦م ٟمقر اًمديـ حمٛمقد اًمِمٝمٞمد ( :ؿزه بدمنق يزار
ويتزك به ُّ
ـل مٚر )اهـ .
وحي ِّق بن ّبٚـه ويى ّٔٛ
ّ
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ذم اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم( ( :)68/10طمً٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمً٤من سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
واًم٘مٜمقع s
ssssssssss
اعمٜمٞمٕمل اعمخزوُمل ُمـ أهؾ ُمرو اًمروذ  ,يم٤من يمثػم اًمّمدىم٦م واعمٕمروف واًمٕمٌ٤مدة ,
سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًم٘مقت  ,واإلقمراض قمـ زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وهبجتٝم٤م  ,وـٚن افسالضغ يزوروٕه ويتزـون
به  ,وأيمثر ُمـ سمٜم٤مء اعمً٤مضمد واخل٤مٟم٘م٤مه٤مت واًم٘مٜم٤مـمر  ,وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ).
وذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( :)103/12طمً٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمً٤من سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ
قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمٞمع سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد اعمخزوُمل اعمٜمٞمٕمل يم٤من ذم
ؿمٌ٤مسمف جيٛمع سملم اًمزهد واًمتج٤مرة طمتك ؾم٤مد أهؾ زُم٤مٟمف صمؿ شمرك ذًمؽ وأىمٌؾ قمغم اًمٕمٌ٤مدة واًمزهد
واًمؼم واًمّمٚم٦م واًمّمدىم٦م وهمػم ذًمؽ وسمٜم٤مء اعمً٤مضمد واًمرسم٤مـم٤مت وـٚن افسِىٚن يٖيت إفٔه ويتزك
به ,وعم٤م وىمع اًمٖمالء يم٤من يٕمٛمؾ يمؾ يقم ؿمٞمئ ً٤م يمثػم ًا ُمـ اخلٌز وإـمٕمٛم٦م ويتّمدق سمف ).

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( :)120/12ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم أسمق اًم٘مً٤مم
اًمزٟمج٤مين رطمؾ إمم أوم٤مق وؾمٛمع اًمٙمثػم ويم٤من إُم٤مُم ً٤م طم٤مومٔم ً٤م ُمتٕمٌد ًا صمؿ اٟم٘مٓمع ذم آظمر قمٛمره
سمٛمٙم٦م وـٚن افْٚس يتزـون به ؿٚل ابن اجلوزي :ويَبِون يده أـثر مم ٚيَبِون احلجر إشود)اه

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( :)5/14اعمٗمن اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمزاهد مج٤مل اًمديـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد
سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ طمًـ سمـ احلًلم اًمٌٚمخل صمؿ اعم٘مدد احلٜمٗمل وًمد ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م
إطمدى قمنمة وؾمتامئ٦م سم٤مًم٘مدس واؿمتٖمؾ سم٤مًم٘م٤مهرة وأىم٤مم ُمدة سم٤مجل٤مُمع آزهر ودرس ذم سمٕمض
اعمدارس هٜم٤مك صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًم٘مدس وم٤مؾمتقـمٜمف إمم أن ُم٤مت ذم اعمحرم ُمٜمٝم٤م ويم٤من ؿمٞمخ ً٤م وم٤موالً
ذم اًمتٗمًػم وًمف ومٞمف ُمّمٜمػ طم٤مومؾ يمٌػم مجع ومٞمف مخًلم ُمّمٜمٗم ً٤م ُمـ اًمتٗمًػم وـٚن افْٚس
يَهدون زيٚرته بٚفَدس افؼيف ويتزـون به )اه .
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ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( : )287/12اخلي سمـ ٟمٍم قمكم سمـ ٟمٍم إرسمكم اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل
ssssssssssوم٤مو ًs
ال ديٜم ً٤م اٟمتٗمع سمف اًمٜم٤مس ويم٤من
أول ُمـ درس سم٢مرسمؾ ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ومخًامئ٦م ويم٤من
ىمد اؿمتٖمؾ قمغم اًمٙمٞم٤م ا مراد وهمػمه سمٌٖمداد وىمدم دُمِمؼ وم٠مرظمف اسمـ قمً٤ميمر ذم هذه اًمًٜم٦م
وشمرمجف اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم اًمقومٞم٤مت ,وؿٚل :ؿزه يزار وؿد زرته ؽر مرة ورأي ٝافْٚس يْتٚبون ؿزه
ويتزـون به .
ىم٤مل اسمـ يمثػم  :وهذا اًمذي ىم٤مًمف اسمـ ظمٚمٙم٤من مم٤م يٜمٙمره أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم أُمث٤مًمف ممـ
يٕمٔمؿ اًم٘مٌقر )اهـ .
تْبٔـــه  :إٟمٙم٤مر اسمـ يمثػم ًمٞمس هق ٕصؾ اًمتؼمك إٟمام هق ًمتؼمك خمّمقص وهق ُم٤م يم٤من ومٞمف
شمٕمٔمٞمؿ ًمٚم٘مٌقر خيرج إُمر قمـ طمده ,وىمد يمٜم٧م ووٕم٧م اسمـ يمثػم وٛمـ اعم٤مٟمٕملم وًمٙمـ عم٤م رأيتف
ذم ُمقاوع يمثػمة وُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم يذيمر احلقادث ذم اًمتؼمك سمٖمػم ٟمٙمػم سمؾ ذم ؾمٞم٤مق سمٕمْمٝم٤م ُم٤م
يٗمٞمد اعمدح واًمثٜم٤مء ؿمٓمٌ٧م اؾمٛمف ُمـ اعم٤مٟمٕملم.

ذم ؿمذرات اًمذه٥م (( :)106/8وومٞمٝم٤م اًمًٞمد أمحد اًمٌخ٤مري اًمٕم٤مرف سم٤مهلل  ...وشمقذم
سم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ودؾن ظْد مسجده وؿزه يزار ويتزك به ,ىمٞمؾ وعم٤م ووع ذم ىمؼمه شمقضمف هق سمٜمٗمًف
إمم اًم٘مٌٚم٦م وصغم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ).

ذم قمٛمدة اًم٘م٤مرئ أيْم ً٤م ( ( :)79/15أمحد سمـ احلًـ سمـ اجلٜمٞمدب اًمؽمُمذي أطمد طمٗم٤مظ
ظمراؾم٤من وًمٞمس ًمف ذم اًمٌخ٤مري ؾمقى هذا احلدي٨م وهق ُمـ أىمران اًمٌخ٤مري وأومراده وأمحد سمـ
حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل اعمروزي اًمِمٞمٌ٤مين ظمرج ُمـ ُمر ومحال ووًمد سمٌٖمداد وُم٤مت هب٤م وؿزه
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منٓور يزار ويتزك به ويم٤من إُم٤مم اًمدٟمٞم٤م وىمدوة أهؾ اًمًٜم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم
ssssssssss
وُم٤مئتلم)اهـ .
s ssssssssss
رأي٧م ُمثؾ
ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ص ( : 39ىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر سمـ ظمػمونُ :م٤م ُ
يقم ُصكم قمغم أيب ُمٜمّمقر اخلٞم٤مط ,من ـثرة اخلِق وافتزك بٚجلْٚزة .وىم٤مل اًمًٚمٗمل :ذيمر زم
اعم١ممتـ ذم صم٤مين مجٕم٦م ُمـ ووم٤مة اًمِمٞمخ أيب ُمٜمّمقر :إن اًمٞمقم ظمتٛمقا قمغم رأس ىمؼمه ُم٤مئتلم وإطمدى
وقمنميـ ظمتٛم٦م) اهـ .
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ٟم٘مٚم٧م هذا اعمٌح٨م ُمع شمٚمخٞمص ُمـ سمح٨م اًمٗم٘مػم (اًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم سملم اعمجٞمزيـ
واعم٤مٟمٕملم) عم٤م ًمف ُمـ اًمّمٚم٦م ذم ُمً٠مًم٦م اًمتؼمك وم٢من ُمـ زار ىمؼم ص٤مًمح ودقم٤م قمٜمده وم٢مٟمف يرضمق إضم٤مسم٦م
دقم٤مئف سمؼميم٦م ذًمؽ اًمّم٤مًمح ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمتؼمك أيْم ً٤م وهذه سمٕمض إُمثٚم٦م ذم شمقؾمؾ إئٛم٦م
سم٤مًمّم٤محللم :
 -1ذم ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موى ( ( :)230/1ىم٤مل قمٌد احلؼ ذم اًمٕم٤مىمٌ٦م  :ومٞمٜمدب ًمقزم اعمٞم٧م أن
ي٘مّمد سمف ىمٌقر اًمّم٤محللم وُمداومـ أهؾ اخلػم ومٞمدومٜمف ُمٕمٝمؿ ويٜمزًمف سم٢مزائٝمؿ ويًٙمٜمف دم
جوارهم تزـ ً ٚوتوش ً
ال هبم ) اهـ .
 -2وذم حتٗم٦م اًمذايمريـ ًمٚمِمقيم٤مين ص ( : 74ؿوفه :أمٚـن اإلجٚب ... ٜوظْد ؿبور إٕبٔٚء )
أىمقل هذا ضمٕمٚمف اعمّمٜمػ رمحف اهلل داظمال ومٞمام شم٘مدم ُمـ اًمتجري٥م اًمذي ذيمره ووضمف
ذًمؽ ُمزيد اًمنمف وٟمزول اًمؼميم٦م وىمد ىمدُمٜم٤م أهن٤م شمني سمريم٦م اعمٙم٤من قمغم اًمداقمل يمام
شمني سمريم٦م اًمّم٤محللم اًمذايمريـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُمـ دظمؾ ومٞمٝمؿ ممـ ًمٞمس هق ُمٜمٝمؿ يمام
يٗمٞمده ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  :هؿ اًم٘مقم ٓ يِم٘مك هبؿ ضمٚمٞمًٝمؿ ( ؿوفه :وجرب
اشتجٚب ٜافدظٚء ظْد ؿبور افهٚحلغ ) أىمقل وضمف هذا ُم٤م ذيمرٟم٤مه هٝمٜم٤م وومٞمام شم٘مدم وًمٙمـ
ذًمؽ سمنمط أٓ شمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُمٗمًدة وهل أن يٕمت٘مد ذم ذًمؽ اعمٞم٧م ُم٤م ٓ جيقز اقمت٘م٤مده
يمام ي٘مع ًمٙمثػم ُمـ اعمٕمت٘مديـ ذم اًم٘مٌقر وم٢مهنؿ ىمد يٌٚمٖمقن اًمٖمٚمق سم٠مهٚمٝم٤م إمم ُم٤م هق ذك سم٤مهلل
قمز وضمؾ ومٞمٜم٤مدوهنؿ ُمع اهلل ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ يٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل قمز وضمؾ وهذا
ُمٕمٚمقم ُمـ أطمقال يمثػم ُمـ اًمٕم٤ميمٗملم قمغم اًم٘مٌقر ظمّمقص ً٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ ٓ يٗمٓمٜمقن
ًمدىم٤مئؼ اًمنمك ,وىمد مجٕم٧م ذم ذًمؽ رؾم٤مًم٦م ُمٓمقًمف ؾمٛمٞمتٝم٤م اًمدر اًمٜمْمٞمد ذم إظمالص
اًمتقطمٞمد ) اهـ .
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 -3ذم آؾمتٞمٕم٤مب ( ( :)1606/4وىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سمٚمٖمٜمل قمـ ىمؼم أيب أيقب أن
ssssssssss
افروم يستهحون به ويستسَون ) اهـ وذم آؾمتٞمٕم٤مب أيْم ً٤م (( :)426/2وىمؼم أيب
شم٤مريخ s
ssssssssss
أيقب ىمرب ؾمقره٤م ُمٕمٚمقم إمم اًمٞمقم مًيم يستسَون به ؾٔسَون ) اهـ وُمثٚمف ذم
اًمٓمؼمي ( )515/11وشم٤مريخ اسمـ قمً٤ميمر (.)61/16
 -4ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ()100/1ذم شمرمج٦م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ريض اهلل قمٜمف :
( طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ ىم٤مل  :ىمد رأي٧م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
واًمٗمْمؾ إذا هم أحدهم بٖمر ؿهد إػ ؿزه ؾسِم ظِٔه ؾدظ ٚبحرضته ؾُٔٚد يًرف
اإلجٚب , ٜوأخزٕ ٚمنٚخيْ ٚبه ؿدي ًام أهنم رأوا من ـٚن ؿبِٓم يًٍِه ) اهـ .
 -1ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( )155/1واإلص٤مسم٦م ( )304/4واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (:)123/7
(قمٌداًمرمحـ سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٌ٤مهكم  ...ودؾن ظبد افرمحن دم بالد افسك ؾٓم يستسَون به إػ
أن)اهـ .
 -6ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( )217/70واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( :)153/7ومٚمام أرادوا اخلروج ُمٜمٝم٤م
[أي ضمزيرة ىمؼمص] ىمدُم٧م ٕم طمرام [ سمٜم٧م ُمٚمح٤من ] سمٖمٚم٦م ًمؽميمٌٝم٤م ومً٘مٓم٧م قمٜمٝم٤م
وم٤مٟمدىم٧م قمٜم٘مٝم٤م ومامشم٧م هٜم٤مك ؾَزه ٚهْٚفك يًيّوٕه ويستسَون به ويَوفون ؿز ادرأة
افهٚحل)ٜاهـ .
 -7ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ( :)221/7ؾمٚمامن سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٌ٤مهكم ي٘م٤مل إن ًمف صحٌ٦م ُمـ
اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل اعمذيمقريـ واًمٗمرؾم٤من اعمِمٝمقريـ وٓه قمٛمر ىمْم٤مء اًمٙمقوم٦م صمؿ وزم ذم
زُمـ قمثامن إُمرة قمغم ىمت٤مل اًمؽمك وم٘متؾ سمٌٚمٜمجر ؾَزه هْٚك دم تٚبوت يستسَى به افسك
إذا ؿحىوا )اهـ .
 -8ذم ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ٓسمـ طمٌ٤من ص( ( :)63زيد سمـ قمغم سمـ احلًلم سمـ قمغم سمـ
أيب ـم٤مًم٥م  ...ويم٤من ُمـ أوم٤موؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وقمٌ٤مدهؿ ىمتؾ سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م صمٜمتلم وقمنميـ

121

التربك بالصاحلٗـَ

sssssssssss
وُم٤مئ٦م وصٚم٥م قمغم ظمِمٌ٦م ومٙم٤من اًمٕمٌ٤مد ي٠موون إمم ظمِمٌتف سم٤مًمٚمٞمؾ يتٕمٌدون قمٜمده٤م وسم٘مك
ssssssssss
ذًمؽ اًمرؾمؿ قمٜمدهؿ سمٕمد أن طمدر قمٜمٝم٤م حتى ؿٔل :من ؿهده ٚحلٚج ٜؾدظ ٚاهلل ظْد
s ssssssssss
موضع اخلنب ٜإٓ اشتجٔ ٛفه ) اهـ .
 -9ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( : )123/1طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمّمقري
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مجٞمع ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل سمـ اعمح٤مُمكم
يَول :اظرف ؿز مًروف افُرخي مْذ شبًغ شْ ٜم ٚؿهده مّٓوم إٓ ؾرج اهلل مهه )
اهـ وذم شم٤مريخ دُمِمؼ 224/10وصٗم٦م اًمّمٗمقة  ( 525/1قمـ أمحد سمـ اًمٗمتح قمـ سمنم
احل٤مذم ىم٤مل قمـ ُمٕمروف اًمٙمرظمل  ... :ذفك افسيٚق ادَدد ادجرب ؾّن ـ ٕٝٚفه إػ
اهلل حٚج ٜؾِٖٔت ؿزه وفٔدع ؾّٕٚه يستجٚب فه إن صٚء اهلل ) اهـ وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم
اإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ إوه٤مم ص  ( : 384وىمد دون ُمـ هذا يمثػم ي٘م٣م
ُمٜمف اًمٕمج٥م ذم يمت٥م يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وًمق مل يٙمـ ُمـ هذا إٓ ىمؼم ُمٕمروف اًمٙمرظمل
اًمٙم٤مئـ سمٌٖمداد ًمٙم٤من ومٞمف يمٗم٤مي٦م وأقمٔمؿ آي٦م وذفك أن ؿزه يستنٍى به ويدظى اهلل ظْده
ؾٔنٍى ادريض وتَ ٙاحلٚج ٜحتى إن أهل بٌداد يَوفون :ؿز مًروف افُرخي
تريٚق جمرب ) اهـ .
 -10ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ( :)123/1أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد
اًمّمٞمٛمري ىم٤مل :أٟمٌ٠مٟم٤م قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مرئ ىم٤ملٟ :مٌ٠مٟم٤م ُمٙمرم سمـ أمحد ىم٤ملٟ :مٌ٠مٟم٤م قمٛمر
سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤ملٟ :مٌ٠مٟم٤م قمكم سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل :إين
ٕشمؼمك سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأجيء إػ ؿزه دم ـل يوم يًْي زائر ًا ؾ٘ذا ظرض ٝيل حٚج ٜصِٔٝ
رـًتغ وجئ ٝإػ ؿزه  ,وشٖف ٝاهلل تًٚػ احلٚج ٜظْده ؾام تبًد ظْي حتى تَ )ٙاهـ.
 -11ذم اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ( ( :)89/9أظمؼمٟم٤م اًم٘مزاز ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ صم٤مسم٧م
اخلٓمٞم٥م ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق احلًـ سمـ احلًلم إؾمؽماسم٤مذي ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ
ضمٕمٗمر سمـ محدان اًم٘مٓمٞمٕمل ىم٤مل :احلًـ سمـ إسمراهٞمؿ اخلالل يَول :م ٚأمهْي أمر ؾَهدت
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ؿز موشى بن جًٍر ؾتوشِ ٝبه إٓ شٓل اهلل يل م ٚأح ) ٛاهـ وذم شم٤مريخ سمٖمداد
ssssssssss
( ( :)120/1أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد احلًـ سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ راُملم
ssssssssssسمـ s
اإلؾمؽماسم٤مذي ىم٤مل أٟمٌ٠مٟم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان اًم٘مٓمٞمٕمل ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م احلًـ
إسمراهٞمؿ أب ٚظع اخلالل يَول :م ٚمهْي أمر ؾَهدت ؿز موشى بن جًٍر ؾتوشِ ٝبه
إٓ شٓل اهلل تًٚػ يل م ٚأح ) ٛاهـ واٟمٔمر اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (. )88/ 5

 -14ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ()1371/4واًمًػم ( (:)252/12ىم٤مل أسمق اًمرسمٞمع سمـ ؾم٤ممل احل٤مومظ
يم٤من وىم٧م ووم٤مة أيب حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل ؿحط مرض ؾِام وضع ظذ صٍر افَز توشِوا به
إػ اهلل دم إؽٚثتٓم ؾسَوا دم تِك افِِٔ ٜمىر ًا وابالً وم ٚاختِف افْٚس إػ ؿزه مدة
إشبوع إٓ دم افوحل وافىغ ) اهـ .
 -13ذم ُمًتدرك احل٤ميمؿ (( :)518/3طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
سمـ رؾمت٦م صمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ داود صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل  :آظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ سملم أيب أيقب وسملم ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم وؿمٝمد أسمق أيقب سمدر ًا وأطمد ًا واخلٜمدق
واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وشمقذم قم٤مم همزا يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ذم ظمالوم٦م أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم وؿزه بٖصل حهن افَسىْىْٜٔٔ
بٖرض افروم ؾٔام ذـر يتًٚهدون ؿزه ويزوروٕه ويستسَون به إذا ؿحىوا ) اهـ وُمثٚمف
ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( )485/3وشم٤مريخ اًمٓمؼمي ( )515/11وشم٤مريخ اسمـ قمً٤ميمر
( )61/16وؾمػم اًمٜمٌالء (.)40/2
ظمرضم٧م أٟم٤م وأيب
 -14ذم ُمٜم٤مىم٥م أمحد ٓسمـ اجلقزي ( ( :)297قمـ قمٌداهلل سمـ ُمقؾمك ىم٤مل:
ُ
ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ٟمزور أمحد وم٤مؿمتدت اًمٔمٚمٛم٦م وم٘م٤مل أيب :يٚبْي تًٚل ٕتوشل إػ اهلل تًٚػ
هبذا افًبد افهٚفح حتى ييضء فْ ٚافىريق  ,ؾ٘ين مْذ ثالثغ شْ ٜم ٚتوشِ ٝبه إّٓ
يم٠مهن٤م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة طمتك
ُؿؤ ٝحٚجتي  ,ومدقم٤م أيب وأ ُّم ُ
ٜم٧م قمغم دقم٤مئف  ,وم٠مو٤مءت اًمًامء ّ
وصٚمٜم٤م إًمٞمف ) اهـ .
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 -11ذم اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ( ( :)211/11أظمؼمٟم٤م زاهر سمـ ـم٤مهر ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ
ssssssssss
احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕمٌ٤مس حمٛمد سمـ أمحد اًم٘م٤ميض
ؾمٛمٕم٧م s
ssssssssss
زيمري٤م سمـ أيب دًمقيف ي٘مقل:
ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمزاهد ي٘مقل:
رأي٧م أمحد سمـ طمرب سمٕمد ووم٤مشمف سمِمٝمر ذم اعمٜم٤مم وم٘مٚم٧مُ :م٤م ومٕمؾ سمؽ رسمؽ؟ ىم٤مل :همٗمر زم
وومقق اعمٖمٗمرة ىمٚم٧م :وُم٤م ومقق اعمٖمٗمرة؟ ؿٚل :بٖن يستجٔ ٛدظوات ادسِّغ إذا توشِوا
بَزي ) اهـ .
 -16ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (( :)339/7ىم٤مل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اعم١مُمؾ سمـ احلًـ سمـ قمٞمًك
ي٘مقل :ظمرضمٜم٤م ُمع إُم٤مم أهؾ احلدي٨م أيب سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م وقمديٚمف أيب قمكم اًمث٘مٗمل ُمع
مج٤مقم٦م ُمـ ُمِم٤مئخٜم٤م وهؿ إذ ذاك ُمتقاومرون إػ زيٚرة ؿز ظع بن موشى افريض بىوس
ؿٚل ؾرأي ٝمن تًئّه يًْي ابن خزيّ ٜفتِك افبًَ ٜوتواضًه هل ٚوترضظه ظْده ٚمٚ
حترٕ ) ٚاهـ .
 -17ذم اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ( :)456/8قمغم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  ...وىمؼمه سمًٜم٤م سم٤مذ ظم٤مرج
اًمٜمقىم٤من ُمِمٝمقر يزار سمجٜم٥م ىمؼم اًمرؿمٞمد ؿد زرته مرار ًا ـثرة وم ٚحِ ٝيب صدة دم وؿٝ
مَٚمى بىوس ؾزرت ؿز ظذ بن موشى افرض ٚصِوات اهلل ظذ جده وظِٔه ودظوت
اهلل إزافتٓ ٚظْى إٓ أشتجٔ ٛيل وزاف ٝظْى تِك افندة وهذا رء جربته مرار ًا
ؾوجدته ـذفك ) اهـ .
 -18ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( )469/12وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م (( :)234/2وىم٤مل أسمق قمكم اًمٖمً٤مين
أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمتح ٟمٍم سمـ احلًـ اًمًٙمتل اًمًٛمرىمٜمدي ىمدم قمٚمٞمٜم٤م سمٚمٜمًٞم٦م قم٤مم أرسمع
وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م ىم٤مل :ىمحط اعمٓمر قمٜمدٟم٤م سمًٛمرىمٜمد ذم سمٕمض إقمقام وم٤مؾمتً٘مك اًمٜم٤مس
ُمرار ًا ومٚمؿ يً٘مقا وم٠مشمك رضمؾ ص٤مًمح ُمٕمروف سم٤مًمّمالح إمم ىم٤ميض ؾمٛمرىمٜمد وم٘م٤مل ًمف :إين
رأي٧م رأي ً٤م أقمروف قمٚمٞمؽ ىم٤مل :وُم٤م هق ؿٚل :أرى أن خترج وخيرج افْٚس مًك إػ ؿز
اإلمٚم حمّد بن إشامظٔل افبخٚري وؿزه بخرتْك وٕستسَي ظْده ؾًسى اهلل أن يسَْٔٚ
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ىم٤مل :وم٘م٤مل اًم٘م٤ميضٟ :مٕمؿ ُم٤م رأي٧م ومخرج اًم٘م٤ميض واًمٜم٤مس ُمٕمف واشتسَى افَٚيض
ssssssssss
بٚفْٚس وبُى افْٚس ظْد افَز وتنًٍوا بهٚحبه ؾٖرشل اهلل تًٚػ افسامء بامء ظئم
ssssssssssإمم s
ؽزير أىم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ أضمٚمف سمخرشمٜمؽ ؾمٌٕم٦م أي٤مم أو ٟمحقه٤م ٓ يًتٓمٞمع أطمد اًمقصقل
ؾمٛمرىمٜمد ُمـ يمثرة اعمٓمر وهمزارشمف وسملم ظمرشمٜمؽ وؾمٛمرىمٜمد ٟمحق صمالصم٦م أُمٞم٤مل ) اهـ .

 -19وذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)430/12وىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد إؿم٩م وظمرج إًمٞمٜم٤م ذم همداة
سم٤مردة وهق يرشمٕمد ُمـ اًمؼمد وم٘م٤مل أيٙمقن قمٜمديمؿ ُمثؾ ذا اًمؼمد وم٘مٚم٧مُ :مثؾ ذا يٙمقن ذم
اخلريػ واًمرسمٞمع ورسمام ٟمٛمز واًمٜمٝمر ضم٤مر ومٜمّمٌح وٟمحت٤مج إمم اًمٗم٠مس ذم ٟم٘م٥م اجلٛمد
وم٘م٤مل زمُ :مـ أي ظمراؾم٤من أٟم٧م؟ ىمٚم٧مُ :مـ سمخ٤مرى وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف :هق ُمـ وـمـ حمٛمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ ؾَٚل فه :إذا ؿدم ظِٔك من يتوشل به ؾٚظرف فه حَه ؾٕ٘ه إمٚم ) اهـ .
 -20ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( ( :)173/10أظمؼمٟم٤م أسمق إزهر وٛمرة سمـ محزة سمـ هالل اعم٘مدد
ذم يمت٤مسمف وطمدصمٜمل قمٜمف حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب صمٜم٤م قمٌٞمداهلل سمـ ؾمٕمٞمد
ا م٤مؿمٛمل اًمٌٍمي ىمدم قمٚمٞمٜم٤م صمٜم٤م أيب صمٜم٤م قمٌداهلل سمـ إدريس قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر  ...ذم
ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ذم اؾمتج٤مسم٦م اهلل ٓؾمتً٘م٤مء ُمٞمٛمقن إؾمقد ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر  :صمؿ ؾمجد
ومدٟمقت ُمٜمف وم٤مٟمتٔمرشمف ؾم٤مقم٦م ومٚمؿ يرومع رأؾمف ومحريمتف وم٢مذا هق ُمٞم٧م ىم٤مل :ومٛمددت يديف
ورضمٚمٞمف وم٢مذا وضمف و٤مطمؽ وىمد ارشمٗمع اًمًقاد وص٤مر وضمٝمف يم٤مًم٘مٛمر وإذا سمِم٤مب ىمد أىمٌؾ
ُمـ اًمٌ٤مب وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف أقمٔمؿ اهلل أضمرٟم٤م ذم أظمٞمٜم٤م ه٤ميمؿ
اًمٙمٗمـ ومٙمٗمٜمقه ومٞمف ومٜم٤موًمٜمل صمقسملم ُم٤م رأي٧م ُمثٚمٝمام صمؿ ظمرج ومٙمٗمٜم٤مه ومٞمٝمام ؿٚل مٚفك بن
ديْٚر  :ؾَزه يستسَى به وتىِ ٛاحلوائ ٟظْده إػ يومْ ٚهذا ) اهـ وهق ذم صٗم٦م
اًمّمٗمقة (.)240/2
 -21ذم شمذيمره احلٗم٤مظ ()985/3وؾمػم اًمٜمٌالء ()519/16وشم٤مريخ اإلؾمالم (:)2818
(ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ هذيؾ سمـ يزيد سمـ
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اًمٕمٌ٤مس سمـ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس احل٤مومظ اًمٙمثػم اًمّمدق اعمٕمٛمر أسمق اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل
ssssssssss
ا مٛمذاين اًمًٛمً٤مر  ...ؿٚل صرويه  ...وافدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب ) اهـ .
s ssssssssss
 -44ذم ؾمػم اًمٜمٌالء (ٟ ( :)107/10مٗمٞمً٦م اًمًٞمدة اعمٙمرُم٦م اًمّم٤محل٦م اسمٜم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم
احلًـ سمـ زيد سمـ اًمًٞمد ؾمٌط اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل
قمٜمٝمام اًمٕمٚمقي٦م احلًٜمٞم٦م ص٤مطمٌ٦م اعمِمٝمد اًمٙمٌػم اعمٕمٛمقل سملم ُمٍم واًم٘م٤مهرة  ...وىمٞمؾ
يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّم٤محل٤مت اًمٕمقاسمد وافدظٚء مستجٚب ظْد ؿزه ٚبل وظْد ؿبور إٕبٔٚء
وافهٚحلغ ودم ادسٚجد وظرؾه و ) ...اهـ .
 -43ذم ؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)75/17اسمـ ٓل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث أسمق سمٙمر أمحد سمـ
قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرج سمـ ٓل ا مٛمذاين اًمِم٤مومٕمل  ...ىم٤مل ؿمػمويف يم٤من صم٘م٦م
أوطمد زُم٤مٟمف ُمٗمتل اًمٌٚمد ُ ...م٤م رأي٧م أطمًـ ُمٜمف وافدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب  ...ؿِ: ٝ
وافدظٚء مستجٚب ظْد ؿبور إٕبٔٚء وإوفٔٚء ودم شٚئر افبَٚع فُن شب ٛاإلجٚبٜ
حوور افداظي وخنوظه وابتٓٚفه وبال ري ٛدم افبًَ ٜادبٚرـ ٜودم ادسجد ودم افسحر
وٕحو ذفك يتحهل ذفك فِداظي ـثر ًا وـل موىر ؾدظٚؤه جمٚب ) اهـ .
 -42ذم ؾمػم اًمٜمٌالء (( :)215/17اسمـ ومقرك اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمّم٤مًمح ؿمٞمخ اعمتٙمٚمٛملم أسمق
سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٌٝم٤مين  ...ؿٚل ظبد افٌٚؾر دم شٔٚق افتٚريخ  :إشتٚذ
أبو بُر ؿزه بٚحلرة يستسَى به وىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ ظمٚمٙم٤من ومٞمف ... :ويم٤من ؿمديد اًمرد
قمغم اسمـ يمرام صمؿ قم٤مد إمم ٟمٞمً٤مسمقر ومًؿ ذم اًمٓمريؼ ومامت سم٘مرب سمً٧م وٟم٘مؾ إمم ٟمٞمً٤مسمقر
ومنٓدة بٚحلرة يزار ويستجٚب افدظٚء ظْده ) اهـ .
 -41وذم ؾمػم اًمٜمٌالء (( :)428/17إردؾمت٤مين اإلُم٤مم احل٤مومظ اجلقال اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مسمد أسمق
سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد إردؾمت٤مين  ...ىم٤مل ؿمػمويف :يم٤من صم٘م٦م حيًـ هذا اًمِم٠من
ؾمٛمٕم٧م قمدة ي٘مقًمقن  :م ٚمن رجل فه حٚج ٜمن أمر افدٕٔ ٚوأخرة يزور ؿزه ويدظوه
إٓ اشتجٚب اهلل فه ؿٚل :وجرب ٝإٔ ٚذفك ) اهـ .
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 -46ذم شم٤مريخ ِ
آؾمالم ًمٚمذهٌل ( )192/21وذم ٟمًخ٦م (  ( : ) 2198ص٤مًمح سمـ يقٟمس
ssssssssss
أسمق ؿمٕمٞم٥م اًمقاؾمٓمل اًمزاهد يم٤من ُمـ ؾم٤مدات اًمّمقومٞم٦م  .ورد قمٜمف أٟمف رأى احلؼ ذم اًمٜمقم
يًرف s
ssssssssss
وطم٩م قمغم ىمدُمٞمف ؾمٌٕملم طمج٦مشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُم٤مئتلم سم٤مًمرُمٚم٦م  .ـٚن
بٚدَْع وافدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب ) اهـ .
 -47وذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ( :)603/12ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من  :ويم٤من سمٙم٤مر [ اسمـ ىمتٞمٌ٦م ]
ديٜم٤م وؿزه منٓور ؿد ظرف بٚشتجٚب ٜافدظٚء ظْده ) اهـ .
شم٤مًمٞم ً٤م ًمٚم٘مرآن سمٙم٤م ًء ص٤محل ً٤م ً
 -48وذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ( ( :)463/16ىم٤مل سمنم سمـ احلٙمؿ طمزرٟم٤م ذم ضمٜم٤مزة حيٞمك
ّٞمً٤مسمقري ي٘مقل :يمٜم٧م
قمكم اًمٜم
ّ
سمـ حيٞمك ُم٤مئ٦م أًمػ رضمؾ وىم٤مل احل٤ميمؿ ؾمٛمٕم٧م احل٤مومظ أسم٤م ّ
همؿ ؿمديد ومرأي٧م اًمٜمٌل  ذم اعمٜم٤مم يم٠مٟمّف ي٘مقل زم ِ :ص إػ ؿز حئى بن حئى
ذم ٍّ
واشتٌٍر وشل اهلل حٚجتك ؾٖصبح ٝؾًٍِ ٝم ٚأمرين به ؾَؤ ٝحٚجتي ) اهـ .
 -49وذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ()179/33وؾمػم اًمٜمٌالء (( :)51/19قمٌد اًمقاطمد سمـ
قمكم سمـ أمحد ّ
احلٜمٌكم اًمقاقمظ  ...ويم٤مٟم٧م ًمف
اًمِمٞمخ اًم٘مدوة أسمق اًمٗمرج اًمٗم٘مٞمف
ّ
حمٛمد سمـ ّ
اًمًالـملم
يمراُم٤مت فم٤مهرة ووىمٕم٤مت ُمع إؿم٤مقمرة وفمٝمر قمٚمٞمٝمؿ سم٤محلج٦م ذم جم٤مًمس ّ
ّ
سم٤مًمِم٤مم ...ؿِ : ٝوؿزه منٓور بج ّب ٜٕٚبٚب افهٌر يزار ويَهد ويدظى ظْده ) اهـ .
 -31وذم شم٤مريخ اإلؾمالم ( )128/34وؾمػم اًمٜمٌالء ( ( :)74/19اخلٚمٕمل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم
اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة ُمًٜمد اًمدي٤مر اعمٍمي٦م  ...ىم٤مل اسمـ إٟمامـمل  :ؿز اخلًِي بٚفَراؾ ٜيًرف
بَز ؿٚيض اجلن و اإلٕس و يًرف ب٘جٚب ٜافدظٚء ظْده ) اهـ .
 -31وذم ؾمػم اًمٜمٌالء (( :)252/21اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمٕمٛمر اعم٘مريء اعمجقد اعمحدث
احل٤مومظ احلج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اهلل
سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ذي اًمٜمقن اًمرقمٞمٜمل احلجري إٟمدًمز اعمريل اعم٤مًمٙمل اًمزاهد ...
ىم٤مل إسم٤مر :يم٤من هم٤مي٦م ذم اًمقرع واًمّمالح واًمٕمداًم٦م  ...شًّ ٝأب ٚافربٔع بن شٚمل يَول:
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صٚدف وؿ ٝوؾٚته ؿحط ؾِام وضً ٝجْٚزته توشِوا به إػ اهلل ؾسَوا وم ٚاختِف
ssssssssss
افْٚس إػ ؿزه مد إشبوع إٓ دم افوحل ) اهـ .
s ssssssssss
 -34وذم شمذيمره احلٗم٤مظ ( :)134/1ذم شمرمج٦م ( صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ  ...ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:
صم٘م٦م ُمـ ظمٞم٤مر قمٌ٤مد اهلل شمٕم٤ممم يستْزل بذـره افَىر ) اهـ وذم شم٤مريخ اسمـ قمً٤ميمر
(( : )134/24أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمٗمراوي وهمػمه قمـ أيب سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد
اهلل احل٤مومظ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٗمْمؾ سمـ يٕم٘مقب اًمٕمدل ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل
إردسمٞمكم ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ أيب اخلّمٞم٥م ي٘مقل :ذيمر قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ
صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ىم٤مل :هذا رجل يستسَى بحديثه ويْزل افَىر من افسامء بذـره) اهـ.
 -33وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم يمت٤مب حتريؿ اًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمٙمالم ص  ( : 40أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ...
ومٛمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚمقن وُمٜمٝمؿ إوًمٞم٤مء واًمّم٤محلقن وُمٜمٝمؿ إشم٘مٞم٤مء إسمرار وإصٗمٞم٤مء
وإظمٞم٤مر أهؾ اًمقٓي٤مت واًمٙمراُم٤مت وأهؾ اًمٕمٌ٤مدات وآضمتٝم٤مدات سمذيمرهؿ شمزيـ
اًمٙمت٥م واًمدوم٤مشمر وأظمٌ٤مرهؿ حتًـ اعمح٤مومؾ واعمح٤مرض حتٞم٤م اًم٘مٚمقب سمذيمر أظمٌ٤مرهؿ
وحتّمؾ اًمًٕم٤مدة سم٤مىمتٗم٤مء آصم٤مرهؿ هبؿ ىم٤مم اًمديـ وسمف ىم٤مُمقا وهبؿ ٟمٓمؼ اًمٙمت٤مب وسمف ٟمٓم٘مقا
وهم مٍزع اخلِق ظْد اصتداد إمور ظِٔٓم ؾٚدِوك ؾّن دوهنم يَهدون زيٚراهتم
ويتزـون بدظٚئٓم ويستنًٍون إػ اهلل شبحٕٚه وتًٚػ هبم  ...وظْد ذـر صٚحلْٔٚ
تْزل افرمح ٜوتىٔ ٛافَِوب ويستجٚب افدظٚء ويُنف افبالء ) اهـ .
 -32ذم اًمٕمؼم ()167/1وؿمذرات اًمذه٥م (( :)109/3صٌح سمـ أمحد احل٤مومظ أسمق
اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل إطمٜمٗمل ا مٛمذاين اًمًٛمً٤مر  ...ىم٤مل ؾمػمويف :يم٤من ريمٜم ً٤م ُمـ أريم٤من
احلدي٨م ديٜم ً٤م ورقم ً٤م ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ وًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت شمقذم ذم ؿمٕمٌ٤من وافدظٚء
ظْد ؿزه مستجٚب وفد شْ ٜثالث وثِثامئ ) ٜاهـ .
 -31ذم ؿمذرات اًمذه٥م ()228/4ذم شمرمج٦م ٟمقر اًمديـ حمٛمقد زٟمٙمل  ( :ودومـ ذم سمٞم٧م
يم٤من خيٚمق ومٞمف سم٘مٚمٕم٦م دُمِمؼ صمؿ ٟم٘مؾ إمم ُمدرؾمتف اًمتل قمٜمد ؾمقق اخلقاصلم وروي أن
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افدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب ويَٚل إٔه دؾن مًه ثالث صًرات من صًر حلٔته صذ اهلل
ssssssssss
ظِٔه وآفه وشِم ) اهـ .
ssssssssssأيب s
 -36وذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)261/5ؾمٞمػ اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ
اًمٗمقارس اًم٘مٞمٛمري ص٤مطم٥م اعم٤مرؾمت٤من سمّم٤محلٞم٦م دُمِمؼ يم٤من ُمـ ضمٚم٦م إُمراء وأسمٓم٤م مؿ
اعمذيمقريـ وصٚمح٤مئٝمؿ اعمِمٝمقريـ وهق اسمـ أظم٧م ص٤مطم٥م ىمٞمٛمر شمقذم سمٜم٤مسمٚمس وَٕل
ؾدؾن بَبته افتي بَرب مٚرشتٕٚه بٚفهٚحلٔ ٜوافدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب ) اهـ .
 -37وذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)58/7وومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمقزم اًمِمٝمػم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل
شمٕم٤ممم اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ داود اًمّم٤محلل احلٜمٌكم اعمًٚمؽ اعمخٚمص اًمٗم٘مٞمف اعمتلم ىم٤مل
اًمِمٝم٤مب سمـ طمجل :يم٤من ُمٕمدود ًا ذم اًمّم٤محللم وهق قمغم ـمري٘م٦م اًمًٜم٦م وًمف زاوي٦م طمًٜم٦م
سمًٗمح ىم٤مؾمٞمقن ومقق ضم٤مُمع احلٜم٤مسمٚم٦م وًمف إعم٤مم سم٤مًمٕمٚمؿ وُم٤مت ذم ؾم٤مسمع قمنم ذم رُمْم٤من
اٟمتٝمك أي ودومـ سمحقش شمرسمتف ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل ىمريٌ ً٤م ُمـ اًمٓمريؼ ؿٚل افنٔخ إبراهٔم بن
إحدب دم ثبته  :وافدظٚء ظْد ؿزه مستجٚب ) اهـ .
 -38وذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ص  ( : 2622قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مٜم٤مئل  ...سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق
اًمًٌتل ؿمٞمخ ُمـ ُمِم٤ميخ اإلؾمالم وإُم٤مم ُمـ إئٛم٦م اًمٕم٤مروملم  ...وؿد اصتٓر أن افدظٚء
ظْد ؿزه جمٚب ) اهـ .
 -39وذم ؿمذرات اًمذه٥م (ٟ ( :)395/3مٍم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ داود أسمق
اًمٗمتح اعم٘مدد اًمٜم٤مسمٚمز اًمزاهد ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مًمِم٤مم وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ يم٤من إُم٤مُم ً٤م
قمالُم٦م ُمٗمتٞم ً٤م حمدصم ً٤م طم٤مومٔم ً٤م زاهد ًا ُمتٌت ً
ال ورقم ً٤م يمٌػم اًم٘مدر قمديؿ اًمٜمٔمر  ...ودومـ سمٌ٤مب
اًمّمٖمػم وىمؼمه فم٤مهر يزار ؿٚل افْووي  :شًّْ ٚافنٔوخ يَوفون  :افدظٚء ظْد ؿزه يوم
افسب ٝمستجٚب ) اهـ .
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 -21وذم ؿمذرات اًمذه٥م ( ( :)325/7ظمػم اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ طمجل صٗم٤مرح
ssssssssss
احلٜمٗمل  ...وـٚن صٚح ٛـرامٚت يستجٚب افدظٚء ظْد ؿزه ) اهـ .
s ssssssssss
 -41وذم ـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مء ٓسمـ اعمٚم٘مـ ص  ( : 137وىمؼمه ُمٕمروف فم٤مهر هٜم٤مك يتؼمك سمف.
وأهل بٌداد يستسَون به ,ويَوفون " :ؿزه تريٚق جمرب! "  .ؿٚل أبو ظبد افرمحن
افزهري " :ؿزه مًروف فَوٚء احلوائ .ٟي٘م٤مل :أٟمف ُمـ ىمرأ قمٜمده ُ -م٤مئ٦م ُمرة  : -ىمؾ
هق اهلل أطمد  ,وؾم٠مل اهلل ُم٤م يريد ,ىم٣م طم٤مضمتف " وُمثؾ هذا يذيمر قمـ ىمؼم أؿمٝم٥م ,واسمـ
اًم٘م٤مؾمؿ ,ص٤مطمٌل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ .ومه٤م ُمدومقٟم٤من ذم ُمِمٝمد واطمد سم٘مراوم٦م ُمٍم ,ي٘م٤مل أن
زائرمه٤م ,إذا وىمػ سملم اًم٘مؼميـُ ,مًت٘مٌالً اًم٘مٌٚم٦م ,ودظ ٚاشتجٔ ٛفه ,وؿد جرب ذفك.
وؿد زرهتام وؿرأت ظْدمه ٚمٚئ ٜمرة ؿل هو اهلل أحد ودظوت اهلل ٕمر ٕزل يب ,أرجو
زوافه ؾزال ).اهـ .
 -24واإلمٚم ابن تّٔٔ ٜمع إٔه يرى ظدم مؼوظٔ ٜافدظٚء ظْد ؿبور افهٚحلغ إٓ إٔه يرى
أن إجٚب ٜافدظٚء ظْد ؿبورهم من ـرامٚهتم طمٞم٨م ىم٤مل ذم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ
صـ 373سمٕمد ذيمر اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقر ( :وـذفك أيو ً ٚم ٚيروى أن رجالً
جٚء إػ ؿز افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم ؾنُ ٚإفٔه اجلدب ظٚم افرمٚدة ومرآه وهق
ي٠مُمره أن ي٠ميت قمٛمر ومٞم٠مُمره أن خيرج ومٞمًتً٘مل اًمٜم٤مس وم٢من هذا ًمٞمس ُمـ هذا اًمٌ٤مب ومثل
هذا يَع ـثر ًا دن هو دون افْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم وأظرف من هذه افوؿٚئع
ـثر ًا  .وـذفك شٗال بًوٓم فِْبي صذ اهلل ظِٔه وآفه وشِم أو فٌره من أمته حٚجته
ؾتَ ٙفه ؾ٘ن هذا ؿد وؿع ـثر ًا وفٔس هو ممٕ ٚحن ؾٔه  .وقمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ أن إضم٤مسم٦م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أو همػمه  م١مٓء اًمً٤مئٚملم ًمٞمس مم٤م يدل قمغم اؾمتحٌ٤مب
اًمً١مال وم٢مٟمف هق اًم٘م٤مئؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :إن أطمديمؿ ًمٞمً٠مًمٜمل ُمً٠مًم٦م وم٠مقمٓمٞمف
إي٤مه٤م ومٞمخرج هب٤م يت٠مسمٓمٝم٤م ٟم٤مر ًا  ,وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمؿ شمٕمٓمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل :ي٠مسمقن إٓ أن
يً٠مًمقين وي٠مسمك اهلل زم اًمٌخؾ  ,وأـثر هٗٓء افسٚئِغ ادِحغ د ٚهم ؾٔه من احلٚل فو مل
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sssssssssss
جيٚبوا ٓضىرب إيامهنم ـام أن افسٚئِغ فه دم احلٔٚة ـٕٚوا ـذفك وومٞمٝمؿ ُمـ أضمٞم٥م
ssssssssss
وأُمر سم٤مخلروج ُمـ اعمديٜم٦م  .ؾٓذا افَدر إذا وؿع يُون ـرام ٜفهٚح ٛافَز أم ٚإٕه يدل
s ssssssssss
ظذ حسن حٚل افسٚئل ؾال ؾرق بغ هذا وهذا ) اهـ .

 -43ويرى اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب أن اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقر اًمّم٤محللم ُمً٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ٓ
يٜمٙمر ومٞمٝم٤م قمغم اعمخ٤مًمػ طمٞم٨م ىم٤مل  ( :ؾُون بًض يرخص بٚفتوشل بٚفهٚحلغ ,
وبًوٓم خيهه بٚفْبي  ,وأـثر افًِامء يْٓى ظن ذفك ويُرهه  ,ؾٓذه ادسٖف ٜمن مسٚئل
افٍَه  ,وإن يم٤من اًمّمقاب قمٜمدٟم٤م ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ أٟمف ُمٙمروه  ,ؾال ُْٕر ظذ من ؾًِه ,
وٓ إُٕٚر دم مسٚئل آجتٓٚد  ,وًمٙمـ إٟمٙم٤مرٟم٤م قمغم ُمـ دقم٤م اعمخٚمقق أقمٔمؿ مم٤م يدقمق اهلل
شمٕم٤ممم وي٘مّمد اًم٘مؼم يتيع قمٜمد رضيح اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر أو همػمه يٓمٚم٥م شمٗمري٩م
اًمٙمرسم٤مت وإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤مت وإقمٓم٤مء اًمرهمٌ٤مت  ,وم٠ميـ هذا ممـ يدقمق اهلل خمٚمّم ً٤م ًمف اًمديـ ٓ
يدقمق ُمع اهلل أطمد ًا وفُن يَول دم دظٚئه  :أشٖفك بْبٔك أو بٚدرشِغ أو بًبٚده
افهٚحلغ أو يَهد ؿز ًا مًروؾ ً ٚأو ؽره يدظو ظْده  ,فُن ٓ يدظو إٓ اهلل خمِه ً ٚفه
افدين ؾٖين هذا ممٕ ٚحن ؾٔه ) .اهـ ُمـ ومت٤موى اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم
جمٛمققم٦م اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ص()68اًمتل ٟمنمهت٤م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م ذم أؾمٌقع اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب .
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وسمٕمد وم٘مد ذيمرٟم٤م أىمقآً وآصم٤مر ًا وأطمداصم ً٤م ًمألئٛم٦م طمقل اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم وىمد ىم٤مرسم٧م
اًمثالصمامئ٦م ,وىمد شمريمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ أصم٤مر وإىمقال ذم ذًمؽ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م وًمق أردٟم٤م آؾمت٘مّم٤مء
ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم .
واعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٌح٨م هق أن يٕمٚمؿ أن هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمروع اًمتل ٓ جيقز
أسمد ًا أن شمٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ذم اًمتٙمٗمػم واًمتٌديع واًمٗمرىم٦م وظم٤مص٦م أٟمٜم٤م ذم زُم٤من أطمقج ُم٤م ٟمٙمقن ومٞمف إمم
آضمتامع وآحت٤مد.
وُمـ اعم١مؾمػ أن ٟمجد يمثػم ًا ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ ىمد ومرىمقا إُم٦م وضمٕمٚمقه٤م ؿمذر ُمذر
سمًٌ٥م اخلالف ذم ُمً٠مًم٦م اًمتؼمك وٟمحقه٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل هل ُمـ اًمٗمروع ,وإذا ىمٞمؾ  مؿ إن
اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اخلالف ىم٤مًمقا إن اخلالف ومٞمف همػم ُمٕمتؼم ُ ,مع أن اعمجٞمزيـ هؿ مج٤مهػم اًمٕمٚمامء
وإئٛم٦م  ,وًمق ىمٞمؾ إن ظمالف اعم٤مٟمٕملم همػم ُمٕمتؼم ًمٙم٤من أىمرب .
وذم ظمت٤مم اًمٌح٨م أهمتٜمؿ اًمٗمرص٦م ًمدقمقة يمؾ اعمٜمّمٗملم واًمٌ٤مطمثلم قمـ احلؼ واعمتجرديـ ًمف
إمم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اجل٤مد  ,وأٓ يٙمتٗمقا سمٛمجرد ُم٤م شمٚم٘مقه وؾمٛمٕمقه ُمـ ـمرف أو آظمر .
اًمٚمٝمؿ رب ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وم٤مـمر اًمًاموات وإرض قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة
أٟم٧م حتٙمؿ سملم قمٌ٤مدك ومٞمام يم٤مٟمقا ومٞمف خيتٚمٗمقن اهدٟم٤م عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ إٟمؽ هتدي
ُمـ شمِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ .
اًمٚمٝمؿ امجع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم احلؼ وا مدى ي٤م رب اًمٕم٤معملم وصؾ اًمٚمٝمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد
وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم .
ظبدافٍتٚح بن صٚفح ؿديش افٔٚؾًي
افدوح ٜؿىر  /41 :ربٔع إول  1241/هجريٜ
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sssssssssss
ssssssssss
آشم :قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد ىمديش اًمٞم٤مومٕمل s ssssssssss .
حمل وتٚريخ ادٔالد :اًمٞمٛمـ –ي٤مومع– ُ 1394مـ ا مجرةُ 1974 -مـ اعمٞمالد .
احلٚف ٜآجتامظُٔ :ٜمتزوج وأب ًمًت٦م ُمـ إوٓد ,أرسمٕم٦م أسمٜم٤مء وسمٜمتلم .
افًْوان احلٚيل :اًمٞمٛمـ -صٜمٕم٤مءe-mail: afattah13@hotmail.com -
تٍِون شٔٚر00967711456608 :
ادٗهل احلٚيلُ :م٤مضمًتػم ذم أصقل اًمديـ -ضم٤مُمٕم٦م وادي اًمٜمٞمؾ-اًمًقدان /ديمتقراه ومخري٦م -يمٚمٞم٦م دار اًمًالم-
اؾمتٜمٌقل .
افًّل احلٚيل :اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم ُمريمز اخلػمات (اًمٕمٚمٛمل-اًمدقمقي-اخلػمي-اًمث٘م٤مذم) وإُم٤مم وظمٓمٞم٥م ُمًـجد
اخلػمات –اًمٞمٛمـ–صٜمٕم٤مء–طمل اعمٓم٤مر .



قمْمق اإلومت٤مء سمقزارة إوىم٤مف اًم٘مٓمري٦م (اًمِمٌٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م) .



قمْمق سمٕمث٦م احل٩م اًم٘مٓمري٦م وسمٕمث٦م احل٩م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمإلومت٤مء واًمققمظ واإلرؿم٤مد .

 اإلقمداد واًمت٘مديؿ واعمِمـ٤مريم٦م ذم يمثـػم ُمــ اًمـؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞمـ٦م واإلذاقمٞمـ٦م ذم اًمٙمثـػم ُمــ اًم٘مٜمـقات
واإلذاقم٤مت .
 اًمتدريس ذم يمثػم ُمـ اعمٕم٤مهد واعمرايمز وإرسمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م .


اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم ُمريمز اخلػمات (اًمٕمٚمٛمل-اًمدقمقي –اخلػمي -اًمث٘م٤مذم ) صٜمٕم٤مء.

 إُم٤مم وظمٓمٞم٥م ُمًجد اًمٗمرىم٤من –ي٤مومع .وُمًجد ا مٞمدوس ىمٓمر .وُمًجد اخلػمات صٜمٕم٤مء .


رئٞمس ُم١مؾمً٦م ـمرائؼ اخلػمات ًمٚمتٜمٛمٞم٦م –اًمٞمٛمـ-صٜمٕم٤مء .



اعمِم٤مريم٦م ذم يمثػم ُمـ اعم١ممترات واعمٚمت٘مٞم٤مت واًمٜمدوات وورش اًمٕمٛمؾ داظمؾ اًمٞمٛمـ وظم٤مرضمٝم٤م .
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sssssssssss
ssssssssss
إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْم٤مئؾ اًمٞمٛمـ وأهٚمف مجع ودراؾم٦م (قمجؾ اهلل سم٢ممت٤مُمف وـمٌٕمف) .
sصٜمٕم٤مء).
ssssssssssسمـ اًمقًمٞمد
إرسمٕمقن طمديث ً٤م ذم طم٥م اهلل ورؾمقًمف (ُمٓمٌقع ُمٙمتٌ٦م ظم٤مًمد

-3

اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (ُمٓمٌقع ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون) .

-4

اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (ُمٓمٌقع ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون) .

-5

اًمتجًٞمؿ واعمجًـٛم٦م وطم٘مٞم٘مـ٦م قم٘مٞمـدة اًمًـٚمػ ذم اًمّمـٗم٤مت اإل مٞمـ٦م (ُمٓمٌـقع ُم١مؾمًـ٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م
ٟم٤مذون) .

-6

شمّمحٞمح ُمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمقٓء واًمؼماء (ُمٓمٌقعُ-مٙمتٌ٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد-صٜمٕم٤مء).

-7

شمٕمٓمػم إٟم٤مم سمذيمر ُمـ رأى رسمف ذم اعمٜم٤مم (ُمٓمٌقع ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون).

-8

اًمتٛمذه٥م وأطمٙم٤مُمف دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (سمح٨م اعم٤مضمًتػم–ُمٓمٌقع–ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون) .

-9

اًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (ُمٓمٌقع-دار اًمٜمقر اعمٌلم=آردن) .

 -10ؿمد اًمرطمؾ ًمزي٤مرة اًم٘مؼم اًمنميػ سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملم دراؾمـ٦م ُم٘م٤مرٟمـ٦م (ُمٓمٌـقع وـٛمـ جمٛمـقع
اًمرؾم٤مئؾ (ُمقاه٥م اًمٙمريؿ اًمٗمت٤مح) وـمٌع ُمٗمرد ًا ذم ُمٙمتٌ٦م شمريؿ احلديث٦م .
 -11طم٘مقق اًمٓمٗمؾ ذم اإلؾمالم (ُمٓمٌقع دار اًمٜمقر اعمٌلم إردن) .
 -12طمٙمؿ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملم (ُمٓمٌقع ُمٙمتٌ٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد) .
 -13صٞمد اًم٘مٚمؿ ( ومقائد ُمتٗمرىم٦م) (قمجؾ اهلل سم٢ممت٤مُمف وٟمنمه) .
 -14اًمٗمقات واإلطمّم٤مر وأطمٙم٤مُمٝمام دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (هق وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م).
 -15ذم اًمٓمريؼ إمم إًمٗم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م (حم٤موًمـ٦م شم٠مصـٞمٚمٞم٦م ورؤيـ٦م ضمديـدة) (ُمٓمٌـقع ُم١مؾمًـ٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م
ٟم٤مذون).
 -16اًم٘مرآن ىمديؿ أم حمدث؟ ذم ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م واحلٜم٤مسمٚم٦م (ُمٓمٌقع ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون).
ُ -17م٘مقًم٦مُ :م٤م قمٌدشمؽ ـمٛمٕم ً٤م ذم ضمٜمتؽ وٓ ظمقوم ً٤م ُمـ ٟم٤مرك ,سملم اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ واًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ (ُمٓمٌقع
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون).
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sssssssssss
 -18جمٛمقع اًمٗمت٤موي (قمجؾ اهلل سمٓمٌٕمف).
ُ -19مذيمرة ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م (قمجؾ اهلل سمٓمٌٕمٝم٤م) ssssssssss.
s ssssssssss
ُ -20مً٤مئؾ ذم اًمتّمقف (ُمٓمٌقع-دار اًمٜمقر اعمٌلم-إردن) .
 -21اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف واًمًٚمقك (ُمٓمٌـقع–دار اجلٞمـؾ-صـٜمٕم٤مء) و(ُمٓمٌـقع ُم١مؾمًـ٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون) .
ُ -22مقاه٥م اًمٙمريؿ اًمٗمت٤مح (جمٛمقع رؾم٤مئؾ قمٌد اًمٗمت٤مح) ُمٓمٌقع ,اعمجٛمققم٦م إومم ذم ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م
ٟم٤مذون .واعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم دار اًمٜمقر اعمٌلم.
 -23وهمػمه٤م .

-1

إظمذ ُمـ اًمٚمحٞم٦م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ) .

-2

اومتت٤مح ظمٓمٌتل اًمٕمٞمد سم٤مًمتٙمٌػم دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-3

شم٠مدي٦م اًمٜمقاومؾ ذم اًمًٗمر دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ) .

-4

شمٕمٚمٞمؼ طمقل اقمتٌ٤مر إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-5

اًمتٗمًػم اإلؿم٤مري دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-6

اًمتٙمٌػم اجلامقمل واًمذيمر اجلامقمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-7

شمٙمرار اًمٕمٛمرة دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-8

طمٙمؿ اخت٤مذ اًمًٌح٦م واًمذيمر هب٤م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

-9

طمٙمؿ اًمتجًٞمؿ واعمجًٛم٦م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققمـ٦م إومم ُمــ
اًمرؾم٤مئؾ) .

 -10طمٙمؿ شمٕمدد احلٙم٤مم واًمدول اإلؾمالُمٞم٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
 -11طمٙمؿ ضمٝم٤مد آطمتالل ذم اعمذاه٥م اًمثامٟمٞم٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
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sssssssssss
 -12طمٙمؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ)
ssssssssss
 -13طمٙمؿ ىمتؾ اعمدٟمٞملم ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ,دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
s ssssssssss
 -14طمٙمؿ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
 -15احلٚمػ سمٖمػم اهلل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ) .
 -16اًمذيمر سم٤مٓؾمؿ اعمٗمرد دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .

 -17رومع اًمٞمديـ سم٤مًمدقم٤مء سمٕمد اعمٙمتقسم٦م واًمدقم٤مء اجلامقمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟمـ٦م (وـٛمـ اعمجٛمققمـ٦م إومم ُمــ
اًمرؾم٤مئؾ) .
 -18رُمل اجلامر ىمٌؾ اًمزوال دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ).
 -19اًمّمالة ذم ُمًجد ومٞمف ىمؼم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ).
 -20صقم ؿمٝمر رضم٥م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ).
 -21اًميب سم٤مًمدف دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ) .
 -22اًمٕمدل سملم اًمزوضم٤مت ومٞمام زاد قمغم اًمٜمٗم٘م٦م اًمقاضمٌ٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م) .
 -23اًمٕمٚمؿ اعمرومقع (اًمتزيمٞم٦م واًمًٚمقك) (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م ) وُمٓمٌـقع ُمٗمـردا سمٛمريمـز قمٌـ٤مدي
ًمٚمٜمنم -صٜمٕم٤مء .
 -24ىمقل صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ سمٕمد اًمتالوة دراؾم٦م وم٘مٞمٝم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
 -25ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من وًمٞمٚمتل اًمٕمٞمد دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
ُ -26مًح اًمقضمف سم٤مًمٞمديـ سمٕمد اًمدقم٤مء دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ) .
ٟ -27مًٞم٤من اًم٘مرآن سمٕمد طمٗمٔمف دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ هذه اًمرؾم٤مئؾ) .
 -28هؾ اًمٕمٛمؾ ذط ذم صح٦م اإليامن ذم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م وأهؾ احلدي٨م؟ (وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمجٛمققم٦م)
 -29هؾ اًمٗمٓمرة دًمٞمؾ؟! دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م (وٛمـ اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ).
 -30وهمػمه٤م .
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sssssssssss
ssssssssss
اًمًٕمقدي٦م– ىمٓمر–ؾمقري٤م -سمٜمجالدش -ا مٜمدُ -م٤مًمٞمزي٤م – اٟمدوٟمٞمًٞم٤م – ُمٍم -يمٞمٜمٞم٤م -إردن -اإلُم٤مرات-
اًمًقدان -أُمريٙم٤م-شمريمٞم٤م-ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن .
s ssssssssss
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sssssssssss
ssssssssss
s................................
ssssssssss
6 .......................
شم٘مديـــؿ ................................
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمٞمد اخلـ 7 ..........................................
وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد احلًـ سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م 7 ..................................
شم٘مديــــؿ 9 ......................................................................................
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م9 ...............................................
شم٘مديـــــؿ 10....................................................................................
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر طمًـ ُم٘مٌقزم إهدل 10...........................................
سملم يدي اًمٌح٨م  :احلؼ أطمؼ أن يتٌع 13...........................................................
اعم٘مدُمــــ٦م 21....................................................................................
اًمتٛمٝمٞمــد 23.....................................................................................
اعمٌح٨م إول ُ :مٕمٜمـك اًمؼميمــ٦م واًمتـؼمك 23.............................................. :
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :اًمتؼمك سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وآصم٤مره 25............................
أوًٓ  :أصم٤مر وإىمقال اًمقاردة ذم اًمتؼمك سم٤مًم٘مؼم اًمنميػ 25................................ :
صم٤مٟمٞمــ ً٤م  :أصم٤مر وإىمقال ذم اًمتؼمك سمٖمػم اًم٘مؼم اًمنميػ ُمـ آصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 32..
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م  :اًمتؼمك سمٌٕمض إُم٤ميمـ وإؿمٞم٤مء اًمتل ورد اًمنمع سم٤مًمتؼمك هب٤م يم٤مًمٙمٕمٌ٦م وزُمزم
53........................................................................................
اًمتؼمك سم٤مًمٙمٕمٌ٦م وشمراهب٤م وـمٞمٌٝم٤م واحلجر إؾمقد 53.................................. :
اًمتؼمك سمامء زُمزم 54................................................................ :

137

التربك بالصاحلٗـَ

sssssssssss
اًمتؼمك سم٤مًمقادي اعم٘مدس 54......................................................... :
ssssssssss
اًمتؼمك سمؽمسم٦م اعمديٜم٦م 55.............................................................. :
s 55ssssssssss
اًمتؼمك سم٤مٕيمؾ ُمـ يمٌد إوحٞم٦م ................................................. :

اًمتؼمك سمٛمًجد ىمٌ٤مء 55............................................................. :
اًمتؼمك سمتٕمٚمٞمؼ مت٤مئؿ اًم٘مرآن وٟمحقه 56................................................:
اًمٗمّمؾ إول ذم ذيمر اخلالف ذم ُمً٠مًم٦م اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل 57..........
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمً٠مًم٦م ىمقٓن 57.......................................................... :
ُمًتٜمد اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ذًمؽ ُمنموع 57.......................................................:
وُمًتٜمد اعم٤مٟمٕملم هـق59...................................................................:
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم ذيمـر سمٕمـض أىمـقال اعم٤مٟمٕمـلم 61..................................................
اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 61....................................................................... :
اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م 64.................................................................:
اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 64....................................................................... :
ظمالص٦م يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 66..........................................................:
اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم 68...............................................................:
أئٛم٦م اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م 68...................................................................:
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ذم ذيمر سمٕمض أىمقال أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ 71...................
اًمتؼمك سمزي٤مرة ىمٌقر اًمّم٤محللم 71...........................................................:
اًمٜمٕمل سمجٜم٤مزة ُمـ يتؼمك سمف 71..............................................................:
اًمتؼمك سمت٘مٌٞمؾ يد اًمٕم٤ممل 72................................................................. :
شمؼمك اًمّمٌٞم٤من سمٛمج٤مًمس أهؾ احلدي٨م 72.................................................. :
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sssssssssss
اًمتؼمك سمت٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م اًمّم٤مًمح 72............................................................:
ssssssssss
إضم٤مسم٦م اًمّمٚمح٤مء ًمٚمتؼمك هبؿ 73.............................................................:
s ssssssssss
73..............................................
اًمتؼمك سمٛمًح اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح قمغم اعمريض :
طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م دًمٞمؾ قمغم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم 73......................................... :
اؾمتحٌ٤مب اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم 74........................................................... :
اًمتؼمك سمقوقء اًمّم٤محللم 74...............................................................:
اًمتؼمك سمزي٤مرة ُمِم٤مهد اًمِمٝمداء 74..........................................................:
اًمتؼمك سمِمٕمر أهؾ اًمٗمْمؾ 75.............................................................. :
اًمّمالة ذم ـمقر ؾمٞمٜم٤مء أصؾ ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم 75........................................:
اًمتؼمك سمثٞم٤مب اًمّم٤محللم 75................................................................ :
اًمتٚمذذ سم٤مًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم 75.......................................................... :
اًمٗمّمؾ اًمراسمع ذيمـر سمٕمـض أىمـقال أئٛمـ٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم اعمً٠مًمـ٦م77.....................................
اًمتؼمك سم٤معمًح قمغم ُمـ شمرضمك سمريمتف واًمتؼمك سم٠ميامن اًمّم٤محللم 77............................ :
اًمتؼمك سمٛمقاوع إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وُم٘م٤مُم٤مهتؿ وُمً٤ميمٜمٝمؿ 77...............................:
اًمتؼمك سم٘مؼم إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وأُمف ه٤مضمر 77........................................... :
اًمتؼمك سمرؤي٦م اًمّم٤محللم 78.................................................................:
اًمتؼمك سم٤مًمدومـ سمجقار اًمّم٤محللم 78........................................................ :
ُم٤م زال اًمٜم٤مس يتؼميمقن سمزي٤مرة ىمٌقر اًمّم٤محللم وجيدون أصمر ذًمؽ 78.......................... :
شمؼمك اًمٕم٤مُم٦م سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ 79................................................................:
زي٤مرة اًمّم٤محللم ًمٚمتؼمك هبؿ 80............................................................ :
اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم 80................................................................. :
اًمتؼمك سم٤مًمتٙمٗمـ سمثقب اًمّمالة 82.......................................................... :
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sssssssssss
اًمتؼمك سمٚمٌس ُمالسمس اًمّم٤محللم 82.........................................................:
ssssssssss
محؾ شمراب ىمٌقر اًمّم٤محللم ًمٚمتؼمك 82...................................................... :
s 82ssssssssss
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اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل يتؼمك سم٠ميب اًمٗمتح اًم٘مقاس 86.............................................:
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صم٤مٟمٞمـ ً٤م ُ :مـ أىمقا مـــؿ 88.................................................................. :
يمؾ ُمـ يتؼمك سمٛمِم٤مهدشمف ذم طمٞم٤مشمف يتؼمك سمزي٤مرشمف سمٕمد ووم٤مشمف 88...............................:
اًمتؼمك سمحٛمؾ اجلٜم٤مزة ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م إرسمٕم٦م 88.............................................. :
اًمت٠مظمر ذم زي٤مرة اعمريض عمـ يتؼمك سمف 88....................................................:
اؾمتحٌ٤مب اإلومْم٤مل ُمـ إيمؾ واًمنمب ممـ يتؼمك سمف 89................................... :
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اًمتؼمك سمحْمقر اًمّم٤محللم ًمٚمٌٞمقت 89......................................................:
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اؾمتحٌ٤مب اًمتحٜمٞمؽ ُمـ اًمّم٤محللم ًمٚمتؼمك سمري٘مٝمؿ 89....................................... :
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sوًمٌ٤مؾمٝمؿ 90........... :
وذاهبؿ
اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم واؾمتٕمامل ومْمؾ ـمٝمقرهؿ وـمٕم٤مُمٝمؿ
طمدي٨م قمتٌ٤من دًمٞمؾ قمغم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم واًمّمالة ذم اعمقاوع اًمتل صٚمقا هب٤م 90............:
اًمتامس اًمؼميم٦م سمام ٓسمًف اًمّم٤محلقن سمٛمالسمًتف 91............................................:
ُمـ دقمل ُمـ اًمّم٤محللم ًمٞمتؼمك سمف ومٚمٞمج٥م إذا أُمـ اًمٗمتٜم٦م 91................................. :
شمؼمك أهؾ اعمحٚم٦م سم٤مًمٕم٤ممل إذا ٟمزل هبؿ 91.....................................................:
اًمتؼمك سمٓمٕم٤مم إوًمٞم٤مء واًمّمٚمح٤مء 92.......................................................:
اًمقصٞم٦م ًمٕمامرة ىمٌقر اًمّم٤محللم واًمتؼمك هب٤م 92.............................................. :
اًمتؼمك سمت٘مٌٞمؾ وضمف اعمٞم٧م اًمّم٤مًمح 94.......................................................:
اًمتؼمك سمت٘مٌٞمؾ ىمٌقر اًمّم٤محللم 94...........................................................:
اًمتؼمك سمزي٤مرة ىمٌقر أهؾ اخلػم96........................................................... :
ُم٩م ُمـ يتؼمك سمف ذم اإلٟم٤مء ٓ سم٠مس سمف 96.................................................... :
شمٜمٗمس ُمـ يتؼمك سمف ذم اإلٟم٤مء ٓ سم٠مس سمف 96..................................................:
ختٓمل اًمرىم٤مب ممـ يتؼمك سمف ٓ سم٠مس سمف 97.................................................. :
اًمتؼمك سمرؤي٦م اًمّم٤محللم97................................................................. :
شم٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م اًمّم٤مًمح شمؼميم ً٤م97.............................................................. :
ًمٌس اخلرىم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمك 97...............................................:
اًمتؼمك سمحٛمؾ شمراب ىمٌقر اًمّم٤محللم 98.................................................... :
اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس ذم ذيمـر سمٕمض أىمقال أئٛمـ٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اعمً٠مًمـ٦م 99.................................
أوًٓ ُ :مـ إومٕم٤مل 99..................................................................... :
اإلُم٤مم أمحد يتؼمك سمجٌ٦م حيٞمك سمـ حيٞمك 99.................................................. :
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ص٤مًمح سمـ اإلُم٤مم أمحد يتؼمك سمثقب ٕسمٞمف 99................................................ :
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شمؼمك قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ سمدومٜمف ضمقار ىمؼم ٟمٌل 99..................................... :
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احل٤مومظ قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد يتؼمك سم٘مؼم اإلُم٤مم أمحد .....................................:
شمؼمك إوًمٞم٤مء سم٤مإلُم٤مم أمحد 100 ........................................................... :

اًمتؼمك سم٘مٚمؿ اإلُم٤مم أمحد 100 ..............................................................:
شمزاطمؿ اًمٜم٤مس ًمٚمتؼمك سمٕمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد احلٜمٌكم 100 ...................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمجٜم٤مزة اإلُم٤مم إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد أظمل اإلُم٤مم قمٌد اًمٖمٜمل101 ......:
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلٜمٌكم وضمٜم٤مزشمف وُم٤مء همًٚمف 101 ................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمٙمرد أيب إؾمامقمٞمؾ ا مروي احلٜمٌكم 103 ...................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمًٕمد سمـ ُمرزوق اعمٍمي احلٜمٌكم 103 .........................................:
شمؼمك اًمٜم٤مس سمرىمع أيب قمٛمر حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مدد احلٜمٌكم 104 .............................. :
شمؼمك اسمـ ىمداُم٦م سمٙمت٤مب اخلرىمل 104 .......................................................:
صم٤مٟمٞم ً٤م ُ:مـ أىمقا مـؿ 105 ....................................................................:
اًمتؼمك سم٤مًمدومـ سمجقار اًمّم٤محللم 105 ...................................................... :
إومْم٤مل اًمْمٞمػ اًمّم٤مًمح ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمتؼمك سمف 105 ....................................:
اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع ذم ذيمـر سمٕمض أىمقال ُمـ ٓ يٜمً٥م ٕي ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م 106 ...................
ينمع عمـ دقمل ُمـ اًمّم٤محللم ًمٚمتؼمك سمف اإلضم٤مسم٦م 106 ...................................... :
طمدي٨م شمٖمًٞمؾ زيٜم٥م أصؾ ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم 106 ......................................:
ُمنموقمٞم٦م اًمتؼمك سمٛمالُمً٦م أهؾ اًمٗمْمؾ 106 ...............................................:
شم٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م اًمّم٤مًمح شمٕمٔمٞم ًام وشمؼميم ً٤م 106 ....................................................:
اًمتؼمك سمِمٕمر أهؾ اًمٗمْمؾ 106 ............................................................ :
اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ذم ذيمـر احلقادث اًمت٤مرخيٞمـ٦م ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهـؿ107 .....................
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اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يتؼميمقن سمٛمحٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 107 ...................... :
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شمؼمك ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمٕمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل 107 .......................................... :
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107 .....................................
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم أيب أيقب ريض اهلل قمٜمف 107 ..............................................:
شمؼمك اًمٙمٛمٞم٧م سمثقب زيـ اًمٕم٤مسمديـ 108 ................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 108 ...................................................... :
ىمؼم أيب قمقاٟم٦م ُمزار اًمٕم٤ممل وُمتؼمك اخلٚمؼ 109 ............................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم أيب احلًـ اًمزاهد 109 ................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم رضمؾ ُمـ وًمد قمكم ريض اهلل قمٜمف 109 ..................................... :
شمؼمك اًمّم٤محللم واًمٕم٤مروملم سمٛمٕمروف اًمٙمرظمل 109 .........................................:
شمؼمك اًمٜم٤مس سمٞمحٞمك سمـ جم٤مهد 110 ........................................................ :
اًمداوودي يًتحؼ أن شمٓمقى اًمٗمراؾمخ ًمٚمتؼمك سمف 110 ...................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم أيب قمكم سمـ سمٞم٤من 111 ..................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمٛمًجد قمكم سمـ احلًـ سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٞمنة ا مالزم 111 ........................
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞمٌ٤من 111 ................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمثٞم٤مب وؾمٞمػ ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل 111 .............................................:
شمؼمك اًمٜم٤مس سمت٘مٌٞمؾ يد أيب ُمًٝمر 112 ......................................................:
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم إسمراهٞمؿ احلريب 112 ...................................................... :
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شمؼمك ؾمٕمٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سم٤مًمٌقؿمٜمجل 113 ...................................................
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شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم اخلي سمـ ٟمٍم إرسمكم 117 ..............................................:
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم أمحد اًمٌخ٤مري 117 ...................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سم٘مؼم أمحد سمـ اجلٜمٞمدب 117 ................................................... :
شمؼمك اًمٜم٤مس سمجٜم٤مزة أيب ُمٜمّمقر اخلٞم٤مط 118 ............................................... :
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