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ٌُمَقد َِّمةٌ 
ٌ  ع ُددددد ٌ يَِّ َ م ِّددددنٌ ِع ددددُوٌَمدددد َْ نٌَ ع احلمددددُدٌٌَّاي ددددهَِّيٌيضددددَم
دُدٌ  ٌ ج ِّ ٌ َدمعكوٌ  سُجد ٌ يِّطِّيعبٌمناجاتِّنٌ سهُمٌامل َدهع ِع  ضُوٌَم
َسدددددنٌ َ عهددددد ٌ دددددَ َ ث ُ ٌ َُجاهددددُدٌََدمع

ٌامل ُْ َاِّدددددنٌ َد عددددهِّ  ٌ  معقُددددد ٌ يَِّطثددددبِّ
ٌَكدَمٌٍَ ٌُ َضداِّن د أٌْ ع ِّ ٌ َق ٌ  َد ع دد ٌْهدد ٌٌس حاََنٌْ دمٍ  املخثد

ٌ ٌ َقددََبٌَثدد ٌُِّددنٌ ددَشٌُمَضددم   ٌْ  ددهدٌْ ع ٌ َدمعُجددٌَاي ِع َهعددَدٌَمدد
ٌْهللثدَتٌٌَّ تَدَ   دد ٌ ِع دَد ٌ ٌ دم َ ٌيدنٌ دها ٌَََمد هللاٌ حع إِّينٌإِّ ٌ 
َاجددددبٌاي  ددددا ٌَِّ َُينٌاي ددددهَيٌقدددداٌٍْ َ ددددُد ٌ يسدددد ْ  دددهدٌْ  ٌامددددداٌ 

ثد ٌصداح  نٌْيبٌْ دم ٌايددد اٌاي دهَِّيٌ تَدَز   ع ٌصث  ٌهللاٌَثينٌَ 
ََُمدددَمٌاي دددهَِّيٌٌ ثددد ٌ ٌتُدنعمِّدددد ٌَ  ِّْددديعنٌَِّقمَحدددا   ٌَكددداَ ٌمدددلٌقثَدددَغٌُم ع

ثد ٌَنمدا ٌاي دهَِّيٌجاَ تعدنٌايضدها ٌَُ ُْدد ٌَ   ُدَقَ َِّيٌاإلِّسدمٌٍَ  َد ع
ٌاي دهَِّيٌٌ ثد    ث ٌَ  ٌََايُ مدمٌِّْسديمِّنٌكدا ٌفث ٌ رتَ   ع ٌَ  ٌريع ُُ  نعسد
ث ٌسائمٌِّآيِّنٌِّْ صح ٌ ََيعُدد ٌَ  ٌَث ٌايزما ِّ َ ممَ  اِّنٌصمٌَُمسع

ٌايعُمؤْ د ٌ سث  ٌتسثيما .ٌ
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ْهللدد ٌهللاٌهللا...ٌهدد ٌتم ددبٌهللاٌْجددمٌييثددةٌايقدددي ٌ
ٌايىتٌه ٌهللشٌمٌِْيٌُ همٌ 

إ ٌْي  ٌذا...فسدددددددددا ي ٌَثددددددددد ٌايطم ددددددددداٌ ذ ٌ
ٌْدددنٌاْ ِدددا ٌ هللا...ْ دددمعٌَْمددداٌْإسدددممية ٌٌمدددٌِاي دددٍز

هددٌٌَ جددنٌُيَيٌاية ددةٌ ٌجٌْْجددمٌييثددةٌايقددديٌ ٌايددهَي
ٌسنة(83ٌهللشٌمٌِْيٌُ همٌ)ْكنمٌمٌَِ ا ٌَ
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ٌمتهيد
َ َ عَ اُيٌ{ٌ ٌ(1)قاٌْت اىل:ٌ}َ َيْأَ ٌَ عُثُاٌَماٌَ َضا ٌُ

َاٌْههاٌاخلثا؛ٌْي تٌْ ٌهناكٌح مةٌ إذاٌأتمثتٌْح
َي َقا ٌ ايضه  األايٌٍ مٌِاصطما ٌهللاٌت اىلٌْ ضٌاملخث

َْيةٌهللاٌ  حداَي  ن ٌ ايثيايلٌَث ٌْ ض ٌ ههاٌ دٌَْث ٌْي
ثمنٌ قديتن ٌْ َنٌ ثاٌماٌ ضا ٌ   اي.ٌ ٌ كماٌْح م نٌَ 

َا ٌسددددد  ا  ٌفاهلل دددددايٌاي ثيددددداٌمنهددددداٌٌ فَخثَدددددَاٌهللاٌايسدددددم
فج ثهدداٌمسدد قمٌاملقددمْ  ٌمددٌِاملمئ ددة ٌ اهلل دددهاٌُيقددمغٌ

ٌمٌِكمسينٌ مٌَِم ن ٌْ س نهاٌَمٌِ ا ٌمٌِهللثقن.
ٌايمم  س ٌٌ ٌجن ة ٌمنها ٌ اهلل اي ٌاجلِّنا  ٌهللا  هللثا

ٌ ْ ثها ٌَم نٌ ف ٌج   ٌأب  ٌ هللد ها ٌاجلنا   ٌسائم َث 
سقمها ٌ قدٌجا ٌهللاٌ"صحيحٌاي خايَي"ٌمٌِحد ثٌْىبٌ
ٌ سث ٌٌ ٌصث ٌهللاٌَثين ٌ ٌاينيب  ٌْ ٌ ٌيض ٌهللاٌَنُن ٌ هم َم

                              
  [68]ايقدت:(1)
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قاْ:ٌ"إ ٌهللاٌاجلَن ةٌمائةٌ يجة ٌَْد هاٌهللاٌيثمجاهد ٌِهللاٌ
ٌكماٌْ ٌايسما ٌ األيع ٌ ٌك أٌ يج  ٌماٌْينهما س يثن 

َ ٌايمم  س ٌفإَنٌْ سطٌاجلَن ةٌْ َث ٌفإذاٌساي  ٌ هللاٌفاسئث
َقنٌَمشٌايمهِ ٌ مننٌتمج مٌْهنايٌاجلَن ة". ٌاجلَن ة ٌ ف

 هللثدداٌهللاٌاملمئ ددةٌ اصددطم ٌمددنه ٌجة دد ٌ مي ائيدد ٌ
 إسددددمافي  ٌ كدددددا ٌاينددددديبٌٌصددددث ٌهللاٌَثيدددددنٌ سدددددث ٌٌ م ددددد حٌ
َْ:ٌ"ايثهددددد ٌيغٌجة ددددد ٌ صدددددمتنٌإذاٌقددددداٌٍمدددددٌِايثيددددد ٌفيقددددد

َا ٌ األيع ٌَاملٌايِيبٌ مي ائي ٌ إس مافي  ٌفاطمٌايسم
ٌ  َ َاٌفينٌ  ثمد ٌكاَ  ايضها َ ٌَْتٌحت  ٌْ ٌَ ا كٌفيما
اهدددملٌملدداٌاهللُ ثددٌُفيددنٌمددٌِاحلدداٌ ذَدد  ٌإَدد ٌ دددَيٌَمددٌِ

ٌمس قي "  ٌٌ) )1((تضا ٌإيلٌصماط 

                              
ٌ(-يض ٌهللاٌَنهاٌٌ-)ْهللمجنٌمسث ٌمٌِحد ثٌَائضةٌ((1)ٌ)
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ٌاهلل داصه ٌ ٌي ماْ ٌاملمئ ة ٌمِ ٌاينم ة ٌهؤ   فهكم
ٌ اصطمائه ٌ قُدمعِبِّ ٌمٌِهللا.

ٌاخلثاٌ اصطم ٌمنه ٌاألَ يا  ٌ مٌمٌِ هللثاٌهللا
ٌ ه ٌ ٌاي ٍز ٌْ يل ٌايمس  ٌمِ ٌاهلل اي ٌ م ٌايمس   األَ يا 
ٌاين  ِّي َِّ ٌ َِ َجٌمِّ َينٌت اىل:ٌٌ}َ إِّذعٌَْهلَلهع َي ٌِهللاٌق اخلمسةٌاملهك
ٌِِّ ْع ٌا َِّيَس   ٌَ ََس  ٌَ ُم دعمَاهِّيَ  ٌَ إِّْ َح  ٌَأ ٌَ مِِّ ٌَ مِّنَ  مِّينَاقَدُه ع

ُه  ندع ٌمِّ َج ٌَ َْهلَلهع ٌ]األحزاغ:ٌَممعََيَ }ٌ ٌَ ثِّي ا  ٌ م7ٌم ِّينَاقا   ]
ٌامدا ٌٌصث ٌهللاٌَثينٌ سث ٌٌفهٌَ اهلل ايٌمٌِْ يلٌاي ٍز
سيدٌ يدٌآ ٍ ٌ مٌِههاٌاهلل ياي ٌس حاَنٌ يدٌإمساَي ٌمٌِ
ٌكناَةٌمٌِهللزمية ٌ مٌ ْجناسٌٌِْآ ٍ ٌ مٌاهلل ايٌمنه ٌْين
ٌْينٌ ٌقم ش ٌمِ ٌاهلل اي ٌ م ٌقم ضا   ٌكناَة ٌ يد ٌمِ اهلل اي

ٌ ٌاهلل اي ٌ م ٌها    ٌامداٌ  ٌآ ٍ ٌ يد ٌسيد ٌها   ٌْين مِ
ٌصث ٌهللاٌَثينٌ سث ٌٌ
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 كهي ٌاهلل ايٌهللاٌت اىلٌين ينٌْصحاْنٌمٌِمجثةٌٌ
ٌمنه ٌ ٌ اهلل اي ٌاأل  ي   ٌايساْق  ٌمنه  ٌ اهلل اي اي امل  

َا . ٌْه ٌْديٌْ ه ٌْي ةٌايمض
ٌ اهلل ايٌهللاٌت اىلٌْمةٌاينيبٌَث ٌسائمٌاألم .ٌٌ

ٌَ ٌحسِ ٌْسند ٌْهد ٌْهللمجٌاإلماٍ ٌَث ٌٌفقد ِ
ٌَْهللاٌٌصث ٌهللاٌَثينٌ سث ٌ يض ٌهللاٌَنُنٌٌقاْ:ٌقاٌْيس
ب ٌ :ٌ"َْطيُتٌماٌملٌ  َطٌْحد ٌمٌِاألَ يا :ٌَدمُ ٌُيَم
ْ َطيُتٌمماتيحٌاأليع ٌ مُس ِّيُتٌْهد ٌ ُج َِّ ٌايرتاغٌيلٌ

َيا  ٌ ُج َِّثتٌْميتٌهللشٌاألم ". ٌطه
 اهلل ايٌهللاٌهل ٌمٌِايد ٌِْكمثن ٌ مٌِايضمائوٌٌ
ٌْ طي هاٌْ طهمها ٌ  ه هاٌٌْفْثها   مٌِاألهللمقٌْركاها

َاهاٌ ٌاحلث ٌ اي ث ٌماٌملٌ ه نٌألم ة ٌس
 مٌِههاٌاهلل ياي ٌس حاَنٌ ت اىلٌاي ثدٌاحلماٌٍمٌِ
ٌ ج ثنٌ ٌين ين  ٌ ت اىلٌاهلل اي  ٌس حاَن ٌفإَن ٌاي ثدا   سائم
ٌ ٌك ٌفج   ٌْ  جبٌَثيه ٌاإلتيا ٌإيينٌمِ مناس ٌي ِّ ا ِّ  
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ٌ ٌإ  ََن ٌفمٌ دهللث َاض  ٌم خض ِّ  ٌم هي ِّث  ٌٌَميا  م 
كا م ٌي  سه  ٌم جم ِّ  ٌٌَِِي داسٌْه ٌايدَيا ٌ ج ثنٌ
َم ٌفينٌ ٍ  ٌ  ٌ ُدقعَطوٌْنٌ جَم ٌ  ٌ حمما ٌآمنا  ٌ ٌ ُسع

ٌ ٌ  ث ٌهللم    ٌ ٌصيد   ٌين ٌَ اتنٌٌ– نمم ٌ قطو  ٌ َْي:
ٌ ٌ ت اىلٌ-ايمطب ٌس حاَن ٌإيين ٌإضاف ن ٌسمأ ٌكثأن ٌ هها  

ٌَْديعيتٌَِّ ٌمٌِ)1({}َ َطه ِّمع ٌاخلاصة ٌاإلضافة ٌهه  ٌفاق ْت  
ٌههاٌاإلجمٌْ اي   ي ٌ احمل ةٌماٌاق ْ ن

 كهي ٌاصطم ٌهللاٌت اىلٌ اهلل ايٌْ ضٌاأل داٌٌٍ
ٌاينحم:ٌ ٌ ٍَ ٌَث ٌْ ض ٌفخشٌاأل داٌٍَندٌهللاٌ  َي  ايضه
ٌْهد:ٌ ٌاإلماٍ ند  ٌَ ٌ"ايسنِ" ٌهللا ٌكما ٌ ٌاحلج  ٍَ  ٌ  هَ

ٍَ ٌٍَاينحمٌ مٌ  ٌٌٍَ"ْفْ ٌاألايٌٍَندٌهللاٌ  ايقم"ٌ قي :ٌ 
ٌْصحاغٌ ٌَند ٌامل م ب ٌهَ ٌ هها ٌمنن  ٌْفْ  َمفة

                              
 [26]احلج:(1)
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ٌ ُ م ِّمٌ ٌ صيامن ٌاألكة ٌاحلج ٍَ  ٌ ٌألَن َا: ٌقداي ايضاف  
ٌٍَ ٌٍَ   ُاٌهللُاٌفينٌايمقاَغٌْكنمٌمننٌهللاٌ  سن   ٌ ماٌمٌِ 

ٌَمفة"
مٌٌٌ ٌ اي ضع ٌاجلم ة  ٍَ  ٌ ْ  ٌهللاٌت اىل  كهي ٌف

ٌألايٌٍاألايٌٍاأُلَ ٌْمٌِذَيٌاحلجةٌَث ٌسائمٌا
ٌت اىل:ٌٌ ٌقاْ ٌكما ٌاهلل ياي   ٌهَ ٌ هها ٌهللا ٌهللثا فهها

ٌ[68}َ َيْأَ ٌَ عُثُاٌَماٌَ َضا ٌَُ َ عَ اُيٌ{ٌ]ايقدت:
َيٌاي اٍ ٌٌ  مٌِذي ٌتمْي ٌ همٌيمْا ٌَث ٌسائمٌ ه

 تمْي ٌاي ضمٌاأل اهللمٌَث ٌسائمٌايثيايل ٌ تمْي ٌييثةٌ
ٌٌ.ٌٌٌ(1)ايقديٌَث ٌمجيوٌايثيايلٌفه ٌهللشٌمٌِْيٌُ هم

ٌٌََْدعزَيعنَدددا ٌٌُإِّجٌ "ٌقددداٌْهللاٌت ددداىل: ثَدددةٌٌِّهللاِّ يٌٌِّيَيدع ٌَ َمدددا(1ٌ)ٌايعَقددددع
ثَدةٌٌَُماٌَْ عيَاكٌَ يٌٌِّيَيدع ثَدةٌُ(2ٌ)ٌايعَقددع يٌٌِّيَيدع ٌِعٌهلَلدشعٌ ٌايعَقددع د ٌٌُِّمِّ مٌ ٌَْيعد ٌَ دهع

                              
 (ٌُهلل داي65ٌ-1/42امل ا :ٌ)را ((1)ٌ)
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(3ٌ)ٌُْ ٌِعٌَيِب ِِّّدد ٌعٌ ِِّّذع ٌٌِّفِّيَهدداٌَ ايددمأ حٌٌُايعَمَمئَِّ ددةٌٌُتَدنَدددز  دد ددمٌ ٌُكدد  ٌٌٌِّمِّ ٌَْمع
(4ٌ) ٌٍ مٌٌَِّمطعَثوٌٌَِّحىت ٌٌهِّ ٌٌََسَم ٌ(1)"(5)ٌايعَمجع

ٌقاٌْاي ممةٌاٌَِْنيم :
ََيٌهددددده ٌ هللاٌ" ٌيثيثدددددةٌم  دددددد ٌَفْدددددائ ٌاي مميدددددةٌايسددددد

ٌ:ايقدي
ٌْددنٌايددهَيٌايقددمآ ٌفيهدداٌَْددْزٌهللاٌْ :ٌاأل ىلٌايمْدديثة*ٌ

ٌ. اآلهللَمٌايدَياٌهللاٌ س ا   ٌاي ضمٌهدا ة
ٌمدددددٌِا سددددد مهاٌٍَثيددددنٌ ددددددٌْمددددا:ٌايناَيدددددةٌايمْدددديثة*ٌ

َيدددددنٌهللاٌ  دددددي  اي ٌاي مخدددددي  ثَدددددةٌٌَُمددددداٌَْ عيَاكٌٌََ َمدددددا:ٌ}ق ٌيَيدع
يٌِّ ٌ.(2){ٌايعَقدع
ٌ. همٌْيٌُمٌِهللشٌْهنا:ٌايناينةٌايمْيثة*ٌ

                              
ٌايقدي:ٌٌٌ(1) ََي 5ٌ-1س
 (2)ايقدي:ٌ(1)
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ٌ ٌ هدددد ٌفيهدددداٌت نددددْزٌاملمئ ددددةٌْ :ٌايماْ ددددةٌايمْددديثة*ٌ
 َ ٌ. ايمهةٌ ايةكةٌُخلشٌإ ٌ نزي

ٌفيهدداٌايسددممةٌي نددَمٌسددمٌٍْهنددا:ٌاخلامسددةٌايمْدديثة*ٌ
ٌهللاٌطاَدةٌمدٌِاي  ددٌْدنٌٍَ قٌمباٌ اي هاغٌاي قاغٌمِ
ٌ. ج ٌَز
ََيٌفْدددثهاٌهللاٌَْددددْزٌهللاٌْ :ٌايسا سدددةٌايمْددديثة*ٌ ٌٌسدددد

َث ٌكامثة ٌٍَإىلٌتُد دع ٌ.ايقيامةٌ 
ٌهم دددَمٌْيبٌَدددٌِ  دددتٌمددداٌايقدددديٌييثدددةٌفْدددائ ٌ مدددِ*ٌ

 »:ٌقداٌَْ َسدث  ٌٌََََثيعدنٌٌِّاّلل ٌٌَُصدث  ٌاينديبٌْ ٌَندنٌهللاٌيض 
ٌِع ٌٌٍََم َثةٌٌََقا يٌٌِّيَيدع ُ   ٌٌَإِّميَداجٌ ٌايَقدع ٌٌٍََمداٌيَدنٌٌُُ مِّدمٌٌَاحع َِّسدا ٌتَدَقدد 
ٌِع دد َع ِّددنٌٌِّمِّ َيددنٌ ٌ(1)«ٌَذ ٌإميدداجٌ  ددين(ٌ اح سدداٌُإميدداج:ٌ)فق
َاغٌمٌِهللاٌَْدٌ مباٌَُّ ٌ اح ساٌُفيها ٌيثقائم ٌاين

                              
 )م ماٌَثين(ٌ(2)
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َاغ ٌ طثبٌيلجم ٌ مٌِِباٌَث ٌملٌِحاص ٌ ههاٌاين
ٌط ضدددرٌتٌملٌَ َسدددث  ٌٌََََثيعدددنٌٌِّاّلل ٌٌَُصدددث  ٌاينددديبٌأل ٌ  ثددد ؛ٌمل

ٌَْهللاٌِباٌاي ث  ٌٌ(1)ٌ".األجمٌههاٌحد
ٌْمْدددثهاٌهللددددت&ٌٌايثيثدددةٌهددده ٌ قددداٌْْ ْدددا :"

ٌهللاٌصدددث ٌاينددديبٌْ ٌ  دددهكمٌهلدددا ٌف اَدددتٌاألمدددة ٌهددده 
ٌف قاصددددمها ٌْم ددددنٌَْمددددايٌَثيددددنٌَمضددددتٌ سددددث ٌَثيددددن

ٌْيدٌُمدٌِهللدشاٌايثيثةٌهه ٌ ج ثتٌايقديٌييثةٌفاَط 
ٌيددنٌصددايٌسددنة ٌَضددم  ٌيددنٌاإلَسددا ٌكددا ٌٌفددإذاٌ ددهم 
ٌهللاٌفْد ٌمدٌِ هدهاٌايقدي ٌييثةٌهللاٌسنةٌْيٌَُضم  
ٌ.األمةٌهه ٌَث ٌ ت اىلٌس حاَن

                              
ٌََيسائ ٌ ف ا ىٌاي نيم :ٌ(3)  (20/345)جمم
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ٌهللاٌصددث ٌَ يهدداٌ هللددتٌاألمددةٌهدده ٌهللددتٌت دداىلٌ هللا
ٌٌَّفاحلمددٌسد قه  ٌملٌِت ٌِملٌخبدائتٌ سث ٌَثين
ٌ.اي امل ٌيغ
هنددداٌذيددد  ٌهللاٌ ي  ٌْحا  دددثٌاملؤيدددٌُذكدددمٌ م ٌَْيٌْ 

هندداٌيمْددا ٌهللاٌايقددديٌييثددة ٌمنددن ٌهللددماأل اٌاي ضددمٌهللاٌْ 
هنددددا هندددداٌآكددددد ٌْ اتي ٌهللاٌْ  ضددددم ٌِسدددد وٌييثددددةٌهللاٌْ   ٌَ
َ ٌقددٌ  دينٌاي ضمٌهللاٌتن ق ٌه ٌي ٌِآكد  ٌهده ٌت د
ضدم ٌِإحددىٌييثدةٌايسنة ٌ دم ٌييثدةٌايناَيدةٌ ايسدنةٌَ 

ضدددددم ِ  ضدددددم ِ ٌمخددددد ٌييثدددددةٌ اينايندددددةٌَ  ٌسددددد وٌْ ٌَ 
ضددددم ِ  ضددددم ِ ٌتسددددوٌْ ٌَ  ددددوٌْ ٌَ  ضددددم ٌِْْي  ٌَ ٌْ

ضدددددم ِ ٌسدددددت ضدددددم ِ ٌا ن ددددد ٌْ ٌَ  ٌألهنددددداٌتن قددددد ٌَ 
َ ٌمدداٌْيجدد ٌي ددٌِ ائمددا ٌم ينددةٌييثددةٌييسددت ٌييثددةٌت دد

http://www.alukah.net/
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ضدددددم ٌِسددددد و ٌاأل اهللدددددمٌاي ضدددددمٌْ يجددددد ٌاأل اتي ٌ مٌَ 
ٌٌ(1)"منهاٌاأل اهللمٌايس و

******

                              
 ٌ(5/222) محٌيايعٌايداحل :ٌ(3)
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ٌََ مٌٌِّ ٌِّائِّسٌَ اآل ٌموٌاي ٌَْنٌَ دٌَيٌٌِّايَ ضع ٌيٌِّدٌعايقٌٌَةٌِّثٌَيدٌعَيٌٌمٌَجٌعٌٌَْا
يَددا ٌٌُ-1 ددداي ٌَإحع ددد ٌَاألٌٌَمٌِّضع ددٌمٌِّاهللِّ دددَمٌيٌٌٌَِعمِّ ٌمٌِّكٌع ايددده ٌَِِّّمٌُيد دددٌا ٌََْ

ٌ: ٌِّآٌَمٌعايقٌٌُِّا ٌَمٌَ قٌِّا ٌٌََِّ ايدٌأ
ٌٌْيبٌٌٌٌٌٌٌََِ ٌهم َم ٌاّلل ِّيض ٌهللاٌَننٌقاْ:ٌقاٌْيسدَُْ
ٌِع»:ٌَ َسث  ٌٌََََثيعنٌٌِّاّلل ٌٌَُصث   ٌٌٍََم َثةٌٌََقا يٌٌِّيَيدع ٌُ ٌإِّميَاجٌ ٌايعَقدع ٌَ احع َِّسا
ٌٌٍََماٌَينٌٌُاّلل ٌٌَُ َممٌَ ٌِعٌتَدَقد  َع ِّنٌٌِّمِّ ٌ(1)ٌ«َذ

ٌةٌاٌُِْر:قاٌْاي مم
َ ٌ قيامهاٌ" ٌ قدما ٌَ ايددَا ٌ ايدهكمٌُيددمٌَ  
َ ٌمدددٌِذيددد ٌ  دددشٌايقدددما  ٌهددده ٌ يدددتٌ قدددد.اخلشٌ جددد
ََي ٌهللاٌاي مددد ٌمدددٌِهللدددشٌفيهددداٌاي مددد ٌْ ٌاي  يمدددةٌايسددد
َاهاٌممدداٌ ددهمٌْيددُ ٌمددٌِ يهددةٌَ ددي ٌفْدد ٌ هددها.ٌسدد
َهددددددداٌْ ٌُملسدددددددثم ٌفجدددددددد م.ٌي  دددددددا  ٌهللا ٌْ  ٌ   م

                              
 (6441)صحيح:ٌم ماٌَثينٌ هٌَىفٌصحيحٌاجلاموٌْمق :ٌ(1)
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َها ٌ سدث ٌَثيدنٌهللاٌصدث ٌينيباٌْهللةٌ قدٌُي  ا َ ٌَيي
ٌاي ضدمٌْ اتيٌْ  ٌيمْدا  ٌمدٌِاأل اهللدمٌاي ضمٌهللاٌْهنا

:ٌ ايسدددددمٌٍايددددددمٌََثيدددددنٌفقددددداٌْ شهدددددا ٌمدددددٌِْيجددددد 
ََها» ُسددد ٌٌايَ مِّ دددمٌٌِّهللاِّ دددمٌٌِّايَ ضع ٌٌاأَلَ اهللِّ ٌ قدددد(1)ٌ« ِّتعدددمٌ ٌُكددد  ٌٌِّهللٌاِّ

ٌََْدٌِايدددحيحةٌاألحا  دثٌ يدت ٌهللاٌصددث ٌهللاٌيسد
ٌ ييسدتٌي ضم اٌهللاٌم نقثةٌايثيثةٌهه ٌْ :ٌ سث ٌَثين
َ ٌفقددٌ ائمدا ٌمنهداٌم ينةٌييثةٌهللا ٌإحددىٌييثدةٌهللاٌت د

ضددم ِ  َ ٌ قدددٌَ  ضددم ِ ٌ ددم ٌييثددةٌهللاٌت دد ٌ قدددٌَ 
 َ ضدددم ِ ٌمخددد ٌييثدددةٌهللاٌت ددد َ ٌ قددددٌَ  ٌييثدددةٌهللاٌت ددد
ضدددم ٌِسددد و َ ٌ قددددٌايثيدددايل ٌْحدددمىٌ هددد ٌَ  ٌهللاٌت ددد
ضدددم ِ ٌتسدددو َ ٌ قددددٌَ  ٌقددداٌٍفمدددِ.ٌاأل دددمَاٌهللاٌت ددد
ٌْدمٌايثيثةٌهه ٌْ يكٌُ اح ساٌإمياجٌكثهاٌٌاي ضمٌييايل

                              
 (1992 1986ٌٌ)ي ا ٌاي خايَيٌ:ٌ(2)
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ددٌمباٌ فارٌ    ٌصدث ٌاينديبٌكدا ٌٌ قدد.ٌْهثهداٌهللاٌَ 
ٌ ٌاج هدددا ٌمبز ددددٌايثيدددايلٌهددده ٌ دددتٌ سدددث ٌَثيدددنٌهللا

ٌهللاٌيضدددد ٌَائضددددةٌقايددددت.ٌاألْ ٌاي ضددددم ٌِهللاٌ م ثددددن
ٌٌَُْكا ٌَ»ٌ:ٌَنها ددٌٌَُ َسدث  ٌٌََََثيعنٌٌِّاّلل ٌٌَُصث  ٌاّلل ٌَِّيُسَ ٌَ عَ هِّ
ٌ ددددددمٌٌِّهللاِّ ددددددمٌِّاأَلَ اٌايَ ضع دددددددٌٌَُ ٌٌَمدددددداٌهللِّ ٌٌَ عَ هِّ .ٌ(1)ٌ«َ شعَِّهدددددداٌهللاِّ

ٌأٌَكددا ٌَ»ٌ: قايددت ٌَ هلَلدد ٌٌَإَِّذاٌَ َسددث  ٌٌََََثيعددنٌٌِّهللاٌٌَُصددث  ٌاين دديبِّ
مٌُ َزيَُ  ٌَ دٌ ٌايَ ضع ئدع َياٌمِّ َثُن ٌَ َْحع َثنٌٌَُ َْ دعَقظٌٌَيَيدع ٌ كا ٌ(2)ٌ«َْهع

ٌقدداٌْ قدددٌ اي ددا ٌ ايسددمٌٍايدددمٌََثيددنٌفيهدداٌ    ددُ
ٌٌَيُ ددد ٌعٌَكدددا ٌٌٌََيَقددددٌع:ٌ} جددد ٌَدددزٌهللا ٌَََ ٌاّلل ٌَِّيُسدددٌٌَِّْهللاِّ ددد ٌُْسع

ٌٌ(3){َحَسَنةٌ 

                              
 (4910)صحيح:ٌصحيحٌاجلاموٌ:ٌ(3)
 )م ماٌَثين(.ٌ(4)
 (21)األحزاغ:ٌ(5)
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ٌيضد ٌ سدث ٌَثيدنٌهللاٌصدث ٌاينيبٌْصحاغٌ كا 
َ ٌْ دددددده  ٌايسدددددثٌُ كدددددا ٌَدددددنه  ٌهللا ٌهددددده ٌ   مددددد

ََاٌفيهدددددداٌ   هددددددد  ٌاي ضددددددم ٌفاملضددددددمَ ٌ.اخلددددددشٌأبَدددددد
َاٌْ ٌم ددا ٌكدد ٌهللٌاٌيثمسددثم  ٌهللاٌصددث ٌْن دديه ٌ  اسدد

ٌَددددددنه ٌهللاٌيضدددددد ٌاي ددددددماٌٍ أبصددددددحاْنٌ سددددددث ٌَثيددددددن
سدددثُ َاٌاألهلليددداي ٌاألمددددةٌهدددده ٌْ  ٌايثيددددايلٌهدددده ٌفيحيدددد
ََاٌايقدددمآ ٌ قدددما ٌَُيددددمَ َددد ٌإميددداجٌ اي  دددا ٌَايدددهكمٌْ 
َر اٌحددىتٌ اح سدداُ ٌاأل رايٌ حددطٌايددهََغ ٌمبِمددَمٌ مدد
َ اٌسد حاَنٌمندنٌفْدم.ٌايندايٌمدٌِ اي  دا ٌ". كممدداٌ جد

(1)ٌٌ

                              
ٌََف ا ىٌاٌُِْر:ٌ(1)  (428-15/426)جمم
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ٌٍَقَددددٌٌِعَمددددٌ-2 مددددوٌاإلمدددداٌٍحددددىتٌ ندددددمبٌ)هللاٌاي ضددددمٌٌا
ٌمٌمٌِيمْا (:ٌاأل اهلل
ٌِعف ٌٌَ ددد ٌَْيضددد ٌهللاٌَندددنٌٌَذي ٌ ٌَْيبِّ ٌهللا:َقا ٌقددداٌْيسدددَُْ
ٌاإلماٌٌٍِّموٌصث ٌإذاٌايمج ٌٌَإ ٌ:"َ َسث  ٌٌََََثيعنٌٌِّاّلل ٌٌَُصث  
َماٌٌٍَِّموٌَ ٌٌٍَُينٌٌُُك ِّبٌٌٌَ َدنعَدمِّبٌٌََحىت ٌٌاإلعِّ َثةٌ ٌقَِّيا ٌٌٌ(1)"يَيدع
مددٌِقدداٌٍمددوٌاإلمدداٌٍحددىتٌ ندددمبٌ)هللاٌاي ضددمٌٌٌٌٌ إذاٌ 

ٌٍَْقدددايٌٌاأل اهللدمٌمددِ ٌكددا ٌإمامدنٌ قدد يمْدا (ٌ)حددىتٌ إ 
َي(ٌسددُيديُِّكٌ ييثددةٌايقددديٌايدديتٌهدد ٌهللددش ٌٌ- ذ ٌهللاٌٌ-ايسدد

ٌسنة(83ٌٌمٌِْيٌُ همٌ)ْكنمٌمٌَِ ا ٌَ

                              
 ٌ(.1615)صحيح:ٌصحيحٌاجلامو:ٌ(2)
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قياٌٍايثي ٌ)هللاٌاي ضمٌاأل اهللدمٌمدٌِيمْدا (ٌمبائدةٌٌ-3
ٌآ ة:

ٌِعف ٌٌِِّاّلل ٌََِّ عددددٌٌَِّ ددد دددم  ٌْعددد ٌِعيضددد ٌهللاٌَنهمددداٌٌََمع ٌََددد
ٌٌَََْْ دددنٌٌَُ َسدددث  ٌٌََََثيعدددنٌٌِّاّلل ٌٌُ َصدددثٌ ٌاّلل ٌَِّيُسدددٌَِّْ ٌِع:)قَدددا ٌٌٍََم ٌقَدددا
دمٌِّ ٌٌَِ ُ ع َدبٌعٌملٌَعٌآاَي ٌ ٌَِّ ضع د ٌٌآ َددةٌ ٌمبئدةٌقداٌٍ مدٌِايِددافث ٌمِّ
ٌٌَُِك عدددبٌَ ددد ٌِعٌايعَقددداِّ ِّ ٌٌَمِّ ٌٌٍََ َمددد ٌٌُِّقَدددا َيعددد ٌمدددٌُِك ِّدددبٌٌٌَآ دددةٌأبِّ

ٌٌ(1)ٌ(املقنطم ِ
َاق ددةٌ ٌاي ََي ٌكسددد آ ددة مدددوٌآ ددة(69ٌٌ)قثددُت:ٌ مائددةٌُ

ٌاإلهللدددم  ََي فمدددٌِقددداٌٍمبائدددةٌآ دددةٌىفٌييثدددةٌٌٌاي (ٌآ4ٌ)ٌسدد
ٌُك بٌينٌْجُمٌقياٌٍييثة.

                              
 ٌ(.642)صحيحٌ:ٌايدحيحة:ٌ(3)
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َىٌَضددددمٌ قددددائا(ٌفددددإ ٌٌ )يددددٌِتسدددد ِمقٌمندددد ٌسدددد
ٌُك بٌيدنٌْجدُمٌييثدةٌايقدديٌايديتٌ كاَتٌايثيثُةٌه ٌييثَةٌايقدي

ٌسنة(83ٌه ٌهللش ٌمٌِْيٌُ همٌ)ْكنمٌمٌَِ ا ٌَ
ٌََ َيدددن:ٌ)مدددٌِقددداٌٍْ ضدددمٌآاي (ٌَْيٌْهللدددههاٌْقددد ق

َا   ٌ َيٌ  ٌتد ٌمدٌِ دشٌف دد دٍز  ٌٌََ هل ٌقداٌٍُألمدم ٌفهدد مدٌِقدد
كنا ةٌٌَِحم هاٌ ايد اٌٍَث ٌقما  اٌ اي م مٌهللاٌم اَيهاٌ
َيددددن:ٌملٌ   ددددبٌمددددٌِ ٌْق  اي مدددد ٌمبق ْدددداها ٌ إييددددنٌاإل دددداَي
ايِافث  ٌ  ٌ د ٌْ ٌقدما ٌَايقدمآ ٌهللاٌكد ٌ قدتٌهلداٌمدزاايٌ
َ ٌهللاٌايدددمٌَ سدديماٌهللاٌايثيدد ٌ  فْددائ  ٌْ َمهدداٌْ ٌ  دد

ٌٍَقددددداٌْت ددددداىل:ٌ}إ ٌج دددددئةٌايثيددددد قددددد  ٌهددددد ٌْ ددددددٌ طددددداٌْ 
 مدٌِ مٌْ ي ٌاد ٌايسدنةٌاحلدد ثٌهللاٌُغٌصددمٌٌَ(1)قديم {

ايثي  ٌقاينٌايطييب.ٌ حاصثنٌْ ٌاحلد ثٌمطثداٌ دشٌمقيددٌ

                              
 (6)املزم :(1)
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 ٌْددددمٌَ  ٌْثيددد  ٌفين ِددد ٌْ ٌَيمددد ٌَثددد ٌْ  ٌممات دددن ٌ
َينٌملٌ   بٌمٌِايِافث َيٌ  دٌَْثينٌق   ٌ إمنداٌذكدم ٌاي ِد

هللاٌاد ٌاألكمدد .ٌ قدداٌْاْددٌِحجددم:ٌَْيٌ قْمهدداٌهللاٌيك  دد ٌ
اَ هدد .ٌٌ-ْ ٌْكنددم ٌ هدداهمٌايسددياقٌْ ٌاملددما ٌ ددشٌايماحتددة

قثت:ٌتمسشٌقاٌٍ ددث ٌَْيٌُيقدما ٌَهللاٌايددمٌَُيثيد ٌهللاٌ
ههاٌاملقاٌٍهدٌَاي داهمٌْد ٌهدٌَامل  د  ٌملداٌي ىٌاْدٌِهللزميدةٌ

ْثمدظ:ٌمدٌٌٌَِِْيبٌ(1)هللاٌصحيحنٌ احلاك ٌ ََداٌ  ٌممف هم دَم
صث ٌهللاٌييثةٌمبائةٌآ ةٌملٌ   دبٌمدٌِايِدافث  ٌ مدٌِصدث ٌ
هللاٌييثةٌمبائىتٌآ ةٌفإَنٌ   بٌمٌِايقاَ  ٌاملخثدد .ٌقداٌْ
احلدددداك :ٌهددددهاٌحددددد ثٌصددددحيحٌَثدددد ٌ ددددمطٌمسددددث  ٌ ملٌ
اي دددزاي ٌي دددٌِهللاٌ  مجدددا  ٌ  افقدددنٌايدددههيب ٌْ هللمجدددنٌْ ْددداٌ 

َسددددٌُْددددٌِهللايدددددٌايسددددميت ٌ هددددٌَضدددد يُ  قايددددنٌٌسددددند ٌ 

                              
 (309 1ٌ)ج(1)
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.ٌ)ملٌ   ددبٌمددٌِايِددافث (ٌَْيٌ(1)اهلينمدد ٌهللاٌجممددوٌايز ائددد
ملٌ ن ددتٌامسددنٌهللاٌصددحيمةٌايِددافث .ٌ قيدد :ٌَْيٌهللددمجٌمددٌِ
ٌ}يجدداٌْ ٌتثهدديه ٌ ٌايِمثددةٌمددٌِاي امددةٌ  هللد ٌهللاٌرمددَم رمدَم
ٌك ددبٌ ٌ  ٌْيددوٌَددٌِذكددمٌهللا{ٌ.ٌ) مددٌِقدداٌٍمبائددةٌآ ددة جتدداَي
ٌكايطاَددددددةٌ ايقيددددددا ٌٍمدددددٌِايقدددددداَ  (ٌايقندددددَ ٌ ددددددم ٌمب ندددددا :

ٌََ اي  ددا ٌَ ايسددد َ ٌ ايدددمَ ٌفيدددمبٌهللاٌكددد ٌ  اخلضدد
َاي ٌ  احددٌمدٌِهده ٌامل داملٌإىلٌمدداٌَي مثدنٌيمدظٌاحلدد ثٌايدد
فيددن ٌ املددما ٌهندداٌايقيدداٌٍْ ٌايطاَددةٌَْيٌك ددبٌَندددٌهللاٌمدددٌِ
ايناْ  ٌَث ٌطاَ نٌْ ٌمٌِايقائم ٌُيثي .ٌ قداٌْايطيديب:ٌ

َاٌ َاٌطاَ ددنٌ هللْدد  َاٌأبمددمٌهللاٌ يزمدد يددن.ٌَْيٌمددٌِايدده ٌِقددام
) مدددٌِقددداٌٍأبيدددٌُآ دددة(ٌقددداٌْاملندددهيَيٌمدددٌِاملثددد ٌإىلٌآهللدددمٌ
ايقمآ ٌْيٌُآ دة.ٌ)ك دبٌمدٌِاملقنطدم ِ(ٌْ سدمٌايطدا ٌَْيٌ

                              
 (267 2ٌ)ج(1)
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َذٌمدددٌِايقنطددداي ٌ َاغ ٌمددداهلل مدددٌِامل ندددم ٌِمدددٌِاألجدددمٌ اينددد
ٌ(1)ٌ هٌَاملاٌْاي نش.

مددددٌِصددددث ٌاي ضددددا ٌ ايددددد حٌهللاٌمجاَددددةٌٌ)هللاٌاي ضددددمٌٌ-4
ٌاأل اهللمٌمٌِيمْا (:

ٌِعفدٌَ د ٌٌََُنعَمدا ٌٌََ د ٌٌَََْنعدنٌٌُاّلل ٌٌَُيضِّ ٌَْ:ٌقَدا ٌٌُْقَدا ٌاّلل ٌَِّيُسددَ
ٌِع»:ٌَ سث ٌَََثيعنٌٌِّهللاٌصث  ٌٌايع َِّضا ٌٌََصث  ٌَم ََةٌ ٌهللاِّ َاٌمَجَا ٌَفَ َامن 
ٌٍَ ٌٌََُقا ٌِعٌايث يع ٌٌِِّّدع ٌٌايدأ عحٌٌََصث  ٌَ َم ََةٌ ٌهللاِّ َاٌمَجَا ٌَصث  ٌَفَ َامن 

ٌ(2)ٌ«ُكثنٌٌايث يع 
ٌنمددا ٌَحددد ثٌفمدد قدداٌْاي ممددةٌاْددٌَِنيم :"

ٌاي ضدددا ٌصدددث ٌإذاٌاإلَسدددا ٌْ ٌَندددنٌهللاٌيضددد ٌَمدددا ٌْدددِ
ٌقدداٌٍف اَددنٌَْيٌكثددنٌٌايثيدد ٌصددث ٌف امندداٌمجاَددةٌهللاٌ ايمجددم
ٌايثيد ٌَدٌُ ايمجمٌايثي ٌَدٌُاي ضا ٌكثنٌٌايثي ٌ دث 

                              
اٌَاملماتيحٌ محٌمض اٌَاملداْيحٌ)(1)  ((4ٌ/187)مَم

 (630ملض اٌَْمق :)صحيح:ٌَيَ اُ ٌُمسث ٌ هٌَهللاٌاٌ(4)
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َددتٌكثددنٌٌايثيدد ٌقددائ ٌكاَدد ٌٌ  ددينٌَ ددي ٌفْدد ٌ هددها ٌهللاٌْ 
ٌمجاَدددةٌهللاٌ اي ضدددا ٌمجاَدددةٌهللاٌايمجدددمٌصدددثيتٌإذاٌفما ددد 
ٌيددٌَهم ددَمٌْيبٌحددد ثٌهللاٌكمدداٌٌ سددث ٌَثيددنٌهللاٌصددث ٌ قدداْ

 َ مهددداٌايمجدددمٌ صدددمٌَاي  مدددةٌهللاٌمددداٌ  ثمددد َاٌ يدددٌَألت ٌح ددد
َ ٌيدٌَم ددم بٌ ايمجدمٌاي ضدا ٌهد ٌاي  مدة ٌفيهمدداٌمداٌ  ثمد
َاغٌاألجددمٌمددِ مهدداٌ ايندد َ ٌألت ٌَي ددٌَكمدداٌٌاأليعٌَثدد ٌَي دد

ٌٌ(1)"ٌاي  ي ٌاألجمٌمٌِفيهماٌملاٌايديب
مددددٌِصددددث ٌاي ضددددا ٌ ايددددد حٌهللاٌمجا َددددةٌٌ)هللاٌإذاٌ 

ييثددددةٌٌ- ذ ٌهللا–اي ضدددمٌاأل اهللدددمٌمددددٌِيمْدددا (ٌسدددُيديُِّكٌ
83ٌايقديٌاييتٌه ٌهللش ٌمدٌِْيدٌُ دهمٌ)ْكندمٌمدٌَِ دا ٌَ

ٌسنة(

                              
 (5/82) محٌيايعٌايداحل ٌٌ(5)
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ٌِعٌ-5 ٌٌآ َددددةٌمبِِّّائَددددةٌٌقَدددددمٌٌَََْمدددد اي ضددددمٌاأل اهللددددمٌمددددٌِايثيدددداٌٌْهللاِّ
ٌ:ٌٌيمْا 
ايَِّيٌ ٌمتِّددي ٌََدٌِ ٌٌٌٌ ٌٌايددد  ٌٌٌٌٌاّلل ِّيضدد ٌهللاٌَندنٌقدداْ:ٌقدداٌْيسددَُْ
ٌٌآ َددةٌمبِِّّائَددةٌقَدددمٌٌََْمددِ)ٌَ َسددث  ٌٌََََثيعددنٌٌِّاّلل ٌٌَُصددث   ثَددةٌهللاِّ ٌيَددنٌٌُ ددبكٌٌٌُيَيدع
َثةٌقنَ  ٌٌَ ا  اٌََْيٌٌ(1)ٌ(يَيدع

ٌِعٌ-6 ٌٌِّقَدمٌٌَََْم ٌِعٌاآلع َدَ  ع مٌٌِّمِّ ََيٌِّآهللِّ ٌٌايع َدَقَمٌُِّس اي ضدمٌايثيداٌٌْهللاِّ
ٌ:ٌاأل اهللمٌمٌِيمْا 

ٌِعف ٌٌََِِّ عدٌٌَِّ  َ ٌٌِِّايم هع ٌٌَْ َزِّ دٌٌَْع ٌٌََُيقِّيدتٌٌُ:قَدا ٌَْ ٌ َ دُ  ٌَمسع
ٌ ََابٌٌِّهللاِّ َ ينٌٌََِّنعددنٌٌَُفَسدداَيعُ نٌٌُايط دد ٌٌََْْ ٌ ٌَفَحددد  ٌاّلل ٌٌَُصددث  ٌاّلل ٌَِّيُسددَ

ٌٌََْ َسث  ٌٌََََثيعنٌِّ ٌِع:ٌ)َقا ٌٌِّقَدمٌٌَََْم ٌِعٌاآلع َدَ  ع مٌٌِّمِّ ََيٌِّآهللِّ ٌٌايع َدَقدَمٌُِّس ٌهللاِّ
َثةٌ  ٌٌ(2)ٌ(َكَمَ ا ٌٌٌُيَيدع

                              
 (644)صحيح:ٌايدحيحةٌٌ(1)
)صحيح:ٌم ماٌَثينٌ هٌَهللاٌصحيحٌْيبٌ ا  ٌْمق :ٌٌ(2)

1263) 
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َط : ٌقيدداٌٍمددٌِْجددْزات :ٌَْي(ٌكم ددا )"ٌقدداٌْايسددي
ٌكددد :ٌٌ قيددد ٌايضددديطا  ٌ دددمٌ ق دددا :ٌ قيددد ٌيقدددمآ  ٌُايثيددد 
 َ ٌٌ(1)"ٌس

ٌِعإذاٌ  ٌٌِّقَدددمٌٌَََْمدد ٌِعٌاآلع َد َدد ع دد ددمٌٌِّمِّ ََيٌِّآهللِّ ٌٌايع َدَقددَمٌُِّسدد ٌٌهللاِّ ٌهللاِّ
ٌ- ذ ٌهللا–سدددُيديُِّكٌايثيددداٌْاي ضدددمٌاأل اهللدددمٌمدددٌِيمْدددا ٌ

ييثةٌايقديٌاييتٌه ٌهللدش ٌمدٌِْيدٌُ دهمٌ)ْكندمٌمدٌَِ دا ٌَ
 يددٌَيك ددةٌمبائددةٌ–سددنة(ٌ ي ددٌِييج هدددٌُيقيدداٌٍْ ْدداٌ 83ٌ

َتمٌِبا َىٌمٌِقاٌٍمبٌِقمآٌاآل   .ٌٌ-آ ةٌُ  ٌفمٌ س 

                              
 (7/3179)اي َ يحٌ محٌاجلاموٌايدحيح:ٌٌ(3)
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ٌاي ضدمٌاأل اهللدمٌمدٌٌِ-7 ِّْ ََا ٌٌِّ)هللاٌايثيدا َدَهاٌايددأ ََداٌِبِّ َمٌَِ 
ٌيمْا (:

ٌِعٌ ٌٌَْايٌَ:ٌقُدثعدددددتٌُ:ٌَقايَدددددتٌعٌََائَِّضدددددَة ٌََددددد ٌإِّ ٌعٌَْيََْ عدددددتٌٌَاّلل ٌَِّيُسدددددَ
دتٌُ ثَدةٌ ٌََْيٌأٌََثِّمع ثَدةٌٌُيَيدع يٌٌِّيَيدع ٌَُْْقُدٌَمداٌايَقددع ٌٌَْفِّيَهدا ٌَ ٌ:ٌ"ٌقَدا يلِّ :ٌقُد
ٌَ ٌإَِّ  ٌٌَايث ُه ٌ  ٌٌََحتِّبٌأٌَُُم ٌٌُُايعَ مع َع ٌٌٌ(1)ٌ"ٌََين ٌٌَِّفا
نعدددددنٌٌُ-8 ٌَ ددددد ع  ٌمِّ ِع ََددددد ٌ زعِّدددددنٌَِّْ ع ٌحِّ ِع ََددددد ٌٍَ ٌَج ِع )هللاٌاي ضدددددمٌَمدددد

دمٌَِّ َصدمٌِّاأل اهللمٌمٌِيمْا (ٌ ٌََصمٌِّايعَمجع فَدَقمََُْ ٌفِّيَماٌَْ ع
مٌِّ ٌ:اي أهع

ٌُِاخلعٌَف دٌِ ٌَمدمٌْعدد ٌٌيضد ٌهللاٌَنددنط داغِّ َْ قداْ:ٌقَددا
ٌاّلل ٌِّ ٌَ َسددث  ٌٌََََثيعددنٌٌِّاّلل ٌٌَُصددث  َيُسددَُْ زعِّددنٌَِّْ ع ٌحِّ ِع ََدد ٌٍَ ٌَج ِع :ٌ))َمدد

دمٌٌِّ دمٌَِّ َصدمٌِّاي أهع ٌََصدمٌِّايعَمجع فَدَقمََُْ ٌفِّيَماٌَْ ع ٌَ  ع  ٌمِّنعنٌُ ِع ََ
)) ٌايث يع ِّ ِع َاٌقَدمََُْ ٌمِّ ٌَكَامن  ٌٌٌ(2)ٌُك َِّبٌَيُن

                              
 (2091)صحيح:ٌاملض اَ:ٌ(4)
 (1247)صحيح:ٌَيَ اُ ٌُمسث ٌ هٌَهللاٌاملض اٌَْمق :ٌ(5)
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ٌ ممةٌاٌَِْنيم :قاٌْاي
ٌايثيد ؛ٌهللاٌ ددثيهاٌَدا ٌَيد دنٌاإلَسا ٌكا ٌٌفإذا"

ٌْدددد ٌفيمددداٌفقْددددا ٌمنهددداٌ ددد  ٌَددددٌِْ ٌَنهدددا ٌجٌٍ ي ندددن
ٌ ي ٌِييث ن ٌهللاٌصم ٌف امناٌاي هم؛ٌ صمٌَايمجمٌصمَ
َتمٌكددا ٌٌإذا َتم ٌ ٌاينهددمٌهللاٌقْددا ٌإذاٌفإَددنٌايثيدد ؛ٌهللاٌ دد ٌ دد

َتم ٌ ضدموٌ ي ندن ٌَا تددنٌمدٌِكددا ٌٌفدإذاٌيك ددة ٌ ز دد ٌَْيٌايدد
َتمٌْ  ٌَا تنٌمٌِكا ٌٌ إذاٌْْي ة ٌفثيقضٌيك ا ٌْنم ٌ 
َتمٌْ  َتمٌْ ٌَا تدنٌمدٌِكا ٌٌ إذاٌس ا  ٌفثيقضٌخبم ٌ  ٌ د

ٌٌ(1)" ه هاٌمثاملٌفثيقضٌْس و
ٌِعإذاٌ  جٌٍَددددددٌِ ي ٌقيامددددددنٌييثددددددةٌْ ٌْكنددددددمٌ)هللاٌٌَمددددد

دمٌِّاي ضمٌاأل اهللمٌمٌِيمْا (ٌٌ ٌََصدمٌِّايعَمجع فَدَقمََُْ ٌفِّيَماٌَْ ع
مٌَِّ َصم ٌٍَاي ايلٌ–ٌِّاي أهع ٌٌٌ-مٌِايي ِع د َداٌقَددمََُْ ٌمِّ ٌَكَامن  ُك َِّبٌيَدُن

                              
 (2/243داحل ٌ) محٌيايعٌايٌ(1)
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ٌُك ددبٌيددنٌايث يعدد ٌِّ  ٌفددإ ٌكاَددتٌايثيثددةٌايمائ ددةٌهدد ٌييثددَةٌايقدددي
ْجددُمٌييثددةٌايقددديٌايدديتٌهدد ٌهللددش ٌمددٌِْيددٌُ ددهمٌ)ْكنددمٌمددٌِ

ٌسنة(83ٌَ ا ٌَ
ٌٍَ)هللاٌاي ضددددمٌاأل اهللددددمٌمددددٌِيمْددددا (ٌٌ-9 َىٌايقيددددا َمددددٌَِدددد

نٌَ ََيدع ََِث َد عنٌُ ٌ:ا ٌُفَد
يعَ ا ٌِّف ٌايدد  ٌَْيبِّ ِع ٌٌيضد ٌهللاٌَندنَ  ٌَيُسدَُْ َْ قداْ:ٌقَدا

ٌَ َسث  ٌٌََََثيعنٌٌِّاّلل ٌٌَُصث  اّلل ٌِّ ََِّيٌَْ ع ٌ َدنعد ََ َ ُهد ٌََْت ٌفِّمَاَ نٌُ ِع :ٌ))َم
ٌُك َِّبٌيَدنٌُ َ َح  ٌَْصع َناُ ٌَحىت  ََيدع ََِث َد عنٌُ ٌايث يع ِّ ٌفَد ِع  َدُقٌٍََُ َدث ِّ ٌمِّ

ٌَع ََى ٌ ََكاَ ٌََد ٌَ َج  ((ٌَماٌََد ََز  ٌَيْ ِّنٌِّ ِع َََثيعنٌِّمِّ َصَدَقة ٌ ٌٌ(1)ُمنٌُ
ٌِعإذاٌ  َىٌقيدداٌٍايثيدد ٌ)هللاٌاي ضددمٌاأل اهللددمٌمددٌٌَِمدد َدد
ََىيمْا (ٌ َماٌََد ٌُك َِّبٌَينٌُ َ َح  ٌَْصع َناُ ٌَحىت  ََيدع ََِث َد عُنٌ  ٌفدإ ٌٌفَد

ٌُك دددبٌيددنٌْجدددُمٌييثدددةٌ كاَددتٌايثيثدددةٌايمائ ددةٌهددد ٌييثدددَةٌايقدددي

                              
 (.5941)حسِ:ٌصحيحٌاجلاموٌ:ٌ(2)
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83ٌ دهمٌ)ْكندمٌمدٌَِ دا ٌٌَايقديٌاييتٌه ٌهللش ٌمدٌِْيدُ
ٌسنة(
َث ٌههاٌاخلش:ٌ-10 ٌايد يةٌُ

َ ٌْيبٌَ ِف  ُ ََعَدايَِّي ٌٌَِّمسع ٌٌَْاألع ٌَْ:ٌٌَقا ٌٌَُْقا ٌاّلل ٌَِّيُسَ
ٌِع»:ٌَ َسدث  ٌٌََََثيعدنٌٌِّاّلل ٌٌَُصدث   ٌْ ٌَمد ٌْجدمٌمند ٌفَدثَدنٌٌُهلَلدشعٌ ٌََثَد ٌَ 
ٌ.ٌ(1)ٌ«َفاَثن

ىبٌملٌِ ٌْ فط ْنضمٌهه ٌايمسدايةٌٌاخلشٌههاٌَث ٌ 
ٌهللا ٌْيدَ ٌمدٌِْيدتٌَثد ٌَثقهاٌمٌِكهاٌٌهللا ٌ جنا ٌ ِاْ

َاِبداٌيجا ٌط  هاٌ مِ هداٌ  ٌْنهداٌ مدٌِهللا ٌَ دا ٌَثد ٌ  َر
َا ٌَددة ددتٌ دد  ةٌْ ٌايمْددائية ٌايقندد ٌ مددٌِاي امليددة ٌاإلَرَت

ٌاألمدددددةٌمجيدددددوٌِبددددداٌي ن مدددددوٌاألجن يدددددة ٌايثِدددددا ٌإىلٌتممجهدددددا
دٌ   مينٌاإلسممية  ٌمسوٌامم اٌ ٌهللاٌَْم:ٌ))اية ةٌسيدٌَ 

                              
 (209)صحيح:ٌَيَ اُ ٌُمسث  ٌ هٌَهللاٌاملض اٌَْمق ٌ:ٌ(3)
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د ٌم ثد ٌفدُمغٌ ٌمس دن ٌكمداٌٌف ث ِدنٌ ديئاٌ ٌمنا ٌ((سداموٌمدٌَِْ 

(1)ٌ.ٌ
**** 

 

                              
 [6764]صحيحٌاجلامو:ٌٌ(4)
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ٌايٌييثَةٌايقديٌِّ
َاييها َ اَيهاٌ**ٌ مٌُِاَي اكٌأتتيناٌ   ايٌييثَةٌايقديٌِّآما ٌ 

ٌُِمج ثهاٌ**ٌفيهاٌاي طا ٌُ ماٌْ ياَكٌماٌفيها  ايٌييثة ٌراهناٌايمه
ٌَزيتٌ ايم ُحٌحا  هافيهاٌايسمٌٍُمٌِاهلا َيٌتُدَم ِّ ُ  ٌ**ٌم  مئ  

ٌ هم ٌ ٌ سا  ها ُُ  ايٌييثة ٌ هبٌايم اُحٌقائَمهاٌ**ٌ مماََن ٌْي
ٌتٌه  َ ٌ**ٌفينٌايس ا ٌَُهللاٌْمس ٌم اَيهاكمٌَقدٌهللد هاٌهللاٌُُيقمآ ِّ

َا يها  ٌ ٌكَ ٌُم عثَِّمة ٌ**ٌإذاٌاس نمجٌْنٌرايتع َي ٌمٌِهللاٌِّ ثَ َ 
ٌكَ ٌَم عَثَمة ٌ**ٌ ٌمٌِهللاٌِّميحَ  ْ ٌَ اَيهاَد ٌَننٌهمما    هللاٌاي دِّْ

ٌ طاي ٌإىلٌَْث ٌمماميها  ي ح ٌمٌِهللاٌإ ٌمستٌهياكَثناٌ**ٌيَق تع
َثة ٌ**ٌهللُشٌايدساتشٌِّإ ٌيُمناٌَْاييها ِّْ ٌُم   فينٌايضما ٌُيناٌمٌِك ِّ
َ َِّيٌذَكِّ مَيٌفَ ِّن**ٌُسدجٌاملماي ٌقاصيهاٌ  اَيها َُ  ايٌييثَةٌايقديٌِّ

ٌكيٌُْىنٌ* ٌماضيها ذكمَيٌْمةٌاإلسمٍ ٌُيقمآ ِّ  *ٌهللُشٌاخلمئاِّ
**** 
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َ ٌفثي ناف ٌذي ٌ هللا  امل نافس

َق  ٌإىلٌايمْائ ٌفه ٌا د ق    ٌ رجدمعٌَدٌِ يقدٌ 
َىٌفهددددد ٌْفقدددد    ٌفثدددددٌَحاسددددد   ٌ ايمذائدددد ٌ كنددددد  ٌهللاٌُسدددد مٌاهلددددد
َاٌ َ ق   ٌفددداطث  َْمسددد  ٌ حققددد   ٌي ثمددد  ٌَْ ددد ٌِْدددشٌ  يددداٌتددد

َىٌفقدٌجد ٌايطاي َ   .اخلم ٌمٌِْسمٌاهل

َ ٌ هللا  ذي ٌفثي ناف ٌامل نافس

َاَي ٌ سددددشٌايددددداحل ٌح َامل ٌتدددد  صددددمتٌٌ يددددثنإهللدددد
ٌكددي ٌهلل يدث ٌ كد ٌَددحناك ٌ يممبد اٌَْمداهل ٌْ  دضٌَْمداي  

ٌاحلد ث ٌفه ٌْياك ٌت م م    .ضَا

 َ   هللاٌذي ٌفثي ناف ٌامل نافس

َْندددداٌ دددددمناٌمددددٌِذَ ْ ق ندددداٌهللاٌ إايكدددد ٌملددددداحلنا ٌَ 
َا يحندا ٌ  ٌج ثنداٌممدٌِ ق ائحنا ٌ اسد  م ٌهللاٌطاَ دنٌمجيدوٌج

 . مض ٌُيد  

 َ   هللاٌذي ٌفثي ناف ٌامل نافس
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ٌ
ََاٌيََيا ٌقَدَمٌََْ  ِع ُ نٌٌٌٌفَيايَيعَتٌَم ٌَك َد دع ٌَُْمَُ ٌَ  َد دعَق ٌُك أٌَما
ََ ٌفَدَ ايِّيا ٌُس ِعمَِّمٌيلِّ ََىَنٌٌٌٌٌٌَ  َد ٌ ََ ٌ َد عُم يَدددددددُنٌَْ ع  َََس ٌاإلِّ

ٌَك َدَ نٌُ
 

ٌَِِّْهعٌَ َ ََ عدٌِّايَمهع  ُدٌُمدعَطَم ٌََُْْ
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comٌ

َدَمُنٌٌ َ خع ٌاسع ٌَ ش ٌَفِّينٌَِّْ ع ِع َََداٌَم ٌ ثِّ   ٌُمسع ٌيُِّ   ِّ )ُحُقَُقٌايط  عوِّ
ٌجتَِّايِّ  ة ( ٌَْ عمَاع   هللاِّ

*****
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