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 [كتاب الجنائز]

اجليائص نتاب]
(ٔ)

] 

 ******************************* الشرح:

 اؽمؿ يمٙمٚمٝم٦م اظمحٚمقل.: , مجع صَمٛم٣مزةزمٖمتح اجلٝمؿ ٚادتٓا٥ص:

 اؽمؿ يمٙمٛمٔمش ايمذي ُُيٚمؾ همٝمف اظمٝم٦م.: ه٣موزم٘من

 .ايمٔم٘مسوومٝمؾ: 

 َمـ صَمٛمََز, أي ؽمؼم.َمُمتٗم٥م: 

حال  يفآدابًا عام٘ لهٔفٔ٘ التعامل مع اإلىطاٌ ّٓرنس أٍل العله 

  مسضُ إىل دفيُ.

َٚا  (10-3صأحهاّ ادتٓا٥ص )األيباْٞ يف  اإلَاّا ذنس ْرنس َٓٗا َ
 : االختصازبعدٖا َع بعض 

 املسٓض: علٙ جيب : ماأّال

 ٚحيطٔ قدزٙ، ع٢ً ٜٚصرب اهلل، بكطا٤ ٜسض٢ إٔ املسٜض ع٢ً - 1
  ي٘. خري ذيو بسب٘، ايظٔ
٣ًٌم: »َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللِ َرؽُمقُل  َل وَم٣م ََْمرِ  فَمَج ِٕ , ـِ  ىُمَٙمفُ  َأَْمَرهُ  إِنَ  اظْم٠ُْمَِم

, ضََمدٍ  َذاكَ  َويَمْٝمَس  طَمغْمٌ ِٕ  َٓ , إِ ـِ اءُ  َأَص٣مزَمْتفُ  إِنْ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ا هَمَ٘م٣منَ  ؾَمَ٘مَر, َهَ   يَمُف, طَمغْمً

 

                                                           
بدأنا في ىذا الكتاب في يوم األحد الموافق الرابع والعشرون من شهر رجب, لعام ألف وأربعمائة  (ٔ)

 وأربعون من الهجرة النبوية الشريفة.
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اُء, َأَص٣مزَمْتفُ  َوإِنْ  ا نَ هَمَ٘م٣م َصػَمَ  َضَ شيَمفُ  طَمغْمً
(ٔ)

. 

 زم٣مهلل ايمٓمـ ُيًـ وهق إٓ أضمدىمؿ يٚمقسمـ ٓ»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ووم٣مل

شسمٔم٣ملم
(ٕ)

. 

 .وأمحد وايمٌٝمٜمٗمل َمًٙمؿ روامه٣م

  ٚايسدا٤. ارتٛف بني ٜهٕٛ إٔ عًٝ٘ ٜٚٓبػٞ - 2
 ايمٛمٌل أن: »أٞمس حلدي٧م رزمف, رمح٥م ويرصمق ذٞمقزمف, فمعم اهلل فمٗم٣مب خي٣مف

: وم٣مل جتدك؟ ىمٝمػ: همٗم٣مل زم٣مظمقت, وهق ؾم٣مب عمفم دطمؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل ذٞمقيب, أطم٣مف وإين اهلل, أرصمق إين اهلل رؽمقل ي٣م واهلل

  َم٣م اهلل أفمْم٣مه إٓ اظمقؿمـ, هذا َمثؾ دم فمٌد ومٙم٤م دم جيتٚمٔم٣من ٓ: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

شخي٣مف مم٣م وأَمٛمف يرصمق,
(ٖ)

  ضمًـ. وؽمٛمده ايمؼمَمذي أطمرصمف,, 

  :اهلل عص ٚدٌ ٚفك٘ قاٍ أبٛ ستُد
 فَمٛمُْف, اهللَُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأيِب  :ٜٚػٗد ي٘ َا ثبت يف ايصخٝخني

ـ   فِمٛمَْد  َأَٞم٣م: سَمَٔم٣ملَم  اهللَُ  َيُٗمقُل »: َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِل   وَم٣مَل : وَم٣مَل  ٌِْدي ـَم  يِب, فَم

فِ  دِم  َذىَمَريِن  هَم١مِنْ  َذىَمَريِن, إَِذا ََمَٔمفُ  َوَأَٞم٣م ًِ  ََمَلٍ  دِم  َذىَمَريِن  َوإِنْ  َٞمْٖمِز, دِم  َذىَمْرسُمفُ  َٞمْٖم

                                                           
 عنو., من حديث صهيب الرومي رضي اهلل (ٜٜٜٕأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 ., من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما(ٕٚٚٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)

 (, ٕٔٙٔ, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة )(ٖٜٛ) الترمذيأخرجو  (ٖ)
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 سَمَٗمَرَب  َوإِنْ  ِذَرافًم٣م, إيَِمْٝمفِ  سَمَٗمَرزْم٦ُم  زمُِِمػْمٍ  إرَِمَ  سَمَٗمَرَب  َوإِنْ  َِمٛمُْٜمْؿ, طَمغْمٍ  ََمَلٍ  دِم  َذىَمْرسُمفُ 

شَهْرَويَم٥مً  َأسَمْٝمُتفُ  َيْٚمًِم  َأسَم٣ميِن  َوإِنْ  زَم٣مفًم٣م, إيَِمْٝمفِ  سَمَٗمَرزْم٦ُم  ِذَرافًم٣م إرَِمَ 
 (ٔ)

. 

  املٛت. ٜت٢ُٓ إٔ ي٘ جيٛش فال املسض، ب٘ اغتد َُٚٗا - 3

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن»: فمٛمٜم٣م اهلل رض ؾايمٖمّم أم حلدي٧م

 يمف همٗم٣مل اظمقت, فم٣ٌمس همتٚمٛمك يُمت٘مل, اهلل رؽمقل فمؿ وفم٣ٌمس فمٙمٝمٜمؿ, دطمؾ

 ىمٛم٦م إن هم٣مٞمؽ قت,اظم سمتٚمـ ٓ! فمؿ ي٣م: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 همٟمن َمًٝمئ٣م ىمٛم٦م وإن يمؽ, طمغم إضم٣ًمٞمؽ إلم إضم٣ًمٞم٣م سمزداد سم٠مطمر همٟمن حمًٛم٣م,

 .شاظمقت سمتٚمـ همال يمؽ, طمغم إؽم٣مءسمؽ َمـ همتًتٔمت٤م سم٠مطمر

 " ايمُمٝمخكم ذط فمعم صحٝمح ": ووم٣مل( 336/ 1) احل٣مىمؿ أطمرصمف

 .ايمذهٌل وواهمٗمف

 /3) ٜمٗملٝموايمٌ ايمُمٝمخ٣من وأطمرصمف همٗمط, ايمٌخ٣مري ذط فمعم هق وإٞمام

 هم٣مفمال زمد ٓ ىم٣من هم١من»: وهمٝمف ٞمحقه, َمرهمقفم٣م أٞمس ضمدي٧م َمـ ونمغمهؿ( 344

 طمغما ايمقهم٣مة ىم٣مٞم٦م إذا وسمقدم: رم طمغما احلٝم٣مة ىم٣مٞم٦م َم٣م أضمٝمل اهلؿ: همٙمٝمٗمؾ

شرم
(ٕ)

. 

, ذيو ي٘ تٝطس إٕ أصخابٗا، إىل، فًٝؤدٖا حكٛم عًٝ٘ نإ إذا - 4

 َمٓمٙمٚم٥م دهفمٛم ىم٣مٞم٦م َمـ»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وم٣مل همٗمد زمذيمؽ, أوص وإٓ

                                                           
 (.ٕ٘ٚٙ(, واإلمام مسلم في صحيحو )٘ٓٗٚأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 . (ٕٓٛٙ(, ومسلم في صحيحو )ٔٚٙ٘ي في صحيحو )أخرجو اإلمام البخار  (ٕ)
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فمروف َمـ ٕطمٝمف
(ٔ)

 يٗمٌؾ ٓ ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم يٟميت أن ومٌؾ إيمٝمف, همٙمٝم٠مده٣م َم٣ميمف, أو 

 وإن ص٣مضمٌف, وأفمْمل َمٛمف, أطمذ ص٣ميمح فمٚمؾ يمف ىم٣من إن شدرهؿ وٓ ديٛم٣مر همٝمف

 ." فمٙمٝمف همحٚمٙم٦م ص٣مضمٌف ؽمٝمئ٣مت َمـ أطمذ ص٣ميمح, فمٚمؾ يمف ي٘مـ مل

 .ونمغممه٣م( 336/ 3) لٗموايمٌٝمٜم ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 َمـ همٝمٛم٣م اظمٖمٙمس: وم٣ميمقا اظمٖمٙمس؟ َم٣م أسمدرون» :ٚضًِ ٝ٘عً اهلل ص٢ً ٚقاٍ

 زمِمالة ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم يٟميت أَمتل َمـ اظمٖمٙمس إن: همٗم٣مل َمت٣مع, وٓ يمف دراهؿ ٓ

 دم وؽمٖمؽ هذا, َم٣مل وأىمؾ هذا, وومذف, هذا, ؾمتؿ ومد ويٟميت وزىم٣مة, وصٝم٣مم

 همٛمٝم٦م هم١من .ضمًٛم٣مسمف َمـ وهذا ضمًٛم٣مسمف, َمـ هذا, همٝمٔمْمك هذا, وضب هذا,

 دم ؿمرح شمؿ فمٙمٝمف, همْمرضم٦م طمْم٣مي٣مهؿ َمـ أطمذ فمٙمٝمف َم٣م يٗم٢م أن ومٌؾ ضمًٛم٣مسمف

 , َمـ ضمدي٧م أيب هريرة رض اهلل فمٛمف.(15/ 5) َمًٙمؿ رواه, شايمٛم٣مر

 َمـ أيب دفم٣مين أضمد, ضمي ظم٣م» :عُٓٗا اهلل زضٞ اهلل عبد بٔ دابس ٚقاٍ

 فمٙمٝمف اهلل صعم أصح٣مب َمـ يٗمتؾ َمـ أول دم َمٗمتقٓ إٓ أراين َم٣م: همٗم٣مل ايمٙمٝمؾ,

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ٞمٖمس نمغم َمٛمؽ فمعم أفمز زمٔمدي أسمرك ٓ ينوإ وؽمٙمؿ,

 هم٘م٣من همٟمصٌحٛم٣م, .طمغما طمقسمؽزم١م واؽمتقص هم٣مومض, ديٛم٣م فمعم وإن وؽمٙمؿ,

 .ايمٌخ٣مري أطمرصمف, احلدي٧م  ش. ..ومتٝمؾ أول

  .ايٛص١ٝ ٖرٙ مبجٌ االضتعذاٍ َٔ - 5

                                                           
 موضع المدح والذم من االنسان سواء كان في نفسو أو من يلزمو أمره " نهاية ".العرض:  (ٕ)
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 رء ويمف يمٝمٙمتكم, يٌٝم٦م َمًٙمؿ اَمرئ ضمؼ َم٣م»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شرأؽمف فمٛمد َم٘متقزم٥م ووصٝمتف إٓ ,همٝمف يقيص أن يريد

 اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م َمٛمذ يمٝمٙم٥م فمعم َمرت َم٣م» :ابٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ

 ايمُمٝمخ٣من رواه, شوصٝمتل وفمٛمدي إٓ ذيمؽ وم٣مل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 .ونمغمهؿ ايمًٛمـ وأصح٣مب

  َٓ٘. ٜسثٕٛ ال ايرٜٔ ألقسبا٥٘ ٜٛصٞ إٔ ٚجيب - 6
ا سَمَركَ  إِنْ  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىُمت٤َِم } :وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك يمٗمقيمف  طَمغْمً

ـِ  ايْمَقِصَٝم٥مُ  وَْمَرزمكِمَ  يمِْٙمَقايمَِدْي ْٕ ٣م زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوا  .[151: ايمٌٗمرة] {اظمَُْتِٗمكمَ  فَمعَم  ضَمٗمًّ

 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 ايمِمحٝمح أن هذه اظمًٟميم٥م طمالهمٝم٥م زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 .يممطمريـ اؽمتدًٓٓ زم٣مٔي٥م ٜمؿ َمـ ذه٤م إلم وصمقب ايمقصٝم٥مهمٚمٛم

وايمذي يٓمٜمر أهن٣م زمآي٣مت اظمغماث, وَمٛمٜمؿ َمـ ذه٤م إلم أن أي٥م َمٛمًقطم٥م, 

 َمٛمًقطم٥م زمآي٣مت اظمغماث.

 أي ؽمـ وذع يم٘مؿ., {ىمت٤م} ي٘مقن اظمراد زم٣مٔي٥م:أو 

إذ أٞمف ٓ جي٤م فمعم اإلٞم٣ًمن أن خيرج َمـ َم٣ميمف رء فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتْمقع, 

٤م فمٙمٝمف إطمراج َم٣م وصم٤م فمٙمٝمف ذفًم٣م, َمـ ايمزىم٣مة ايمقاصم٥ٌم, وَمـ ايمٛمٖمٗم٥م وإٞمام جي

 زمح٣مصم٥م إلم ويمدمه٣م.ايمقايمديـ إذا ىم٣مٞم٣م فمعم ايمزوصم٥م وإوٓد, و
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  َاي٘. َٔ بايجًح ٜٛصٞ إٔ ٚي٘ - 7
 أيب زمـ ؽمٔمد حلدي٧م َمٛمف يٛمٗمض أن همّمؾإ زمؾ فمٙمٝمف, ايمزي٣مدة جيقز وٓ

 اهلل رؽمقل َمع ىمٛم٦م» :لوم٣م -وهق دم ايمِمحٝمحكم  – فمٛمف اهلل رض ووم٣مص

 فمعم َمٛمف أؾمٖمٝم٦م َمرو٣م همٚمرو٦م ايمقداع, ضمج٥م دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 رم إن اهلل رؽمقل ي٣م: همٗمٙم٦م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٔم٣مدين اظمقت,

: ومٙم٦م: وم٣مل. ٓ: وم٣مل َم٣مرم؟ زمثٙمثل أهمٟمويص رم, ازمٛم٥م إٓ يرشمل ويمٝمس ىمثغما, َم٣مٓ

 ي٣م إٞمؽ ىمثغم, وايمثٙم٧م ايمثٙم٧م,: وم٣مل َم٣مرم؟ همثٙم٧م: ومٙم٦م. ٓ: وم٣مل َم٣مرم؟ زمُمْمر

 ايمٛم٣مس يت٘مٖمٖمقن فم٣ميم٥م سمدفمٜمؿ أن َمـ يمؽ طمغم أنمٛمٝم٣مء ورشمتؽ سمدع أن! ؽمٔمد

 أصمرت إٓ سمٔم٣ملم اهلل وصمف هب٣م سمٌتٕمل ٞمٖمٗم٥م سمٛمٖمؼ يمـ ؽمٔمد ي٣م إٞمؽ ,(زمٝمده ووم٣مل)

 .(شصم٣مئزا ايمثٙم٧م زمٔمد هم٘م٣من: وم٣مل) .شاَمرأسمؽ دم دم جتٔمٙمٜم٣م ايمٙمٗمٚم٥م ضمتك فمٙمٝمٜم٣م,

 ظمًٙمؿ وايمزي٣مدسم٣من ,وايمُمٝمخ٣من ,يمف ايمًٝم٣مقو( 1251) أمحد أطمرصمف

 .ايمًٛمـ وأصح٣مب

 ايمثٙم٧م َمـ فمّمقا ايمٛم٣مس أن وددت" :ُاعٓٗ اهلل زضٞ عباع ابٔ ٚقاٍ

 ." ىمثغم ايمثٙم٧م: وم٣مل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ٕن ايمقصٝم٥م7 دم ايمرزمع إلم

 ,(536/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,وايمُمٝمخ٣من ,(5143 ,5156) أمحد أطمرصمف

 .ونمغمهؿ

  َطًُني. عديني زدًني ذيو ع٢ً ٜٚػٗد - 8
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 ايمُمؽ فمٛمد َمٛمٜمام ؼشميًتق أن فمعم اظمًٙمٚمكم نمغم َمـ همرصمٙمكم ,يقصمدا مل هم٣من

٣َم َي٣م}: سمٔم٣ملم سم٣ٌمرك اهلل ومقل دم زمٝم٣مٞمف, صم٣مء ضمًٌام زمُمٜم٣مدهتام ـَ  َأُّي   آََمٛمُقا ايَمِذي

 َأوْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  فَمْدلٍ  َذَوا اشْمٛم٣َمنِ  ايْمَقِصَٝم٥مِ  ضِمكمَ  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا زَمْٝمٛمُِ٘مؿْ  ؾَمَٜم٣مَدةُ 

ـْ  آطَمَرانِ  ىُمؿْ  َِم زْمُتؿْ  َأْٞمُتؿْ  إِنْ  نَمغْمِ َْرضِ  دِم  َضَ ْٕ ٥ٌَمُ  هَمَٟمَص٣مزَمْتُ٘مؿْ  ا  اظمَْْقِت  َُمِِمٝم

قهَناَُم  ًُ ٌِ ـْ  ََتْ اَمنِ  ايمَِماَلةِ  زَمْٔمدِ  َِم ًِ ٌُْتؿْ  إِنِ  زم٣ِمهللَِ هَمُٝمْٗم ي َٓ  اْرسَم  ىَم٣منَ  َويَمقْ  شَمَٚمٛم٣ًم زمِفِ  َٞمُْمؼَمِ

َٓ  ْرزَمكومُ  َذا ـَ  إًِذا إَِٞم٣م اهللَِ ؾَمَٜم٣مَدةَ  َٞمْ٘مُتؿُ  َو ِ شمِِٚمكمَ  ظمَ ْٔ  اؽْمَتَحَٗم٣م َأهَناَُم  فَمعَم  فُمثِرَ  هَم١مِنْ  * ا

ـَ  ََمَٗم٣مََمُٜماَم  َيُٗمقََم٣منِ  هَمآطَمَرانِ  إشِْماًم  ـَ  َِم َْويَمَٝم٣منِ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اؽْمَتَحَؼ  ايَمِذي ْٕ اَمنِ  ا ًِ  زم٣ِمهللَِ  هَمُٝمْٗم

ـْ  َأضَمؼ   يَمَُمَٜم٣مَدسُمٛم٣َم ـَ  إًِذا إَِٞم٣م افْمَتَدْيٛم٣َم َوََم٣م ؾَمَٜم٣مَدهِتِاَم  َِم ِ  َأنْ  َأْدَٞمك َذيمَِؽ  * ايمَٓم٣مظمكِِمَ  ظمَ

 اهللََ  َواسَمُٗمقا َأْياَمهِنِؿْ  زَمْٔمَد  َأْياَمنٌ  سُمَردَ  َأنْ  خَي٣َمهُمقا َأوْ  َوصْمِٜمَٜم٣م فَمعَم  زم٣ِميمَُمَٜم٣مَدةِ  َيْٟمسُمقا

 .[115 - 113: اظم٣مئدة] {ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ  مَ ايْمَٗمقْ  َُّيِْدي َٓ  َواهللَُ  َواؽْمَٚمُٔمقا

 فال املٛصٞ، َٔ ٜسثٕٛ ايرٜٔ ٚاألقسبني يًٛايدٜٔ ايٛص١ٝ ٚأَا - 9
  املرياخ. بآ١ٜ َٓطٛخ١ ألْٗا جتٛش،

 ضمج٥م دم طمْمٌتف دم ايمٌٝم٣من أسمؿ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ذيمؽ وزمكم

, شارثيمق وصٝم٥م همال ضمٗمف, ضمؼ ذي ىمؾ أفمْمك ومد اهلل إن»: همٗم٣مل ايمقداع

 يمتٗمقيتف, وأؾم٣مر( 531/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,وضمًٛمف وايمؼمَمذي داود أزمق أطمرصمف

 جمٚمع " و ,ايمٌٝمٜمٗمل فمٛمد ىمثغمة ؾمقاهد ويمف ضمًـ, إؽمٛم٣مده هم١من أص٣مب, وومد

 ." (515/ 1) " ايمزوائد
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  ايٛص١ٝ. يف االضساز ٚحيسّ - 10
 يٖمّمؾ أو آرث, َمـ ضمٗمٜمؿ َمـ ايمقرشم٥م زمٔمض زمحرَم٣من يقيص ىمٟمن

صَم٣ملِ }: وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك يمٗمقيمف ٝمف,هم زمٔمض فمعم زمٔمّمٜمؿ  سَمَركَ  مِم٣َم َٞمِِمٝم٤ٌم  يمِٙمر 

وَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  ْٕ ٣مءِ  َوا ًَ وَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  سَمَركَ  مِم٣َم َٞمِِمٝم٤ٌم  َويمِٙمٛم  ْٕ  َِمٛمْفُ  وَمَؾ  مِم٣َم َوا

٣ًٌم ىَمُثرَ  َأوْ  َٚم٥مَ  ضَمَيَ  َوإَِذا * ََمْٖمُروًو٣م َٞمِِمٝم ًْ ٣مىمِكمُ  َوايْمَٝمَت٣مََمك ايْمُٗمْرزَمك ُأويُمق ايْمِٗم ًَ  َواظمَْ

ؿْ  َووُمقيُمقا َِمٛمْفُ  هَم٣مْرُزوُمقُهؿْ  ًٓ  هَلُ ـَ  َويْمَٝمْخَش  * ََمْٔمُروهًم٣م وَمْق ـْ  سَمَرىُمقا يَمقْ  ايَمِذي  َِم

َي٥مً  طَمْٙمِٖمِٜمؿْ  ًٓ  َويْمَٝمُٗمقيُمقا اهللََ هَمْٙمَٝمَتُٗمقا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَم٣مهُمقا ِؤَم٣مهًم٣م ُذر   إِنَ  * ؽَمِديًدا وَمْق

ـَ   َوؽَمَٝمِْمَٙمْقنَ  َٞم٣مًرا زُمُْمقهِنِؿْ  دِم  َيْٟمىُمُٙمقنَ  إَِٞماَم  ـُمْٙماًم  ايْمَٝمَت٣مََمك َأَْمَقاَل  ُٙمقنَ َيْٟمىمُ  ايَمِذي

  .{ؽَمِٔمغًما

ـْ } :َٓٗا االخري٠ ٚيف ٣م ُيقَص  َوِصَٝم٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  َوِصَٝم٥مً  َُمَّم٣مر   نَمغْمَ  َدْي

ـَ  ٣مِء:  {ضَمٙمِٝمؿٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللَُ اهللَِ َِم ًَ  .[15-4]ايمٛم 

  َسدٚد٠. باط١ً ادتا٥س٠ ٚايٛص١ٝ - 11
 َمـ»: -َمـ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م -وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شرد همٜمق َمٛمف يمٝمس َم٣م هذا أَمرٞم٣م دم أضمدث

 .ونمغمهؿ وأمحد " صحٝمحٝمٜمام " دم ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 َمقسمف فمٛمد أفمتؼ رصمال أن» :-زضٞ اهلل عٓ٘-حصني  بٔ عُسإ ٚذتدٜح

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٟمطمػموا فمراب,إ َمـ ورشمتف همج٣مء رصمٙم٥م ؽمت٥م
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 صٙمٝمٛم٣م َم٣م اهلل ؾم٣مء إن فمٙمٚمٛم٣م يمق: وم٣مل ؟!ذيمؽ همٔمؾ أو: وم٣مل صٛمع, زمام وؽمٙمؿ

 .شايمرق دم أرزمٔم٥م ورد اشمٛمكم, َمٛمٜمؿ همٟمفمتؼ زمٝمٛمٜمؿ همٟمومرع: وم٣مل فمٙمٝمف,

 وايمٌٝمٜمٗمل ايمْمح٣موي وىمذا ,زمٛمحقه وَمًٙمؿ ,(113/ 1) أمحد أطمرصمف

 .ونمغمهؿ

 ددٙ اهلل تعاىل: قاٍ أبٛ ستُد ض
أو فمعم ؽمٝمد, أو ٞمحق ذيمؽ مم٣م أو فمعم درس, أو يمٗم٥ٌم, همٙمق أوص يمٗمػم, 

ُيرم دم ايمممع, ومم٣م هق َمـ ايمٌدع واظمحدشم٣مت, وَمـ ايمممىمٝم٣مت َمـ زم٣مب 

 أولم, هم٣ميمقصٝم٥م زم٣مؿمٙم٥م.

 االبتداع ايصَإ ٖرا يف ايٓاع َٔ نجري ع٢ً ايػايب نإ ٚملا - 12
  بادتٓا٥ص. ٜتعًل فُٝا ضُٝا ٚال دِٜٓٗ، يف

  .ايط١ٓ ع٢ً ٜٚدفٔ جيٗص بإٔ املطًِ ٜٛصٞ إٔ ايٛادب َٔ نإ
٣َم َي٣م}: سمٔم٣ملم زمٗمقيمف فمٚماًل  ـَ  َأُّي  ُ٘مؿْ  وُمقا آََمٛمُقا ايَمِذي ًَ  َووُمقُدَه٣م َٞم٣مًرا َوَأْهٙمِٝمُ٘مؿْ  َأْٞمُٖم

َج٣مَرةُ  ايمٛم٣َمُس   َأََمَرُهؿْ  ََم٣م اهللََ َئْمُِمقنَ  َٓ  ؾِمَدادٌ  نِماَلظٌ  ََماَلئَِ٘م٥مٌ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواحْلِ

 [.3: ايمتحريؿ] {ُي٠ْمََمُرونَ  ََم٣م َوَيْٖمَٔمُٙمقنَ 

 زمذيمؽ, يقصقن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أصح٣مب ىم٣من ويمذيمؽ

 : زمٔمّمٜم٣م فمعم آومتِم٣مر َمـ زمٟمس همال ىمثغمة, ذىمرٞم٣م زمام فمٛمٜمؿ وآشم٣مر
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 دم وم٣مل -رض اهلل فمٛمف - أباٙ إٔ :ٚقاص أبٞ بٔ ضعد بٔ عاَس عٔ - أ

 صٛمع ىمام ٞمِم٣ٌم, ايمٙمٌـ فمقم واٞمِمٌقا حلدا, رم أحلدوا" :همٝمف َم٣مت ايمذي َمروف

 ." وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل زمرؽمقل

 .ونمغممه٣م( 114/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل َمًٙمؿ أطمرصمف

 ضميه ضمكم فمٛمف اهلل رض َمقؽمك زمقأ أوص" :قاٍ بسد٠ أبٞ عٔ - ب

 وٓ زمٚمجٚمر, سمتٌٔمقين وٓ اظمًم, يب همٟمهفمقا زمجٛم٣مزيت اٞمْمٙمٗمتؿ إذا: وم٣مل اظمقت

 زمٛم٣مء, ومػمي فمعم جتٔمٙمـ وٓ ايمؼماب, وزمكم لٛمزمٝم ُيقل ؾمٝمئ٣م حلدي فمعم جتٔمٙمـ

 همٝمف ؽمٚمٔم٦م وم٣ميمقا, طم٣مروم٥م, أو ؽم٣ميمٗم٥م, أو ضم٣ميمٗم٥م, ىمؾ َمـ زمرئ أين وأؾمٜمدىمؿ

 .شوؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمـ ٞمٔمؿ,: وم٣مل ؾمٝمئ٣م؟

 َم٣مصمف وازمـ ايمتامم, هبذا ,(362/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,(364/ 1) أمحد أطمرصمف

 .ضمًـ زمًٛمد

 أضمدا, يب سم٠مذٞمقا همال َم٦م أٞم٣م إذا» :زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ حرٜف١ ٔع - ج

 يٛمٜمل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م وإين ٞمٔمٝم٣م, ي٘مقن أن أطم٣مف هم١مين

 ," ضمًـ ضمدي٧م ": ووم٣مل ,(156/ 5) ايمؼمَمذي أطمرصمف, شايمٛمٔمل فمـ

 .زمٛمحقه نمغمه ورواه

  ": االذناز"  يف تعاىل اهلل زمح٘ ايٟٓٛٚ ٚقاٍ
 زمف ايمٔم٣مدة صمرت َم٣م زم٣مصمتٛم٣مب يقصٝمٜمؿ أن اَم٠مىمًد  ٣ماؽمتح٣ٌمزمً  يمف ويًتح٤م "

 ها ." زمذيمؽ ايمٔمٜمد وي٠مىمد اجلٛم٣مئز, دم ايمٌدع َمـ
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 : آداب مً حيطس املسٓضبٔاٌ 

 :قاٍ اإلَاّ األيباْٞ 
 : أمْز عيدِ مً فعلٙ املْت، حطسِ فإذا - 13

  ايػٗاد٠: ًٜكٓٛٙ إٔ - أ

شاهلل إٓ إيمف ٓ َمقسم٣مىمؿ يمٗمٛمقا»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف
(ٔ)

. 

 ايمدهر, َمـ يقَم٣م اجلٛم٥م دطمؾ اظمقت فمٛمد اهلل إٓ إيمف ٓ ىمالَمف آطمر ىم٣من َمـ»

شأص٣مزمف َم٣م ذيمؽ ومٌؾ أص٣مزمف وإن
(ٕ)

. 

شاجلٛم٥م دطمؾ اهلل إٓ إيمف ٓ أٞمف ئمٙمؿ وهق َم٣مت َمـ» :يٗمقل وىم٣من
(ٖ)

.  

 أطمرصمٜم٣م, شاجلٛم٥م دطمؾ ؾمٝمئ٣م زم٣مهلل يممك ٓ َم٣مت َمـ»: آطمر ضمدي٧م ودم

 ضم٣ٌمن ازمـ فمٛمد إول احلدي٧م دم وايمزي٣مدة ,محف اهلل دم صحٝمحفر َمًٙمؿاإلَم٣مم 

 (َمقارد 416)
(ٗ)

.  

 

                                                           
, من حديث أبي سعيد الخدري, ومن حديث أبي ىريرة (ٜٚٔ, ٜٙٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 رضي اهلل عنو رضي اهلل عنهما.

, من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, وقال األلباني رحمو اهلل في (ٖٗٓٓ)ابن حبان أخرجو  (ٕ)
 حبان ابن ذكره وقد, ىذا إسماعيل بن محمد غير معروفون ثقات كلهم ورجالو(: ٚٛٙاإلرواء )

... (  آخر كان من يعنى) الزيادة وىذه" :وقال"  اللسان"  في كما"  يغرب: " وقال الثقات في
 ". باآلخرية التقييد عنده وليس آخر وجو من البزار أخرجها

 , من حديث عثمان بن عفان رضي اهلل عنو.(ٕٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٖ)

 وسيأتي( ٜٚٙ" ) الغليل إرواء"  في بينتو كما حسن وسنده جبل, بن معاذ حديث من شاىد ولها (ٗ)
 ."ٕ٘ المسألة" الخاتمة حسن عالمات في لفظو
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  ا.خرّي إال حطٛزٙ يف ٜكٛيٛا ٚال ي٘، ٜدعٛا إٔ - ج ب،
 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل :قايت عٓٗا اهلل زضٞ ض١ًُ أّ ذتدٜح

 قني٠مَمٛم اظمالئ٘م٥م هم١من ا,طمغمً  همٗمقيمقا اظمٝم٦م, أو ,اظمريض ضميسمؿ إذا»: وؽمٙمؿ

 وايمٌٝمٜمٗمل ,َمـ ضمدي٧م أم ؽمٙمٚم٥م رض اهلل فمٛمف َمًٙمؿ أطمرصمف ,شسمٗمقيمقن َم٣م فمعم

 .ونمغممه٣م ,(351/ 3)

 بٌ إٜاٙ، ٚتطُٝعٗا املٝت حبطس٠ ايػٗاد٠ ذنس ايتًكني ٚيٝظ - 14
  ايبعض. ٜظٔ ملا خالفا ٜكٛهلا بإٔ أَسٙ ٖٛ

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن» :فمٛمف اهلل رض أٞمس ضمدي٧م وايمديمٝمؾ

 أم أطم٣مل: همٗم٣مل اهلل, إٓ إيمف ٓ: ومؾ! طم٣مل ي٣م: همٗم٣مل آٞمِم٣مر, َمـ رصمال فم٣مد

 ايمٛمٌل همٗم٣مل اهلل؟ إٓ إيمف ٓ: أومقل أن رم همخغم: همٗم٣مل طم٣مل, زمؾ: همٗم٣مل فمؿ؟

 .شٞمٔمؿ: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 ذط فمعم صحٝمح زم١مؽمٛم٣مد ,(535 ,121 ,125/ 3) أمحد آَم٣مم أطمرصمف

 .َمًٙمؿ

 ٜصح فًِ ايكب١ً حنٛ ٚتٛدٝٗ٘ ،عٓدٙ {ٜظ} ضٛز٠ قسا٠٤ ٚأَا - 15
  حدٜح. فٝ٘

 اَمرأ اظمٝم٦م أيمٝمس» :ٚقاٍ .إيٝٗابٌ نسٙ ضعٝد بٔ املطٝب تٛدٝٗ٘ 

  .ش؟!َمًٙمام
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 وفمٛمده َمروف دم اظمًٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد ؾمٜمد أٞمف :ايسمحٔ عبد بٔ شزع١ ٚعٔ

 همراؾمف ُيقل أن ؽمٙمٚم٥م أزمق همٟمَمر ؽمٔمٝمد, فمعم همٕمًم ايمرمحـ فمٌد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق

 ؽمٙمٚم٥م أيب إلم همٛمٓمر ٞمٔمؿ, همٗم٣ميمقا ؟!همرار ضمقيمتؿ": همٗم٣مل همٟمهم٣مق, .ايم٘مٔم٥ٌم إلم

 ."همراؾمف ئم٣مد أن ؽمٔمٝمد همٟمَمر! أَمرهتؿ أٞم٣م: همٗم٣مل زمٔمٙمٚمؽ؟ أراه: همٗم٣مل

 .زرفم٥م فمـ صحٝمح زمًٛمد( 43/ 1) " اظمِمٛمػ " دم ؾمٝم٥ٌم أيب ازمـ أطمرصمف

 علُٔ، االضالو لٔعسض الهافس ّفاٗ املطله حيطس أٌ يف بأع ّال - 16

  ٓطله. أٌ زجاء

 اهلل صعم ايمٛمٌل خيدم ُّيقدي نمالم ىم٣من» :قاٍ عٓ٘ اهلل زضٞ أْظ ذتدٜح

 فمٛمد همٗمٔمد ئمقده, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٟمسم٣مه همٚمرض, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 ايمٗم٣مؽمؿ أزم٣م أؿمع يمف همٗم٣مل فمٛمده؟ وهق أزمٝمف إلم همٛمٓمر أؽمٙمؿ,: يمف همٗم٣مل رأؽمف,

: يٗمقل وهق وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همخرج همٟمؽمٙمؿ, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 .شص٣مضمٌ٘مؿ فمعم صٙمقا: وم٣مل َم٣مت, همٙمام» ايمٛم٣مر, َمـ أٞمٗمذه ايمذي هلل احلٚمد

 551 ,554 ,142/ 3) وأمحد ,وايمٌٝمٜمٗمل ,واحل٣مىمؿ ,ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 .رواي٥م دم يمف وايمزي٣مدة( 531

 :مْتُ بعد احلاضسًٓ علٙ ما( 3)

 :أغٔاء عدٗ فعلَٔه السّح، ّأضله قطٙ فإذا - 17

  أٜطا. ي٘ ٜٚدعٛا عٝٓٝ٘، ٜػُطٛا إٔ - ب أ،
 اهلل صعم اهلل رؽمقل دطمؾ»: وم٣ميم٦م -رض اهلل فمٛمٜم٣م  – ؽمٙمٚم٥م أم حلدي٧م

 إذا ايمروح إن: وم٣مل شمؿ همٟمنمٚمّمف زمٌمه, ؾمؼ وومد ؽمٙمٚم٥م, أيب فمعم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف
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 إٓ أٞمٖمً٘مؿ فمعم سمدفمقا ٓ: همٗم٣مل أهٙمف َمـ ٞم٣مس همّم٨م ايمٌٌم, سمٌٔمف ومٌض

 ؽمٙمٚم٥م, ٕيب ٖمرانم ايمٙمٜمؿ: وم٣مل شمؿ سمٗمقيمقن, َم٣م فمعم ي٠مَمٛمقن اظمالئ٘م٥م هم٣من زمخغم,

 رب ي٣م ويمف يمٛم٣م وانمٖمر ايمٕم٣مزمريـ, دم فمٗمٌف دم واطمٙمٖمف اظمٜمديكم, دم درصمتف وارهمع

 .شهمٝمف يمف وٞمقر ومػمه, دم يمف واهمًح ايمٔم٣مظمكم,

 .ونمغمهؿ( 331/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل( 564/ 3) وأمحد ,َمًٙمؿ أطمرصمف

  .بدْ٘ مجٝع ٜطرت بجٛب ٜػطٛٙ إٔ - ج
 ضمكم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن» :عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ ذتدٜح

 .شضمػمة زمػمدة ؽمجل سمقدم

 .ونمغمهؿ( 352/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,صحٝمحٜمام دم ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 زأض٘ ٜػط٢ ال فإْ٘ احملسّ، فإَا ستسَا، َات َٔ غري يف ٖٚرا - د
  .ٚٚدٗ٘

 إذ زمٔمرهم٥م, واومػ رصمؾ زمٝمٛمام» :قاٍزضٞ اهلل عُٓٗا  - عباع ابٔ ذتدٜح

 فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٗم٣مل همٟمومٔمِمتف,: وم٣مل أو همقومِمتف, راضمٙمتف فمـ وومع

 وٓ( شمقزمٝمف دم: رواي٥م ودم) شمقزمكم دم وىمٖمٛمقه وؽمدر, زمامء انمًٙمقه: وؽمٙمؿ

 ئٌم٧م هم١مٞمف ,(وصمٜمف وٓ) رأؽمف ختٚمروا وٓ ,(سمْمٝمٌقه وٓ: رواي٥م ودم) َتٛمْمقه

 .شَمٙمٌٝم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم

 ق) " اظمًتخرج " دم ٞمٔمٝمؿ وأزمق ," صحٝمحٝمٜمام " دم ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 .ايمٌخ٣مري فمٛمد ايمزي٣مدة ويمٝم٦ًم(  - 361/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,(111 - 136
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 همٝمٜم٣م ىمالم ٕهؾ ايمٔمٙمؿ. :شايمقصمف» زي٣مدة

  .َٛت٘ بإ إذا ٚإخساد٘ بتذٗٝصٙ ٜعذًٛا إٔ - ٖـ
أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف , ٣مَمرهمقفمً  فمٛمف اهلل رض هريرة أيب حلدي٧م

فُمقاأَ »: وؽمٙمؿ وم٣مل ٛم٣َمَزِة, ْهِ ٥مً  سَمُؽ  هَم١مِنْ  زم٣ِمجْلَ َُمقهَن٣َم - وَم٣مَل  يَمَٔمَٙمفُ  - هَمَخغْمٌ  َص٣محِلَ  سُمَٗمد 

ـْ  َوإِنْ  فَمَٙمْٝمِف, ـْ  سَمَّمُٔمقَٞمفُ  هَممَمر  َذيمَِؽ, نَمغْمَ  سَمُ٘م شِروَم٣مزمُِ٘مؿْ  فَم
(ٔ)

. 

 ويمذيمؽ ؤمٝمٖم٣من ويم٘مٛمٜمام هذا, َمـ أسح آطمران ضمديث٣من ايم٣ٌمب ودم

 .فمٛمٜمام أفمروٛم٣م

  غريٙ. إىل ٜٓكًٛٙ ٚال فٝ٘، َات ايرٟ ايبًد يف ٜٙدفٓٛ إٔ - ٚ
  اظمتٗمدم. هريرة أيب ضمدي٧م دم زمف اظمٟمَمقر هاعاإل يٛم٣مدم ٞمفٕ

 أضمد, يقم ىم٣من ظم٣م»: وم٣مل فمٛمٜمام اهلل رض اهلل فمٌد زمـ صم٣مزمر ضمدي٧م وٞمحقه

 إن: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمٛم٣مدي همٛم٣مدى زم٣ميمٌٗمٝمع, يمٝمدهمٛمقا ايمٗمتعم محؾ

 - َمّم٣مصمٔمٜمؿ دم ايمٗمتعم سمدهمٛمقا أن يٟمَمرىمؿ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

( ٞم٣موح فمعم( )فم٣مديمتٜمام: رواي٥م ودم), فمديٙمكم وطم٣مرم أيب أَمل محٙم٦م زمٔمدَم٣م

 ضمٝم٧م ايمٗمتعم َمع همرصمٔمٛم٣ممه٣م: وم٣مل رواي٥م ودم) همردوا - ايمٌٗمٝمع سمٖمل يمتدهمٛمٜمؿ

 .(شومتٙم٦م

                                                           
 (.ٜٗٗ(, ومسلم في صحيحو )ٖ٘ٔٔي صحيحو )أخرجو اإلمام البخاري ف (ٔ)
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 - 163) صحٝمحف دم ضم٣ٌمن وازمـ ,رزمٔم٥مإ ايمًٛمـ أصح٣مب أطمرصمف

/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(351 - 564/ 3) وأمحد يمف, آطمرى وايمرواي٥م ,(َمقارد

 وايمزي٣مدة " صحٝمح ضمًـ ضمدي٧م ": ايمؼمَمذي ووم٣مل صحٝمح, زم١مؽمٛم٣مد( 24

 (.51) ايمٖمِمؾ اظمًٟميم٥م دم يمٖمٓمٜم٣م يٟميت رواي٥م دم محدٕ

 همحٚمؾ احلٌُم٥م زمقادي هل٣م أخ َم٣مت ظم٣م ,٣مرض اهلل فمٛمٜم فم٣مئُم٥م وم٣ميم٦م ويمذيمؽ

 ىم٣من أٞمف وددت أين إٓ ٞمٖمز دم ٛملٞمُيز وأ ٞمٖمز, دم أصمد َم٣م " :َم٘م٣مٞمف َمـ

 .صحٝمح زمًٛمد ايمٌٝمٜمٗمل أطمرصمف ," َم٘م٣مٞمف دم دهمـ

 سمٛمٖمذ ٓ آطمر زمٙمد إلم يٛمٗمؾ زمٟمن أوص وإذا " ": االذناز"  يف ايٟٓٛٚ قاٍ

 ىمثرون,إ وم٣ميمف ايمذي اظمخت٣مر ايمِمحٝمح اظمذه٤م فمعم ضمرام ايمٛمٗمؾ هم٣من وصٝمتف,

 ." اظمحٗمٗمقن زمف وسح
  نً٘. عًٝ٘ أت٢ ٚيٛ َاي٘، َٔ دٜٓ٘ طا٤يك بعطِٗ ٜبادز إٔ - ش

 هم١من ومّم٣مئف, دم صمٜمد ىم٣من إن فمٛمف سم٠مدي أن ايمدويم٥م همٔمعم َم٣مل يمف ي٘مـ مل هم١من

 :أضم٣مدي٧م ذيمؽ ودم صم٣مز, زمٔمّمٜمؿ زمذيمؽ وسمْمقع سمٖمٔمؾ, مل

 :عٓ٘ اهلل زضٞ األطٍٛ بٔ ضعد عٔ: َٓٗا
 أٞمٖمٗمٜم٣م أن همٟمردت: وم٣مل فمٝم٣مٓ, وسمرك درهؿ, شمالشمامئ٥م وسمرك َم٣مت أطم٣مه أن»

 زمديٛمف حمٌقس أطم٣مك إن: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل رم همٗم٣مل: وم٣مل فمٝم٣ميمف, فمعم

 اهلل, رؽمقل ي٣م: ومٙم٦م( صمئ٦م شمؿ فمٛمف, همٗمّمٝم٦م همذه٦ٌم) فمٛمف هم٣مومض( هم٣مذه٤م)
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 هم١مهن٣م أفمْمٜم٣م وم٣مل زمٝمٛم٥م, هل٣م ويمٝم٦ًم اَمرأة, ادفمتٜمام يـ ديٛم٣مر إٓ فمٛمف ومّمٝم٦م ومد

 .(شص٣مدوم٥م: رواي٥م ودم) حمٗم٥م,

 وايمٌٝمٜمٗمل ,(4/ 2 ,133/ 1) دوأمح ,(55/ 5) َم٣مصمف ازمـ أطمرصمف

 َم٣مصمف, ازمـ إؽمٛم٣مد َمثؾ وآطمر صحٝمح, إؽمٛم٣مديف وأضمد ,(115/ 11)

 ايمث٣مٞمٝم٥م وايمرواي٥م احلدي٧م وؽمٝم٣مق! " ايمزوائد " دم ايمٌقصغمي وصححف

 .رواي٥م دم محدٕ وايمزي٣مدات وهل يمٙمٌٝمٜمٗمل

 :ّغريٍه للحاضسًٓ جيْش ما( 4) 

 أٜاّ. ثالث١ عًٝ٘ ها٤ٚايب ٚتكبًٝ٘، املٝت ٚد٘ نػف هلِ ٚجيٛش - 18
 :أضم٣مدي٧م ذيمؽ ودم

 صمٔمٙم٦م أيب, ومتؾ ظم٣م» :قاٍ عُٓٗا اهلل زضٞ اهلل عبد بٔ دابس عٔ: األٍٚ

 ٓ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وايمٛمٌل وهنقين, أزم٘مل, وصمٜمف فمـ ايمثقب أىمُمػ

 هم٣مؿمٚم٥م فمٚمل همجٔمٙم٦م ,(همرهمع وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمف همٟمَمر) يٛمٜم٣مين,

 اظمالئ٘م٥م َم٣مزايم٦م سمٌ٘مكم, أوٓ سمٌ٘مكم, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٗم٣مل سمٌ٘مل,

 .شرهمٔمتٚمقه ضمتك زمٟمصمٛمحتٜم٣م سمٓمٙمف

 ظمًٙمؿ وايمزي٣مدة( 565/ 3) وأمحد وايمٌٝمٜمٗمل وايمٛم٣ًمئل ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 .وايمٛم٣ًمئل

 فمٛمف اهلل رض زم٘مر أزمق أومٌؾ» :قايت عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ عٔ: ايجاْٞ

ٛمْح) ب َمً٘مٛمف َمـ همرؽمف فمعم ًَ  وفمٚمر) اظمًجد, فمعم همدطمؾ ٞمزل ضمتك( ايم
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 همتٝمٚمؿ فمٛمٜم٣م, اهلل رض فم٣مئُم٥م فمعم دطمؾ ضمتك ايمٛم٣مس ي٘مٙمؿ همٙمؿ( ايمٛم٣مس ي٘مٙمؿ

 شمؿ وصمٜمف, فمـ هم٘مُمػ صمرة, زمػمدة َمًجك وهق وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

 ٓ " اهلل ٞمٌل ي٣م وأَمل أٞم٦م زمٟميب: همٗم٣مل زم٘مك شمؿ ,(فمٝمٛمٝمف زمكم) همٗمٌٙمف فمٙمٝمف أىم٤م

 َم٦م يمٗمد: رواي٥م ودم َمتٜم٣م, همٗمد ؽفمٙمٝم ايمتل اظمقسم٥م أَم٣م َمقسمتكم, فمٙمٝمؽ اهلل جيٚمع

  .شزمٔمده٣م متقت ٓ ايمتل اظمقسم٥م

 يمف وايمزي٣مدة ,(531 - 531/ 1) وايمٛم٣ًمئل ,(56/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 ,(113/ 3) وايمٌٝمٜمٗمل ,(5122) صحٝمحف دم ضم٣ٌمن وازمـ رواي٥م, دم

 .ونمغممه٣م

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن» :أٜطا عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا عٔ: ايجايح

 فمٙمٝمف أىم٤م شمؿ وصمٜمف, دم هم٘مُمػ َمٝم٦م, وهق َمٓمٔمقن زمـ فمثامن فمعم دطمؾ

 .شوصمٛمتٝمف فمعم سمًٝمؾ ايمدَمقع رأي٦م ضمتك وزم٘مك همٗمٌٙمف,

 ؾم٣مهد ويمف ونمغممه٣م, وايمٌٝمٜمٗمل ,وصححف( 132/ 5) َمذيؼمايم أطمرصمف

 (.51/ 3) " ايمزوائد جمٚمع " دم يراصمع ضمًـ زم١مؽمٛم٣مد

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمع دطمٙمٛم٣م» :قاٍ عٓ٘ اهلل زض٢ أْظ عٔ ايسابع

 صعم اهلل رؽمقل همٟمطمذ ايمًالم, فمٙمٝمف آزمراهٝمؿ ـمئرا وىم٣من - ؽمٝمػ أيب وؽمٙمؿ

 جيقد وإزمراهٝمؿ ذيمؽ زمٔمد فمٙمٝمف دطمٙمٛم٣م شمؿ وؾمٚمف, همٗمٌٙمف إزمراهٝمؿ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل

 فمٌد يمف همٗم٣مل سمذرهم٣من, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمٝمٛم٣م همجٔمٙم٦م زمٛمٖمًف,
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 شمؿ رمح٥م, إهن٣م! فمقف ازمـ ي٣م: همٗم٣مل اهلل؟ رؽمقل ي٣م وأٞم٦م: فمقف زمـ ايمرمحـ

 يرض َم٣م إٓ ٞمٗمقل وٓ ُيزن, وايمٗمٙم٤م سمدَمع, ايمٔمكم إن: همٗم٣مل زمٟمطمرى أسمٌٔمٜم٣م

 .شظمحزوٞمقن إزمراهٝمؿ ي٣م زمٖمراومؽ وإٞم٣م رزمٛم٣م,

 .زمٛمحقه( 36/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,وَمًٙمؿ ,(32/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن» :عٓ٘ اهلل زضٞ دعفس بٔ اهلل عبد عٔ: ارتاَظ

 أطمل فمعم سمٌ٘مقا ٓ: همٗم٣مل أسم٣مهؿ شمؿ يٟمسمٝمٜمؿ, أن شمالشم٣م صمٔمٖمر آل أَمٜمؾ ٙمؿوؽم

 .احلدي٧م ش...ايمٝمقم زمٔمد

 فمعم صحٝمح وإؽمٛم٣مده ,(565/ 5) وايمٛم٣ًمئل ,(151/ 5) داود أزمق رواه

 ؾم٣مء إن." ايمتٔمزي٥م " دم يمٖمٓمف وؽمٝمٟميت َمٛمف, زمٟمسمؿ أمحد وأطمرصمف َمًٙمؿ, ذط

  .سمٔم٣ملم اهلل

 :املٔت أقازب علٙ جيب ما( 5)

 :أَسإ ٚفات٘ خرب ٜبًػِٗ املٝت أقازب ع٢ً ٚجيب - 19
  .بايكدز ٚايسضا ايصرب: األٍٚ
ٌُْٙمَقَٞمُ٘مؿْ }: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ءٍ  َويَمٛمَ ـَ  زمًَِمْ ْقِف  َِم قعِ  اخْلَ ـَ  َوَٞمْٗمصٍ  َواجْلُ ََْمَقالِ  َِم ْٕ  ا

َْٞمُٖمسِ  ْٕ ِ  َوايمَثَٚمَراِت  َوا ـَ  َوزَممم  ـَ  * ايمَِم٣مزمِِري ٥ٌَمٌ  َأَص٣مزَمْتُٜمؿْ  إَِذا ايَمِذي  هللَِِ  إَِٞم٣م وَم٣ميُمقا َُمِِمٝم

ـْ  َصَٙمَقاٌت  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ُأويَمِئَؽ  * َراصِمُٔمقنَ  إيَِمْٝمفِ  َوإَِٞم٣م ِؿْ  َِم  ُهؿُ  َوُأويَمئَِؽ  َوَرمْح٥َمٌ  َرهب 

  .[124 - 122: ايمٌٗمرة] {اظمُْْٜمَتُدونَ 
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 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِل   ََمرَ » :قاٍ عٓ٘ اهلل زضٞ َايو بٔ أْظ ٚذتدٜح

ٌْ٘مِل زم٣ِمَْمَرَأةٍ  ؽَمَٙمؿَ وَ  , فِمٛمَْد  سَم ي اهللََ  اسَمِٗمل: »هَمَٗم٣مَل  وَمػْمٍ  فَمٛم ل, إيَِمْٝمَؽ : وَم٣ميَم٦ْم  شَواْصػِمِ

ْ  هَم١مَِٞمَؽ  ٌَتِل, سُمَِم٤ْم  مَل ْ  زمُِٚمِِمٝم ٣م هَمِٗمٝمَؾ  سَمْٔمِرهْمُف, َومَل  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِل   إَِٞمفُ : هَلَ

ْ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  زَمَقازمكَِم, فِمٛمَْدهُ  جَتِْد  هَمَٙمؿْ  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعَم  ايمٛمٌَِل   زَم٣مَب  هَمَٟمسَم٦ْم   مَل

  .شإُولَم  ايمَِمْدََم٥مِ  فِمٛمَْد  ايمَِمػْمُ  إَِٞماَم : »هَمَٗم٣مَل  َأفْمِرهْمَؽ,

 ,(11 - 11/ 3) وَمًٙمؿ ,(113 - 112/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 .يمف وايمًٝم٣مق ,(32/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل

 عظِٝ. أدس ي٘ ٚالداأل ٚفا٠ ع٢ً ٚايصرب
 :زمٔمّمٜم٣م أذىمر ىمثغمة أضم٣مدي٧م ذيمؽ دم صم٣مء وومد

 َتٙم٥م إٓ ايمٛم٣مر همتٚمًف ايمقيمد َمـ شمالشم٥م اظمًٙمٚمكم َمـ ٓضمد يٚمقت ٓ» :أٚال

 .شايمٗمًؿ

 .هريرة رض اهلل فمٛمف أيب فمـ( 1/ 34) وايمٌٝمٜمٗمل ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 إٓ احلٛم٧م يٌٙمٕمقا مل ايمقيمد َمـ شمالشم٥م هلام يٚمقت َمًٙمٚمكم َمـ َم٣م» :ثاْٝا

 أزمقاب َمـ زم٣مب فمعم وي٘مقٞمقن: وم٣مل رمحتف, زمٖمّمؾ اجلٛم٥م وأزمقُّيؿ اهلل أدطمٙمٜمؿ

: هلؿ همٝمٗم٣مل أزمقاٞم٣م, جيئ ضمتك: همٝمٗمقيمقن اجلٛم٥م, ادطمٙمقا: هلؿ همٝمٗم٣مل اجلٛم٥م,

 .شاهلل رمح٥م زمٖمّمؾ ىمؿ وأزمقا أٞمتؿ اجلٛم٥م ادطمٙمقا

 وؽمٛمده فمٛمف, ونمغممه٣م( 35/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل( 532/ 1) ايمٛم٣ًمئل أطمرصمف

 .ُمٝمخكمايم ذط فمعم صحٝمح
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 وم٣ميم٦م ايمٛم٣مر, َمـ ضمج٣مزم٣م ىم٣مٞمقا ايمقيمد َمـ شمالشم٥م هل٣م َم٣مت اَمرأة أيام» :ثايجا

 .شواشمٛم٣من: وم٣مل واشمٛم٣من؟: اَمرأة

 ؽمٔمٝمد أيب فمـ ,(34/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل وَمًٙمؿ ,(61/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 .فمٛمف اهلل رض اخلدري

 آرض أهؾ َمـ زمِمٖمٝمف ذه٤م إذا اظم٠مَمـ يمٔمٌده يرى ٓ اهلل إن» :زابعا

 .شاجلٛم٥م دون زمثقاب ضمت٤ًموا همِمػم

 .ضمًـ زمًٛمد فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد فمـ( 531/ 1) ايمٛم٣ًمئل أطمرصمف

 االضرتداع.: االقازب ع٢ً جيب مما: ايجاْٞ االَس
  .{َراصِمُٔمقنَ  إيَِمْٝمفِ  َوإَِٞم٣م هللَِِ  إَِٞم٣م}: يٗمقل أن وهق

 رم وأطمٙمػ َمِمٝمٌتل دم اصمرين ايمٙمٜمؿ»: ومقيمف فمٙمٝمف ويزيد أي٥م, دم صم٣مء ىمام

  .شٛمٜم٣مَم طمغما

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م :قايت عٓٗا اهلل زضٞ ض١ًُ أّ ذتدٜح

 إيَِمْٝمفِ  َوإَِٞم٣م هللَِِ  إَِٞم٣م) اهلل أَمره َم٣م همٝمٗمقل َمِمٝم٥ٌم سمِمٌف َمًٙمؿ َمـ َم٣م»: يٗمقل وؽمٙمؿ

 يمف اهلل أطمٙمػ إٓ َمٛمٜم٣م طمغما رم وأطمٙمػ َمٔمٝمٌتل دم اصمرين ايمٙمٜمؿ( َراصِمُٔمقنَ 

 أيب َمـ طمغم اظمًٙمٚمكم أي: ومٙم٦م ؽمٙمٚم٥م أزمق َم٣مت همٙمام: وم٣ميم٦م .َمٛمٜم٣م طمغما

 ومٙمتٜم٣م, إين شمؿ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل إلم ه٣مصمر زمٝم٦م أول ؽمٙمٚم٥م,

 اهلل رؽمقل إرم أرؽمؾ: وم٣ميم٦م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل رم اهلل همٟمطمٙمػ

 يمف, خيْمٌٛمل -رض اهلل فمٛمف  -زمٙمتٔم٥م أيب زمـ ضم٣مؿم٤م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم
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 فمٛمٜم٣م, يٕمٛمٝمٜم٣م أن اهلل همٛمدفمق ازمٛمتٜم٣م أَم٣م: همٗم٣مل قر,نمٝم وأٞم٣م زمٛمت٣م رم إن: همٗمٙم٦م

 .شزم٣ميمٕمغمة يذه٤م أن اهلل وأدفمق

 (.316/ 3) وأمحد ,(32/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(34/ 3) َمًٙمؿ أطمرصمف

 ّفاٗ علٙ حدادا نلَا، الصٓي٘ مً املسأٗ متتيع أٌ الصرب ٓيايف ّال - 20

 أزبع٘ فتحد شّجَا، علٙ إال أٓاو. ثالث٘ علٙ تصد مل إذا غريِ أّ ،ّلدٍا

  ّعػسا. أغَس

 ضمٌٝم٥ٌم أم فمعم دطمٙم٦م» :قايتزضٞ اهلل عٓٗا  ض١ًُ أبٞ بٓت شٜٓب ذتدٜح

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م: همٗم٣ميم٦م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زوج

 َمٝم٦م فمعم َتد( أن) أطمر وايمٝمقم زم٣مهلل سم٠مَمـ َٓمرأة ُيؾ ٓ»: يٗمقل وؽمٙمؿ

 زمٛم٦م زيٛم٤م فمعم دطمٙم٦م شمؿ " اوفممم أؾمٜمر أرزمٔم٥م زوج فمعم إٓ شمالث, همقق

 زم٣ميمْمٝم٤م َم٣مرم: وم٣ميم٦م شمؿ همٚم٦ًم, زمْمٝم٤م همدفم٦م أطمقه٣م سمقدم ضمكم - صمحش

 ,ش...يٗمقل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م أين نمغم ضم٣مصم٥م, َمـ

 .احلدي٧م همذىمرت

 (.111 - 111/ 111 6 ,111/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 ٚقطا٤ يًصٚج إزضا٤ شٚدٗا، غري ع٢ً حتد مل إذا ٚيهٓٗا - 21
  .نجري خري ذيو ٚزا٤ َٔ هلُا ٜٚسد٢ هلا، أفطٌ فٗٛ َٓٗا، يٛطسٙ
 .فمٛمٜمام اهلل رض آٞمِم٣مري ؿمٙمح٥م أيب وزوصمٜم٣م ؽمٙمٝمؿ ٓم وومع ىمام

 أو ظمروف ؿمٙمح٥م أزمق وسمقاوع ,(ؾمديدا َمرو٣م) ايمِمٌل َمرضو» :فُّٔ

 اهلل صعم ايمٛمٌل ويٟميت يتقوٟم, ايمٕمداة صالة يٗمقم ؿمٙمح٥م أزمق هم٘م٣من)يمف, سمّمٔمّمع
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 يٗمٝمؾ وجيئ ايمٛمٜم٣مر, ٞمِمػ َمـ ومري٤م إلم َمٔمف وي٘مقن َمٔمف, ِمعمهمٝم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 أزمق هم٣مٞمْمٙمؼ( ايمٔمتٚم٥م صالة إلم جيئ همٙمؿ وذه٤م, هتٝمٟم ايمٓمٜمر صعم هم١مذا ويٟمىمؾ,

 وَم٣مت( اظمًجد إلم: رواي٥م ودم) وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل إلم فمُمٝم٥م ؿمٙمح٥م

 يمذيا أٞم٣م أىمقن ضمتك ازمٛمف أضمد ؿمٙمح٥م أيب إلم يتٔمكم ٓ: ؽمٙمٝمؿ أم همٗم٣ميم٦م ايمِمٌل

 وصم٣مء ,(ايمٌٝم٦م صم٣مٞم٤م دم) ووؤمتف ,(فمٙمٝمف همًج٦م) ايمِمٌل همٜمٝمٟمت يمف, أٞمٔم٣مه

 وَمٔمف) فمٙمٝمٜم٣م دطمؾ ضمتك وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمٛمد َمـ ؿمٙمح٥م أزمق

 ؿمٙمح٥م أزم٣م ي٣م: همٗم٣ميم٦م ازمٛمل؟ ىمٝمػ: همٗم٣مل( أصح٣مزمف َمـ اظمًجد أهؾ َمـ ٞم٣مس

 همٟمسمتف !(اؽمؼماح ومد ي٘مقن أن وأرصمق) ايم٣ًمفم٥م َمٛمف أؽم٘مـ اؾمت٘مك َمٛمذ ىم٣من َم٣م

 همقوع همراؾمف إلم همٗم٣مل وم٣مل) ,(ايمٗمقم وطمرج همتٔمُمقا, إيمٝمٜمؿ همٗمرزمتف) زمٔمُم٣مئف

 ,(ذيمؽ ومٌؾ سمِمٛمع ىم٣مٞم٦م َم٣م أضمًـ يمف وسمِمٛمٔم٦م) همتْمٝم٦ٌم, وم٣مَم٦م شمؿ ,(رأؽمف

 ىم٣من ايمْمٝم٤م ريح وصمد أن إٓ هق همام ايمٖمراش, َمٔمف دطمٙم٦م ضمتك صم٣مءت شمؿ)

 ؿمٙمح٥م أزم٣م ي٣م :وم٣ميم٦م( ايمٙمٝمؾ آطمر ىم٣من همٙمام) ,(أهٙمف إرم ايمرصمؾ َمـ ي٘مقن َم٣م َمٛمف

 أن هلؿ أىم٣من إي٣مه٣م هؿ همًٟميمق هلؿ, فمٙمٝم٥م ومقَم٣م أفم٣مروا ومقَم٣م أن يمق أرأي٦م

 شمؿ فم٣مري٥م, ازمٛمؽ أفم٣مرك ىم٣من وصمؾ فمز اهلل هم١من وم٣ميم٦م ٓ,: همٗم٣مل يٚمٛمٔمقهؿ؟

 زمام وومٔم٦م إذا ضمتك سمرىمتٛمل: وم٣مل شمؿ همٕمّم٤م! واصػم هم٣مضمت٤ًم إيمٝمف, ومٌّمف

 شمؿ ,(انمتًؾ أصٌح همٙمام) ,(اهلل ومحد هم٣مؽمؼمصمع,! )ازمٛمل إرم ٞمٔمٝم٦م زمف وومٔم٦م
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 رؽمقل همٗم٣مل همٟمطمػمه,( َمٔمف همِمعم) وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل إلم نمدا

 .شيمٝمٙمت٘مام نم٣مزمر دم يم٘مام اهلل زم٣مرك وؽمٙمؿ, فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل

 :املٔت أقازب علٙ حيسو ما( 6)

 اٍصٜ ٚال نإ اّزٛأَ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ حسّ يكد - 22
  دتٓابٗا.ال َعسفتٗا فٝذب َٝت، هلِ َات إذا ٜستهبْٛٗا ايٓاع بعض
 :زمٝم٣مهن٣م َمـ زمد همال

 :نجري٠ أحادٜح ٚفٝٗا ايٓٝاح١، - أ
 آضم٣ًمب, دم ايمٖمخر: يؼمىمقهنـ ٓ اجل٣مهٙمٝم٥م, أَمر َمـ أَمتل دم أرزمع» - 1

 .وايمٛمٝم٣مضم٥م زم٣ميمٛمجقم, وآؽمتًٗم٣مء آٞم٣ًمب, دم وايمْمٔمـ

 َمـ هزم٣مل وفمٙمٝمٜم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم سمٗم٣مم َمقهت٣م, ومٌؾ سمت٤م مل إذا ايمٛم٣مئح٥م: ووم٣مل

 .شصمرب َمـ ودرع ومْمران,

 َم٣ميمؽ أيب ضمدي٧م َمـ ,(33/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(12/ 3) َمًٙمؿ رواه

 .-رض اهلل فمٛمف- آؾمٔمري

 فمعم ضم٥مٝم٣موايمٛم ايمٛم٤ًم, دم ايمْمٔمـ: ىمٖمر هبؿ مه٣م ايمٛم٣مس دم اشمٛمت٣من» - 5

 .شاظمٝم٦م

 ضمدي٧م َمـ ونمغممه٣م ,(33/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(12 25/ 1) َمًٙمؿ رواه

 .- فمٛمفرض اهلل- هريرة
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 زمـ أؽم٣مَم٥م ص٣مح وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ازمـ زمراهٝمؿإ َم٣مت ظم٣م» - 3

 زمِم٣مئح ويمٝمس َمٛمل, هذا يمٝمس وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل زيد,

  .شايمرب يٕمّم٤م وٓ سمدَمع, وايمٔمكم ُيزن, ايمٗمٙم٤م ضمؼ,

رض اهلل - هريرة أيب فمـ ,(355/ 1) واحل٣مىمؿ ,(413) ضم٣ٌمن ازمـ رواه

 .ضمًـ زمًٛمد -فمٛمف

 اهلل صعم اهلل رؽمقل فمٙمٝمٛم٣م أطمذ»: وم٣ميم٦مرض اهلل فمٛمٜم٣م  فمْمٝم٥م أم فمـ - 1

 إٓ( اظم٣ٌمئم٣مت َمـ سمٔمٛمل) اَمرأة َمٛم٣م وهم٦م همام ٞمٛمقح, أٓ ايمٌٝمٔم٥م َمع وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 ؽمػمة, أيب ازمٛم٥م أو َمٔم٣مذ, اَمرأة ؽمػمة أيب وازمٛم٥م ايمٔمالء, أم ؽمٙمٝمؿ, أم مخس,

 .شَمٔم٣مذ واَمرأة

 وايمٌٝمٜمٗمل يمف, وايمٙمٖمظ ,(13/ 3) وَمًٙمؿ ,(134/ 3) ايمٌخ٣مري رواه

 .ونمغمهؿ ,(35/ 1)

 .ادتٝٛب ٚغل ارتدٚد، ضسب - ج ب،
 اجلٝمقب, وؾمؼ اخلدود, سمٙمْمؿ َمـ َمٛم٣م يمٝمس»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شاجل٣مهٙمٝم٥م زمدفمقى ودفمك

 وازمـ ,(41/ 1) وَمًٙمؿ ,(156 ,155 - 154/ 3) ايمٌخ٣مري رواه

 ازمـ ضمدي٧م َمـ غمهؿونم ,(31 - 33/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(524) اجل٣مرود

  .رض اهلل فمٛمف َمًٔمقد
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  :قاٍزضٞ اهلل عٓ٘  َٛض٢ أبٞ بٔ بسد٠ أبٞ ذتدٜح ايػعس، حًل - د
 أهٙمف, َمـ اَمرأة ضمجر دم ورأؽمف فمٙمٝمف, همٕمًم وصمٔم٣م َمقؽمك أزمق وصمع»

 إٞم٣م: وم٣مل أهم٣مق همٙمام ؾمٝمئ٣م, فمٙمٝمٜم٣م يرد أن يًتْمع همٙمؿ أهٙمف, َمـ اَمرأة همِم٣مضم٦م

 اهلل صعم اهلل رؽمقل هم٣من وؽمٙمؿ, فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمٛمف زمرئ ممـ زمرئ

 .شوايمُم٣موم٥م واحل٣ميمٗم٥م, ايمِم٣ميمٗم٥م, َمـ زمرئ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

/ 1) وايمٛم٣ًمئل ,(41/ 1) وَمًٙمؿ ,(156/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

  (.31/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل ,(533

  :قايت املباٜعات َٔ اَسأ٠ ذتدٜح ايػعس، ْػس - ٖـ
 ايمذي اظمٔمروف دم ؽمٙمؿو فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمٙمٝمٛم٣م أطمذ همٝمام ىم٣من»

 ٞمُمؼ وٓ ويال, ٞمدفمق وٓ وصمٜم٣م ٞمخٚمش ٓ وأن همٝمف, ٞمٔمِمٝمف ٓ أن فمٙمٝمٛم٣م أطمذ

 .شاؾمٔمرً  ٞمٛممم ٓ وأن صمٝم٣ٌم,

 زمًٛمد ,(31/ 1) ايمٌٝمٜمٗمل ؿمريٗمف وَمـ ,(26/ 5) داود زمقأ أطمرصمف

 .صحٝمح

 َمّم٦م هم١مذا َمٝمتٜمؿ, فمعم ضمزًٞم٣م ومٙمٝمٙم٥مً  أي٣مًَم٣م حل٣مهؿ ايمرصم٣مل زمٔمض وإفمٖم٣مء

 إلم يّم٣مف ـم٣مهر, هق ىمام ايمُمٔمر ٞممم َمٔمٛمك دم آفمٖم٣مء همٜمذا! ضمٙمٗمٜم٣م إلم فم٣مدوا

 وىمؾ واليم٥م, زمدفم٥م ىمؾ»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وم٣مل وومد زمدفم٥م, أٞمف ذيمؽ

 .شايمٛم٣مر دم واليم٥م
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 فمـ صحٝمح زمًٛمد " وايمِمٖم٣مت آؽمامء " دم وايمٌٝمٜمٗمل ايمٛم٣ًمئل رواه

 .صم٣مزمر

  ايٓعٞ. َٔ ْ٘أل ٚحنٖٛا، املٓا٥س زؤٚع ع٢ً َٛت٘ عٔ االعالٕ - ز
 اظمٝم٦م يمف َم٣مت إذا ىم٣من»: أٞمف رض اهلل فمٛمف ايمٝمامن زمـ ضمذيٖم٥م فمـ شم٦ٌم وومد

 اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م إين ٞمٔمٝم٣م, ي٘مقن أن أطم٣مف إين أضمدا, زمف سم٠مذٞمقا ٓ: وم٣مل

 .شايمٛمٔمل فمـ يٛمٜمك وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 وأمحد ,(121/ 1) َم٣مصمف وازمـ وضمًٛمف, ,(156/ 5) ايمؼمَمذي أطمرصمف

 أيب ازمـ َمٛمف اظمرهمقع وأطمرج ,(41/ 1) وايمٌٝمٜمٗمل يمف وايمًٝم٣مق ,(113/ 2)

 " دم احل٣مهمظ وم٣مل ىمام ضمًـ وإؽمٛم٣مده ,(64/ 1) " اظمِمٛمػ " دم ؾمٝم٥ٌم

 ."ايمٖمتح

  اظمٝم٦م. زمٚمقت طم٣ٌمراإل هق :يػ١ ٚايٓعٞ

 سمدل صحٝمح٥م أضم٣مدي٧م صم٣مءت ومد ويم٘مـ إطم٣ٌمر, ىمؾ يُمٚمؾ هذا فمعم همٜمق

  آطم٣ٌمر. َمـ ٞمقع صمقاز فمعم

 ايمذي فمالناإل زم٣ميمٛمٔمل اظمراد إن :اٚقايٛ ايٓٗٞ، َطًل بٗا ايعًُا٤ ٚقٝد

 ,وآؽمقاق ,ايمٌٝمقت أزمقاب فمعم ايمِمٝم٣مح َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م أهؾ فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م يُمٌف

 .اجل٣مئز ايمٛمٔمل :ومٙم٦م ويمذيمؽ ؽمٝمٟميت, ىمام
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  .ادتا١ًٖٝ ْعٞ ٜػب٘ َا ب٘ ٜكرتٕ مل إذا ايٛفا٠ إعالٕ ٚجيٛش - 23
 ٘مٖمكموايمت ايمٕمًؾ َمـ زمحٗمف يٗمقم َمـ فمٛمده ي٘مـ مل إذا ذيمؽ جي٤م وومد

 :أضم٣مدي٧م وهمٝمف ذيمؽ, وٞمحق فمٙمٝمف وايمِمالة

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن» :ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ أبٞ عٔ: األٍٚ

 وىمػم هبؿ همِمػ اظمِمعم, إلم طمرج همٝمف, َم٣مت ايمذي ايمٝمقم دم ايمٛمج٣مر ٞمٔمك

 .شأرزمٔم٣م

 ؿمرومف خمتٙمػ َمـ زي٣مداسمف زمجٚمٝمع ذىمره وؽمٝمٟميت ونمغممه٣م, ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف

 .ايم٣ًمزمع دي٧ماحل اظمًٟميم٥م دم

  :قاٍزضٞ اهلل عٓ٘  أْظ عٔ: ايجاْٞ
 أطمذ شمؿ همٟمصٝم٤م, زيد ايمرواي٥م أطمذ»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وم٣مل

 رؽمقل فمٝمٛمل وإن - همٟمصٝم٤م رواضم٥م زمـ اهلل فمٌد أطمذه٣م شمؿ همٟمصٝم٤م, صمٔمٖمر

 إَمرة نمغم َمـ ايمقيمٝمد زمـ طم٣ميمد أطمذه٣م شمؿ - يمتذرهم٣من وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل

 .شيمف همٖمتح

  ." زمٛمٖمًف وايمذي" :يمف وسمرصمؿ يمٌخ٣مريا أطمرصمف

 ."زمٛمٖمًف اظمٝم٦م أهؾ إلم يٛمٔمك ايمرصمؾ زم٣مب" :بكٛي٘ ٚقبً٘

 ممٛمقفم٣م يمٝمس ايمٛمٔمل أن إلم ؾم٣مرةاإل :ايمؼممج٥م ههذ وهم٣مئدة" :اذتافظ ٚقاٍ

 ئمٙمـ َمـ يرؽمٙمقن هم٘م٣مٞمقا يِمٛمٔمقٞمف, اجل٣مهٙمٝم٥م أهؾ ىم٣من فمام هنك وإٞمام ىمٙمف,

 ىـا. ايمدور أزمقاب فمعم اظمٝم٦م َمقت زمخػم
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 َمـ ٞمٔمٝم٣م ي٘مقن اظمٛم٣مئر رؤوس زمذيمؽ هم٣ميمِمٝم٣مح َمًٙمام, هذا ىم٣من وإذا :تقً

 أَمقر زمف يٗمؼمن وومد هذه, ومٌؾ ايمتل ايمٖمٗمرة دم زمف صمزَمٛم٣م ويمذيمؽ أولم, زم٣مب

 وَمدح! ايمِمٝم٣مح هذا فمعم صمرةإ أطمذ َمثؾ أطمر, حمرَم٣مت ذاهت٣م دم هل أطمرى

 َم٣مصمدإ همخر فمعم ايمِمالة": ىمٗمقهلؿ ىمذيمؽ, يمٝمس أٞمف ئمٙمؿ زمام اظمٝم٦م

 !". ..ايمِم٣محلكم ايم٘مرام ايمًٙمػ وزمٗمٝم٥م ظم٘مرَمكم,ا

 .يًُٝت ٜطتػفسٚا إٔ ايٓاع َٔ ٜطًب إٔ يًُدرب ٜٚطتخب - 24
 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل زمٔم٧م»: وم٣مل فمٛمف اهلل رض ومت٣مدة أيب حلدي٧م

 أيب زمـ همجٔمٖمر زيد أصٝم٤م هم١من ضم٣مرشم٥م, زمـ زيد فمٙمٝم٘مؿ آَمراء صمٝمش وؽمٙمؿ

 صمٔمٖمر همقشم٤م آٞمِم٣مري, رواضم٥م زمـ اهلل همٔمٌد صمٔمٖمر أصٝم٤م هم١من ؿم٣ميم٤م,

 زيدا, فمقم سمًتٔمٚمؾ أن أره٤م ىمٛم٦م َم٣م اهلل رؽمقل ي٣م وأَمل أٞم٦م زمٟميب: همٗم٣مل

 إن شمؿ اهلل, ؾم٣مء َم٣م همٙمٌثقا هم٣مٞمْمٙمٗمقا, طمغم, ذيمؽ أي سمدري ٓ هم١مٞمؽ اَمّمف: وم٣مل

 صم٣مَمٔم٥م, ايمِمالة يٛم٣مدي أن وأَمر اظمٛمػم, صٔمد وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 فمٌد ؾمؽ - طمغم شم٣مب أو طمغم, ٞم٣مب: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل

 إهنؿ ايمٕم٣مزي؟ هذا صمٝمُم٘مؿ فمـ ىمؿ أطمػم أٓ ,-( َمٜمدي ازمـ ئمٛمل - ايمرمحـ

 يمف هم٣مؽمتٕمٖمر - يمف هم٣مؽمتٕمٖمروا ؾمٜمٝمدا, زيد همٟمصٝم٤م ايمٔمدو, همٙمٗمقا اٞمْمٙمٗمقا

 ومتؾ ضمتك ايمٗمقم فمعم همُمد ؿم٣ميم٤م, أيب زمـ صمٔمٖمر ايمٙمقاء أطمذ شمؿ - ايمٛم٣مس

 رواضم٥م, زمـ اهلل فمٌد ايمٙمقاء أطمذ شمؿ يمف, هم٣مؽمتٕمٖمروا زم٣ميمُمٜم٣مدة, يمف أؾمٜمد ؾمٜمٝمدا,

 زمـ طم٣ميمد ايمٙمقاء أطمذا شمؿ يمف, هم٣مؽمتٕمٖمروا ؾمٜمٝمدا, ومتؾ ضمتك ومدَمٝمف همٟمشم٦ٌم
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 اهلل صعم اهلل رؽمقل رهمع شمؿ - ٞمٖمًف أَمر هبق آَمراء, َمـ ي٘مـ ومل - ايمقيمٝمد

 همٚمـ - هم٣مٞمٌمه ؽمٝمقهمؽ, َمـ ؽمٝمػ هق ايمٙمٜمؿ: همٗم٣مل أصٌٔمٝمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 يتخٙمٖمـ وٓ إطمقاٞم٘مؿ, همٟمَمدوا اٞمٖمروا: وم٣مل شمؿ - اهلل ٝمػؽم طم٣ميمد ؽمٚمل يقَمئذ

 .شورىم٣ٌمٞم٣م َمُم٣مة ؾمديد ضمر دم ايمٛم٣مس همٛمٖمر: أضمد

 .ضمًـ وإؽمٛم٣مده( 311 - 311 ,566/ 2) أمحد أطمرصمف

 فمٙمٝمف اهلل صعم ومقيمف دم :ٚغريٙ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ أبٞ عٔ ايباب ٚيف

 اظمًٟميم٥م دم وؽمٝمٟميت ,شطمٝم٘مؿٕ اؽمتٕمٖمروا»: ايمٛمج٣مر يمٙمٛم٣مس ٞمٔمل ظم٣م وؽمٙمؿ

 (.55 - 54) ص( 31)

 :اخلامت٘ حطً عالمات( 8)

 ع٢ً بٗا ٜطتدٍ بٝٓات عالَات دعٌ قد اذتهِٝ ايػازع إٕ ثِ - 25
 .ارتامت١ حطٔ
 زمُم٣مرة ىم٣مٞم٦م زم١مضمداه٣م َم٣مت اَمرئ همٟميام - وَمٛمف زمٖمّمٙمف يمٛم٣م سمٔم٣ملم اهلل ىمتٌٜم٣م -

 .زمُم٣مرة َمـ هل٣م وي٣م يمف,

  .املٛت عٓد بايػٗاد٠ ْطك٘: األٚىل
 :أحادٜح ٚفٝ٘
 احل٣مىمؿ أطمرصمف ,شاجلٛم٥م دطمؾ اهلل إٓ إيمف ٓ ىمالَمف آطمر ىم٣من َمـ» - 1

 .َمٔم٣مذ فمـ ضمًـ زمًٛمد ونمغمه

 .دم ؽمٛمده ص٣ميمح زمـ أيب فمري٤م قًت:
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  اذتبني. بسغح املٛت: ايجا١ْٝ
 أطم٣م همٔم٣مد زمخراؽم٣من, ىم٣من أٞمف» :عٓ٘ اهلل زضٞ ارتصٝب بٔ بسٜد٠ ذتدٜح

 أىمػم, اهلل: همٗم٣مل صمٌٝمٛمف, ٔمرقزم هق وإذا زم٣مظمقت, همقصمده َمريض, وهق يمف

 .شاجلٌكم زمٔمرق اظم٠مَمـ َمقت: يٗمقل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م

 .ونمغمه (331 ,324/ 2) أمحد أطمرصمف

  ْٗازٖا. أٚ ادتُع١ ي١ًٝ املٛت: ايجايج١
 يمٝمٙم٥مو أ اجلٚمٔم٥م, يقم يٚمقت َمًٙمؿ َمـ َم٣م»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شٗمػمايم همتٛم٥م اهلل ووم٣مه إٓ اجلٚمٔم٥م,

 فمٚمرو, زمـ اهلل فمٌد فمـ ؿمريٗمكم َمـ ,(3313 - 3255) أمحد أطمرصمف

 اهلل, فمٌد زمـ وصم٣مزمر أٞمس فمـ ؾمقاهد ويمف ايمقصمٜمكم, أضمد َمـ وايمؼمَمذي

 .صحٝمح أو ضمًـ ؿمرومف زمٚمجٚمقع هم٣محلدي٧م ونمغممه٣م,

 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
يمف ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آوايمِمحٝمح أن هذا احلدي٧م ٓ يث٦ٌم فمـ ايم

  وؽمٙمؿ.

 : (1074يف ضٓٓ٘ عٓد حدٜح زقِ )قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل 
ـُ  َرزمِٝمَٔم٥مُ  ,زمُِٚمَتِِمؾٍ  إؽِْمٛم٣َمُدهُ  يَمْٝمَس  ضَمِدي٧ٌم  َوَهَذا ـْ  َيْرِوي إَِٞماَم  ؽَمْٝمٍػ  زْم  َأيِب  فَم

ٌْدِ  ـِ  فَم , ايمَرمْحَ ٌُقِم  ـْ  احُل ٌْدِ  فَم ـِ  اهللَِ فَم   فَمْٚمٍرو. زْم

 َٓ ـِ  َٔم٥مَ يمَِرزمِٝم َٞمْٔمِرُف  َو ـْ  ؽَماَمفًم٣م ؽَمْٝمٍػ  زْم ٌْدِ  َِم ـِ  اهللَِ  فَم  ها .فَمْٚمٍرو زْم
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 فمٌد َمـ يًٚمع مل ؽمٝمػ زمـ رزمٝمٔم٥م ؤمٝمػ, إؽمٛم٣مده ٚقاٍ ستكل املطٓد:

 رصم٣مل شمٗم٣مت رصم٣ميمف وزم٣مومل ؤمٝمٖم٣من, ؽمٔمد زمـ وهُم٣مم وهق فمٚمرو, زمـ اهلل

 ها .ايمُمٝمخكم
د ٌيمٙمٔمٓ َمدطمؾ  ٥م,ايمٖمّمٝمٙم دم إزَم٣منو ,شمؿ إن اظمقت دم إَم٣مىمـ ايمٖمّمٝمٙم٥م

 .فمعم َم٣م ىم٣من َمـ همٔمؾ ٞمٖمًف, واهلل اظمقهمؼاظمٝم٦م همٝمف, وإٞمام ي٠مصمر 

  ايكتاٍ. ضاح١ يف االضتػٗاد: ايسابع١
َٓ }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ـَ  َو ٌَ ًَ ـَ  ََتْ  فِمٛمَْد  َأضْمَٝم٣مءٌ  زَمْؾ  َأَْمَقاسًم٣م اهللَِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  وُمتُِٙمقا ايَمِذي

ِؿْ  ـْ  اهللَُ  آسَم٣مُهؿُ  زماَِم  هَمِرضِمكمَ  * ُيْرَزوُمقنَ  َرهب  ونَ  هَمّْمٙمِفِ  َِم ٌْمِمُ َت ًْ ـَ  َوَي ْ  زم٣ِميَمِذي  َيْٙمَحُٗمقا مَل

ـْ  هِبِؿْ  َٓ  طَمْٙمِٖمِٜمؿْ  َِم َٓ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَمْقٌف  َأ ونَ  * َُيَْزُٞمقنَ  ُهؿْ  َو ٌْمِمُ َت ًْ ـَ  زمِٛمِْٔمَٚم٥مٍ  َي  اهللَِ  َِم

 .[141 - 136: فمٚمران آل] {اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأصْمرَ  ُيِّمٝمعُ  َٓ  اهللََ َوَأنَ  َوهَمّْمؾٍ 

 ي٣م: وم٣مل رصمال أن» :ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب أصخاب َٔ زدٌ عٔٚ

 زم٣ٌمروم٥م ىمٖمك: وم٣مل ايمُمٜمٝمد؟ إٓ ومٌقرهؿ دم يٖمتٛمقن اظم٠مَمٛمكم زم٣مل َم٣م اهلل رؽمقل

 .شهمتٛم٥م رأؽمف فمعم ايمًٝمقف

 " احلدي٧م " دم ايمنومًْمل ايمٗم٣مؽمؿ وفمٛمف ,(556/ 1) ايمٛم٣ًمئل رواه

 .صحٝمح وؽمٛمده ,(1/  132/ 5)
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  اهلل. ضبٌٝ يف اغاشّّٜ املٛت: ط١ارتاَ
 :أيب هريرة رض اهلل فمٛمفضمدي٧م  وهمٝمف

 همٜمق اهلل ؽمٌٝمؾ دم ومتؾ َمـ اهلل رؽمقل ي٣م: وم٣ميمقا همٝم٘مؿ؟ ايمُمٜمٝمد سمٔمدون َم٣م»

: وم٣مل اهلل؟ رؽمقل ي٣م هؿ همٚمـ: وم٣ميمقا يمٗمٙمٝمؾ, إذا أَمتل ؾمٜمداء إن: وم٣مل ؾمٜمٝمد,

 َم٣مت وَمـ ؾمٜمٝمد قهمٜم اهلل ؽمٌٝمؾ دم َم٣مت وَمـ ؾمٜمٝمد, همٜمق اهلل ؽمٌٝمؾ دم ومتؾ َمـ

 شؾمٜمٝمد وايمٕمريؼ ؾمٜمٝمد, همٜمق ايمٌْمـ دم َم٣م وَمـ ؾمٜمٝمد, همٜمق ايمْم٣مفمقن دم

 .َمًٙمؿ أطمرصمف

 اعٕٛ.بايط املٛت: ايطادض١
 :أضم٣مدي٧م وهمٝمف

 زمؿ»: رض اهلل فمٛمف َم٣ميمؽ زمـ أٞمس رم وم٣مل: ؽمغميـ زمٛم٦م ضمٖمِم٥م فمـ - 1

 اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل: همٗم٣مل زم٣ميمْم٣مفمقن,: ومٙم٦م فمٚمرة؟ أيب زمـ ُيٝمك َم٣مت

 .شَمًٙمؿ يم٘مؾ ؾمٜم٣مدة ايمْم٣مفمقن»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 .(124 - 123/ 11) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 ايبطٔ. بدا٤ املٛت: ايطابع١
 :ضمديث٣من وهمٝمف

فمـ أيب هريرة  ونمغمه َمًٙمؿ رواه شؾمٜمٝمد همٜمق ايمٌْمـ دم َم٣مت وَمـ...» - 1

. 
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 وطم٣ميمد سد زمـ وؽمٙمٝمامن صم٣ميم٣ًم ىمٛم٦م»: وم٣مل ي٣ًمر زمـ اهلل فمٌد فمـ - 5

 ي٘مقٞم٣م أن يُمتٜمٝم٣من مه٣م هم١مذا زمٌْمٛمف, َم٣مت قدم,سم رصمال ىمروا همذ فمرهمْم٥م, زمـ

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل يٗمؾ أمل»: طمريمم مه٣م أمحد :همٗم٣مل ,صمٛم٣مزسمف ؾمٜمداء

 :رواي٥م ودم زمعم: آطمر همٗم٣مل ؟شومػمه دم ئمذب همٙمـ زمْمٛمف يٗمتٙمف َمـ»: وؽمٙمؿ

 .شصدوم٦م»

 وازمـ وضمًٛمف, ,(131/ 5) وايمؼمَمذي ,(556/ 1) ايمٛم٣ًمئل أطمرصمف

/ 1) وأمحد ,(1555) وايمْمٝم٣ميمز ,(َمقارد - 455 رومؿ) صحٝمحف دم ضم٣ٌمن

  .صحٝمح وؽمٛمده ,(535

  ٚاهلدّ. بايػسم املٛت: ٚايتاضع١ ايجا١َٓ
 واظمٌْمقن, اظمْمٔمقن,: مخ٥ًم ايمُمٜمداء»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شاهلل ؽمٌٝمؾ دم وايمُمٜمٝمد اهلدم, وص٣مضم٤م

 /5) وايمؼمَمذي ,(21/ 3) وَمًٙمؿ ,(31 - 33/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 .هريرة رض اهلل فمٛمف أيب ضمدي٧م َمـ ,(233 ,352/ 5) وأمحد ,(126

 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 ويدطمؾ دم ذيمؽ أصح٣مب احلقادث اظمروري٥م.

  ٚيدٖا. بطبب ْفاضٗا يف املسأ٠ َٛت :ايعاغس٠

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل إن» :زضٞ اهلل عٓ٘ ايصاَت بٔ عباد٠ ذتدٜح

 همراؾمف, فمـ يمف َتقز همام: وم٣مل-رض اهلل فمٛمف- رواضم٥م زمـ اهلل فمٌد فم٣مد وؽمٙمؿ
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 ؾمٜمداء إن: وم٣مل ؾمٜم٣مدة, اظمًٙمؿ ومتؾ: وم٣ميمقا أَمتل؟ ؾمٜمداء َمـ أسمدري: همٗم٣مل

 ويمده٣م يٗمتٙمٜم٣م واظمرأة ؾمٜم٣مدة وايمْم٣مفمقن ؾمٜم٣مدة, اظمًٙمؿ ومتؾ! يمٗمٙمٝمؾ إذا أَمتل

 .(شاجلٛم٥م إلم  زمنره ويمده٣م جيره٣م) ؾمٜم٣مدة, مجٔم٣مء

 ,(515/ 5) وايمدارَمل ,(353/ 2 - 511/ 1) محدأ أطمرصمف

 .صحٝمح وإؽمٛم٣مده ,(255) وايمْمٝم٣ميمز

  .ادتٓب ٚذات باذتسم، املٛت: عػس ٚايجا١ْٝ عػس، اذتاد١ٜ
  أضم٣مدي٧م: وهمٝمف

 ؽمقى ؽمٌٔم٥م ايمُمٜمداء» :َمرهمقفم٣مرض اهلل فمٛمف  فمتٝمؽ زمـ صم٣مزمر فمـ أؾمٜمره٣م

 اجلٛم٤م ذات وص٣مضم٤م ؾمٜمٝمد, وايمٕمرق ؾمٜمٝمد, اظمْمٔمقن: اهلل ؽمٌٝمؾ دم ايمٗمتؾ

 زمجٚمع متقت واظمرأة ؾمٜمٝمد, اهلدم َت٦م يٚمقت وايمذي ؾمٜمٝمد, رقواحل ؾمٜمٝمد,

  .شؾمٜمٝمدة

/ 1) وايمٛم٣ًمئل ,(53/ 5) داود زمقوأ ,(533 - 535/ 1) َمٙمؽ أطمرصمف

 .ونمغمهؿ ,(153 - 152/ 5) َم٣مصمف وازمـ ,(531

  .ايطٌ بدا٤ املٛت :عػس ايجايج١
 ٣مدة,ؾمٜم وايمٛمٖم٣ًمء ؾمٜم٣مدة, اهلل ؽمٌٝمؾ دم ايمٗمتؾ»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شؾمٜم٣مدة وايمٌْمـ ؾمٜم٣مدة, وايمًؾ ؾمٜم٣مدة, وايمٕمرق ؾمٜم٣مدة واحلرق

 دم ايمْمػماين رواه" (:301 - 317/ 2" )ايصٚا٥د زتُع" يف قاٍ

 ."وشمؼ وومد ىمثغم ىمالم وهمٝمف فمقم, زمـ َمٛمدل وهمٝمف آوؽمط,
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 ."وايمًؾ ": يمف رواي٥م دم أمحد همٝمف زاد همٗمد

 " دم رآطم ؾم٣مهد ويمف ؽمٌؼ, ىمام اظمٛمذري وضمًٛمف َمقشمٗمقن, ورصم٣ميمف

  ."اظمجٚمع

  غصب٘. املساد املاٍ عٔ ايدفاع ضبٌٝ يف املٛت: عػس ايسابع١
 :أحادٜح ٚفٝ٘
  .شهمٜمق ؾمٜمٝمد َم٣ميمف دون ومتؾ َمـ» - 1

 .شهمٗمتؾ همٗم٣مسمؾ, ضمؼ زمٕمغم َم٣ميمف أريد َمـ» :زٚا١ٜ ٚيف

فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو  فمـ( 54/ 1) وَمًٙمؿ ,(63/ 2) ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 .رض اهلل فمٛمٜمام

 صعم اهلل رؽمقل إلم رصمؾ صم٣مء» :قاٍ عٓ٘ اهلل زضٞ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ - 2

 َم٣مرم؟ أطمذ يريد رصمؾ صم٣مء إن أرأي٦م اهلل رؽمقل ي٣م: همٗم٣مل وؽمٙمؿ, فمٙمٝمف اهلل

 ومتٙمٛمل, إن أرأي٦م: وم٣مل وم٣مسمٙمف, وم٣مسمٙمٛمل؟ إن أرأي٦م: وم٣مل َم٣ميمؽ, سمٔمْمف همال: وم٣مل

 .شايمٛم٣مر دم هق: وم٣مل ومتٙمتف؟ إن أرأي٦م»: وم٣مل ؾمٜمٝمد, همٟمٞم٦م: وم٣مل

 .(54/ 1) َمًٙمؿ أطمرصمف
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 ايدٜٔ عٔ ايدفاع ضبٌٝ يف املٛت: عػس ٚايطادض١ عػس، ارتاَط١
  ٚايٓفظ.
 ؾمٜمٝمد, همٜمق أهٙمف دون ومتؾ وَمـ ؾمٜمٝمد, همٜمق َم٣ميمف دون ومتؾ َمـ» :ّفُٔ

 .شؾمٜمٝمد همٜمق دَمف دون ومتؾ وَمـ ؾمٜمٝمد, همٜمق ديٛمف دون ومتؾ وَمـ

 ,(313/ 5) وايمؼمَمذي وايمٛم٣ًمئل ,(542/ 5) داود أزمق أطمرصمف

 .صحٝمح وؽمٛمده زيد, زمـ ؽمٔمٝمد فمـ( 1323 ,1325) وأمحد وصححف,

  اهلل. ضبٌٝ يف َسابطا املٛت: عػس٠ ايطابع١
 وإن وومٝم٣مَمف, ؾمٜمر صٝم٣مم َمـ طمغم ويمٝمٙم٥م يقم رزم٣مط» :حلدي٧م ؽمٙمامن 

 .شايمٖمت٣من وأَمـ رزومف, فمٙمٝمف وأصمري ئمٚمٙمف, ىم٣من ايمذي فمٚمٙمف فمٙمٝمف صمرى َم٣مت

 .(21/ 3) َمًٙمؿ رواه

  .صاحل عٌُ ع٢ً املٛت: عػس ايجا١َٓ
 يمف طمتؿ اهلل وصمف ازمتٕم٣مء اهلل إٓ إيمف ٓ: وم٣مل َمـ» :وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 وَمـ اجلٛم٥م, دطمؾ هب٣م يمف طمتؿ اهلل وصمف ازمتٕم٣مء يقَم٣م ص٣مم وَمـ اجلٛم٥م, دطمؾ هب٣م

  .شاجلٛم٥م دطمؾ هب٣م يمف طمتؿ اهلل وصمف ازمتٕم٣مء زمِمدوم٥م سمِمدق

 ايمٛمٌل أؽمٛمدت»: وم٣ملرض اهلل فمٛمف  ضمذيٖم٥م فمـ( 361/ 2) أمحد أطمرصمف

 .ش همذىمره  :همٗم٣مل صدري وإلموؽمٙمؿ  فمٙمٝمف اهلل صعم

 ."زمف زمٟمس ٓ"( 31/ 5) اظمٛمذري وم٣مل صحٝمح, وإؽمٛم٣مده
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل  :َطًِخسد٘ أصح َٓ٘ َا أٚ

ٌَْٔم٧ُم : »ُٗمقُل يَ  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِلَ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  فمٛمٜمام, ٌْدٍ  ىُمؾ   ُي  فَمعَم  فَم

شفَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت  ََم٣م
 (ٔ)

. 

  .همٛمِمحف إيمٝمف وم٣مم ٕٞمف اجل٣مئر اإلَم٣مم ومتٙمف َمـ :عػس٠ ايتاضع١

 ورصمؾ اظمْمٙم٤م فمٌد زمـ محزة ايمُمٜمداء ؽمٝمد» :وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف

 .شهمٗمتٙمف وهن٣مه همٟمَمره صم٣مئر إَم٣مم إلم وم٣مم

  .(374زقِ )ايصخٝخ١  ٚاذتدٜح يف
 .املٔت علٙ الياع ياءث( 9)

 ايصادقني املطًُني َٔ مجع َٔ املٝت ع٢ً بارتري ٚايجٓا٤ - 26
 ي٘ َٛدب ٚايعًِ ايصالح ذٟٚ َٔ ب٘ ايعازفني درياْ٘ َٔ اثٓإ، أقًِٗ
  ادت١ٓ.

 :أضم٣مدي٧م وهمٝمف

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمعم َمر» :قاٍ عٓ٘ اهلل زضٞ أْظ عٔ - 1

 َم٣م - ىم٣من: همٗم٣ميمقا ,(زم٣مخلغم إيمًـ ٣مزمٔم٦موسمت) طمغما, فمٙمٝمٜم٣م همٟمشمٛمك زمجٛم٣مزة,

 وصم٦ٌم: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ٞمٌل همٗم٣مل ,(ورؽمقيمف اهلل جي٤م - فمٙمٚمٛم٣م

 ,(زم٣ميممم هل٣م إيمًـ وسمت٣مزمٔم٦م) ذا, فمٙمٝمٜم٣م همٟمشمٛمل زمجٛم٣مزة وَمر وصم٦ٌم, وصم٦ٌم

: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ٞمٌل همٗم٣مل ,(اهلل ديـ دم ىم٣من اظمرء زمئس: همٗم٣ميمقا)

                                                           
  (.ٕٛٚٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 همٟمشمٛمل زمجٛم٣مزة َمر وأَمل, أيب يمؽ همدى: فمٚمر همٗم٣مل وصم٦ٌم, وصم٦ٌم وصم٦ٌم

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل وصم٦ٌم؟ وصم٦ٌم وصم٦ٌم: همٗمٙم٦م ذا, فمٙمٝمٜم٣م

 وصم٦ٌم ذا فمٙمٝمف أشمٛمٝمتؿ وَمـ اجلٛم٥م, يمف وصم٦ٌم طمغما فمٙمٝمف أشمٛمٝمتؿ َمـ ": وؽمٙمؿ

 أٞمتؿ آرض, دم اهلل ؾمٜمداء أٞمتؿ( و ايمًامء, دم اهلل ؾمٜمداء اظمالئ٘م٥م) ايمٛم٣مر, يمف

 واظم٠مَمٛمقن: رواي٥م ودم) آرض, دم اهلل ؾمٜمداء أٞمتؿ آرض, دم اهلل ؾمٜمداء

 اظمرء دم زمام آدم زمٛمل أيمًٛم٥م فمعم سمٛمْمؼ َمالئ٘م٥م اهلل إن) ,(آرض دم اهلل ؾمٜمداء

 - 165/ 2 ,145 - 144/ 3) ايمٌخ٣مري أطمرصمف, (شوايممم اخلغم َمـ

 .(23/ 3) وَمًٙمؿ ,(163

 هب٣م وومد اظمديٛم٥م, أسمٝم٦م» :قاٍزضٞ اهلل عٓ٘  ايدًٜٞ االضٛد أبٞ عٔ - 2

 اهلل رض اخلْم٣مب ازمـ فمٚمر إلم همجٙم٦ًم ذرئم٣م, َمقسم٣م يٚمقسمقن وهؿ َمرض,

 ي٣م وصم٦ٌم َم٣م: وهمٗمٙم٦م وصم٦ٌم,: فمٚمر همٗم٣مل طمغما, همٟمشمٛمك صمٛم٣مزة, همٚمرت فمٛمف,

 ؾمٜمد َمًٙمؿ أيام: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وم٣مل ىمام ومٙم٦م: وم٣مل اظم٠مَمٛمكم؟ أَمغم

 واشمٛم٣من؟ ومٙمٛم٣م: وم٣مل وشمالشم٥م: وم٣مل وشمالشم٥م: ٣مومٙمٛم اجلٛم٥م, اهلل أدطمٙمف زمخغم أرزمٔم٥م يمف

 .ايمٌخ٣مري أطمرصمف, شايمقاضمد دم ٞمًٟميمف مل شمؿ واشمٛم٣من,: وم٣مل

 :الهطْف عيد الْفاٗ

  ايكُس. أٚ ايػُظ اْهطاف َع أحد ٚفا٠ اتفل ٚإذا - 27
 طمراهم٣مت َمـ اظمتقدم فمٓمٚم٥م فمعم يدل أٞمف وافمتٗم٣مد ,رء فمعم ذيمؽ يدل همال

 ازمراهٝمؿ ازمٛمف َم٣مت يقم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أزمْمٙمٜم٣م ايمتل اجل٣مهٙمٝم٥م
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 شمؿ فمٙمٝمف, وأٞمثك اهلل ومحد ايمٛم٣مس همخْم٤م, ايمُمٚمس واٞم٘مًٖم٦م ايمًالم, فمٙمٝمف

 ايمُمٚمس إن يٗمقيمقن ىم٣مٞمقا اجل٣مهٙمٝم٥م أهؾ إن ايمٛم٣مس, أُّي٣م زمٔمد, أَم٣م»: وم٣مل

 يٛمخًٖم٣من ٓ اهلل, آي٣مت َمـ آيت٣من وإهنام فمٓمٝمؿ, ظمقت إٓ خيًٖم٣من ٓ وايمٗمٚمر

 ذيمؽ َمـ ؾمٝمئ٣م رأيتؿ هم١مذا فم٣ٌمده, زمف اهلل خيقف ويم٘مـ ٣مسمف,حلٝم وٓ أضمد ظمقت

 دم وايمِمالة وايمٔمت٣موم٥م ايمِمدوم٥م وإلم واؽمتٕمٖم٣مره, ودفم٣مئف ذىمره إلم هم٣مهمزفمقا

 .وأضم٣مديثٜم٣م دم ايمِمحٝمحكم شسمٛم٘مُمػ ضمتك اظم٣ًمصمد

********** 
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 ]تذكر الموت[

ـْ ) – 235  اهلل صعم - اهللَِ  قُل َرؽُم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  - فمٛمف اهلل رض - ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

شاظمَْْقِت : ايمَٙمَذاِت  َه٣مِذمِ  ِذىْمرَ  َأىْمثُِروا»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف
(ٔ)

َِمِذي   َرَواهُ .  ْ , ايمؼم 

ل  
٣مئِ ًَ ـُ  َوَصَحَحفُ , َوايمٛمَ ٣ٌَمنَ  ازْم  .(ضِم

 ******************************* الشرح:

لُٔ ضام امليصف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ بعض ما ٓهٌْ ع

 .املْتاملطله ٍّْ ذنس 

 . شاظمَْْقِت : ايمَٙمَذاِت   َه٣مِذمِ  ِذىْمرَ  َأىْمثُِروا»قْلُ: 

 شه٣مدم» زمٔمّمٜم٣م دم وصم٣مء هٛم٣م, هق ىمام ايمرواي٣مت زمٔمض دم وومع ايمٙمٖمظ هذاو

 اظمٜمٚمٙم٥م, وزم٣ميمدال اظمٔمجٚم٥م, زم٣ميمذال صم٣مء: أي. شه٣مزم» آطمر زمٔمض ودم

. اهلدم: زمٚمٔمٛمك ايمث٣مينو. ايمٗمْمع زمٚمٔمٛمك هم٣مٕول وصمف يمف ذيمؽ وىمؾ وزم٣ميمزاي,

 .اظمقت: ىمٙمف زمذيمؽ اظمراد. وايمٕمٙم٥ٌم ايمٗمٜمر: زمٚمٔمٛمك وايمث٣ميم٧م

 .شايمٙمذات»ُ: قْل

 أي إَمقر اظمرنمقزم٣مت َمـ ايمُمٜمقات, وٞمحقه٣م.

                                                           
 ىذا: »الترمذي وقال( ٕٜٜٕ) حبان وابن ,(ٗ/ ٗ) والنسائي ,(ٖٕٚٓ) الترمذي رواه. صحيح (ٔ)

الحديث و (. ٕٛٙوصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء ). «غريب حسن حديث
 وقالوغيرىم, ( ٕٖٔ/ٗ) والحاكم( ٕٕٙ٘ ـ ٜٕ٘٘) حبان نواب( ٕٛ٘ٗ/ٕ) ماجو ابن

 سند ىو بل: قال األلباني رحمو اهلل تعالى !يالذىب ووافقو"!  مسلم شرط على صحيح: " الحاكم
 . كثيرة شواىد لو فإن; صحيح حديث ىو بل".  غريب حسن حديث: " الترمذي قال, حسن
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 وزهد همٝمٜم٣م.هم١من اإلٞم٣ًمن إذا ذىمر اظمقت سمٛمٕمص ضم٣ميمف, 

زمزي٣مرة ايمٗمٌقر َمـ أصمؾ ذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وومد أَمر 

 اظمقت.

 صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  فٞف
 َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِل   َزارَ »: وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأيِب َمـ ضمدي٧م 

ِف, وَمػْمَ  ٌََ٘مك ُأَم  ـْ  َوَأزْمَ٘مك هَم ٣م َأؽْمَتْٕمِٖمرَ  َأنْ  دِم  َريب   اؽْمَتْٟمَذْٞم٦ُم : »هَمَٗم٣مَل  ضَمْقيَمُف, ََم  هَمَٙمؿْ  هَلَ

َه٣م َأُزورَ  َأنْ  دِم  َواؽْمَتْٟمَذْٞمُتفُ  رِم, ُي٠ْمَذنْ  ٌُقرَ  هَمُزوُروا رِم, هَمُٟمِذنَ  وَمػْمَ ُر  هَم١مهَِن٣َم ايْمُٗم  سُمَذىم 

شاظمَْْقَت 
 (ٔ)

. 

 ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚثبت يف 
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللَِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأيِب َمـ ضمدي٧م 

ٌُقَر7 ُزوُروا: »ؿَ َوؽَمٙمَ  ُرىُمؿُ  هَم١مهَِن٣َم ايْمُٗم طِمَرةَ  سُمَذىم  ْٔ شا
 (ٕ)

. 

 : زمح٘ اهلل تعاىلايرتَرٟ  ٚثبت يف ضٓٔ
ـْ  ـِ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  فَم ـْ  زُمَرْيَدَة, زْم   وَم٣مَل : وَم٣مَل  َأزمِٝمِف زمريدة زمـ احلِمٝم٤م رض اهلل فمٛمف فَم

ـْ  هَنَْٝمُتُ٘مؿْ  ٛم٦ُْم ىمُ  وَمْد : »َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ  َصعَم  اهللَِ َرؽُمقُل  ٌُقِر, ِزَي٣مَرةِ  فَم   هَمَٗمْد  ايمُٗم

ِف, وَمػْمِ  ِزَي٣مَرةِ  دِم  ظمَُِحَٚمدٍ  ُأِذنَ  رُ  هَم١مهَِن٣َم هَمُزوُروَه٣م ُأَم  شأطِمَرةَ  سُمَذىم 
 (ٖ)

. 

                                                           
 (.ٜٙٚأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 , وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.(ٜٙ٘ٔ) سننوفي  ماجو ابنأخرجو  (ٕ)

في صحيح الترمذي, , وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل (ٗ٘ٓٔ) سننوفي  الترمذيأخرجو  (ٖ)
  وأصلو في صحيح اإلمام مسلم رحمو اهلل.
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٣ٌَمب َودِم  ٚقاٍ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ـْ  ايم ـِ  ؽَمِٔمٝمٍد, َأيِب  فَم ُٔمقٍد, َوازْم ًْ  ََم

 .ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َوُأم   َرَة,ُهَريْ  َوَأيِب  َوَأَٞمٍس,

ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  زُمَرْيَدةَ  ضَمِدي٧ُم » ثِ قاٍ زمح٘ اهلل: ًَ   .شَصِحٝمٌح  ضَم

 زمِِزَي٣مَرةِ  َيَرْونَ  َٓ : ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  فِمٛمَْد  َهَذا فَمعَم  َوايمَٔمَٚمُؾ " ٚقاٍ زمح٘ اهلل:

ٌُقرِ  ـِ  وَمْقُل  َوُهقَ  زَمْٟمؽًم٣م, ايمُٗم ٣ٌَمَرِك, ازْم , اظمُ  ." َوإؽِْمَح٣مَق  ,َوَأمْحََد  َوايمَُم٣مهمِِٔمل 

 .شأىمثروا»: قْلُ

وهذا أَمر َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وإَمر يدل فمعم 

 إلرؾم٣مد.فمعم اأٞمف هٛم٣م ايمقصمقب, إٓ 

 أفمٓمؿ َمِمٝم٥ٌم يِم٣مب هب٣م اإلٞم٣ًمن.أن اظمقت هق  ّفُٔ:

همٟمي ضم٣مل ي٘مقن فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن شمؿ يٟمسمٝمف اظمقت, هم١مٞمف ُيقل زمٝمٛمف وزمكم َم٣م ىم٣من 

 ٝمؿ, أو َم٣م زمٝمٛمف وزمكم َم٣م هق همٝمف َمـ ايم٠ٌمس.فمٙمٝمف َمـ ايمٛمٔم

ٌُْٙمقىُمؿْ  اظمَْْقِت  َذائَِٗم٥مُ  َٞمْٖمسٍ  ىُمؾ  }وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  غْمِ  زم٣ِميممَم   َوَٞم  همِْتٛم٥َمً  َواخْلَ

 .[32: إٞمٌٝم٣مء] {سُمْرصَمُٔمقنَ  َوإيَِمْٝمٛم٣َم

 َيْقمَ  ُأصُمقَرىُمؿْ  سُمَقهَمْقنَ  َوإَِٞماَم  اظمَْْقِت  َذائَِٗم٥مُ  َٞمْٖمسٍ  ىُمؾ  }ووم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ـِ  ُزضْمِزَح  هَمَٚم ٛم٥َمَ  َوُأْدطِمَؾ  ايمٛم٣َمرِ  فَم َٝم٣مةُ  َوََم٣م هَم٣مزَ  هَمَٗمْد  اجْلَ ْٞمَٝم٣م احْلَ َٓ  ايمد   ََمَت٣معُ  إِ

 .{ايْمُٕمُرورِ 
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ـْ  ىُمؾ  }ووم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٌَْٗمك. هَم٣منٍ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم اللِ  ُذو َرزم َؽ  َوصْمفُ  َوَي  اجْلَ

 .{َواإلىْمَرامِ 

ءٍ  ىُمؾ  }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: و َٓ  َه٣ميمٌِؽ  َرْ  .[55: ايمٗمِمص] {َوصْمَٜمفُ  إِ

َٓ  حُمََٚمٌد  َوََم٣م}ووم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ  طَمَٙم٦ْم  وَمْد  َرؽُمقٌل  إِ ٌْٙمِفِ  َِم ؽُمُؾ  وَم  َأهَم١مِنْ  ايمر 

ٌُْتؿْ  وُمتَِؾ  َأوْ  ََم٣مَت  ـْ  َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مؿْ  فَمعَم  اْٞمَٗمَٙم ٌَْٝمفِ  فَمعَم  َيٛمَْٗمٙم٤ِْم  َوََم ـْ  فَمِٗم  ؾَمْٝمًئ٣م اهللََ َيُيَ  هَمَٙم

ـَ  اهللَُ َوؽَمَٝمْجِزي ٥ٌَمُ  هَمَٟمَص٣مزَمْتُ٘مؿْ }:  , ووم٣مل اهلل{ايمَُم٣مىمِِري  {اظمَْْقِت  َُمِِمٝم

 .[113: اظم٣مئدة]

********** 
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 ]ال يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به[

ـْ ) – 233  اهلل صعم - اهللَِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  - فمٛمف اهلل رض - َأَٞمسٍ  َوفَم

 َُمَتَٚمٛم ًٝم٣م زُمَد  َٓ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ , زمِفِ  َيٛمِْزُل  يمُِي   اظمَْْقَت  َأضَمُدىُمؿُ  َيَتَٚمٛمَكَمَ  َٓ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

َٝم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  ََم٣م َأضْمٝمِٛمِل ايمَٙمُٜمؿَ : هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  ا احْلَ ا ايْمَقهَم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  إَِذا َوسَمَقهَمٛمِل, رِم  طَمغْمً  طَمغْمً

شرِم 
 (ٔ)

 .(ْٝمفِ فَمٙمَ  َُمَتَٖمٌؼ . 

 ******************************* الشرح:

 وايمٔمٙم٥م َمـ هذا ايمٛمٜمل.

 ُهَرْيَرةَ  َأيبَمـ ضمدي٧م صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: يف ٖٞ َا 

ـْ  ,رض اهلل فمٛمف  َأضَمُدىُمؿُ  َيَتَٚمٛمَك َٓ : »وم٣مل َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللِ َرؽُمقلِ  فَم

َٓ  اظمَْْقَت, ـْ  زمِفِ  َيْدعُ  َو ٌْؾِ  َِم  َوإَِٞمفُ  فَمَٚمُٙمُف, اْٞمَٗمَْمعَ  َأضَمُدىُمؿُ  ََم٣مَت  إَِذا إَِٞمفُ  َيْٟمسمَِٝمُف, َأنْ  وَم

ـَ  َيِزيُد  َٓ  َٓ  فُمْٚمُرهُ  اظم٠ُْْمَِم ا إِ شطَمغْمً
 (ٕ)

. 

 اهللُ َصعَم  اهللَِ َرؽُمقَل  َأنَ رض اهلل فمٛمف,  ُهَرْيَرةَ  َأيِب َمـ ضمدي٧م  :ٚيف ايبدازٟ

ٛم٣ًم إََِم٣م اظمَْقَت  َأضَمُدىُمؿُ  َيَتَٚمٛمَك َٓ : »وَم٣مَل  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ 
ًِ
 َوإََِم٣م َيْزَداُد, هَمَٙمَٔمَٙمفُ  حُمْ

ٝمًئ٣م ًِ َتْٔمت٤ُِم  هَمَٙمَٔمَٙمفُ  َُم ًْ شَي
 (ٖ)

. 

                                                           
 .(ٕٓٛٙ) ومسلم ,(ٔٚٙ٘) البخاريأخرجو  (ٔ)

 (.ٕٕٛٙيحو )أخرجو مسلم في صح (ٕ)

 (.ٖٕ٘ٚفي صحيحو ) البخاريأخرجو  (ٖ)
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يم٘مثرة صٙمقاسمف,  7هم٣مظم٠مَمـ ىمٙمام سمٟمطمر َمقسمف, زاد أصمره فمٛمد اهلل فمز وصمؾ

 وذىمره, وومراءسمف, ونمغم ذيمؽ َمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م.

 َٞمَزَل : وَم٣مَل  ,-رض اهلل فمٛمف-ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َأيِب َمـ ضمدي٧م  َطٓد أمحد:يف ٚ

ـْ  َرصُمالنِ  ـِ  َأْهؾِ  َِم ـِ  ؿَمْٙمَح٥مَ  فَمعَم  ايْمَٝمَٚم ٌَْٝمدِ  زْم ٣م هَمُٗمتَِؾ  ,رض اهلل فمٛمف اهللِ  فُم  َأضَمُدمُهَ

طَمرُ  ََمَ٘م٧َم  شُمؿَ  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  ْٔ  فَمعَم  ََم٣مَت  شُمؿَ  ؽَمٛم٥ًَم, زَمْٔمَدهُ  ا

ـُ  ؿَمْٙمَح٥مُ  هَمُٟمِريَ . همَِراؾِمفِ  ٌَْٝمدِ  زْم ٛم٥َمَ  َدطَمَؾ  همَِراؾِمفِ  فَمعَم  ََم٣مَت  ايَمِذي َأنَ : اهللِ فُم ٌَْؾ  اجْلَ  وَم

طَمرِ  ْٔ  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمَٙمَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللِ يمَِرؽُمقلِ  ؿَمْٙمَح٥مُ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمرَ  زمِِحكٍم, ا

ًٓ : وَم٣مَل  "زَمْٔمَدُه؟ ََمَ٘م٧َم  ىَمؿْ : »َٙمؿَ َوؽَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعَم  اهللِ  َرؽُمقُل   هَمَٗم٣مَل . ضَمْق

 َوَص٣ممَ  َصالٍة, َِم٣مَئ٥مِ  َوشَماَمنِ  َأيْمًٖم٣م َصعَم »: َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  اهللِ َرؽُمقُل 

ش َرََمَّم٣منَ 
(ٔ)

. 

٣محلٝم٣مة دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ أهمّمؾ َمـ اظمقت دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز هموهلذا 

 وصمؾ.

                                                           
, وقال اإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى في كتابو أحادث معلة (ٜٖٛٔ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (ٔ)

 في ولكن الصحيح, رجال وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(:ٖٛٔظاىرىا الصحة )
والحديث في الصحيحة لإلمام  .طلحة من معيس لم سلمة أبا أن: معين ابن عن" التحصيل جامع"

 (.ٜٕٔ٘األلباني رحمو اهلل تعالى )
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يم٘مـ يمق أفمٗمٌؽ اهلل فمز وصمؾ ٓمٝمؿ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, أصمره فمٞمٔمؿ, ايمُمٜمٝمد 

سمّم٣مفمػ, هم١من اظم٠مَمـ  رقصم٣مٕهمَمِمٙمًٝم٣م, ص٣مئاًم, وم٣مٞمًت٣م, زمٔمده, جم٣مهًدا زم٣ميمٙم٣ًمن, 

 ٓ يزيده فمٚمره إٓ طمغًما.

 ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚثبت يف 
ٌْدِ َمـ ضمدي٧م  ـِ  اهللَِ فَم  اهللَِ  َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  َأفْمَرازمِٝم٣ًّم َأنَ  ,رض اهلل فمٛمف زُمْنٍ  زْم

ـْ  ـْ : »وَم٣مَل  ايمٛم٣َمِس؟ طَمغْمُ  ََم ـَ  فُمُٚمُرُه, ؿَم٣مَل  ََم ًُ شفَمَٚمُٙمفُ  َوضَم
 (ٔ)

. 

 ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚقد ثبت يف ضٓٔ 
 ايمٛم٣َمسِ  َأي   اهللَِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  َرصُماًل  َأنَ  زَمْ٘مَرَة رض اهلل فمٛمف, َأيِب َمـ ضمدي٧م 

, ـْ : »وَم٣مَل  طَمغْمٌ ـَ  فُمُٚمُرُه, ؿَم٣مَل  ََم ًُ ؟ ايمٛم٣َمسِ  هَمَٟمي  : وَم٣مَل  ,شفَمَٚمُٙمفُ  َوضَم ـْ : »وَم٣مَل  َذر  ََم

ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا» ,شفَمَٚمُٙمفُ  َوؽَم٣مءَ  فُمُٚمُرهُ  ؿَم٣مَل  ًَ شَصِحٝمٌح  ضَم
 (ٕ)

. 

ـْ »قْلُ:   .شفمٛمف اهلل رض َأَٞمسٍ  َوفَم

 هق أزمق محزة إٞمِم٣مري رض اهلل فمٛمف.

 .شْقَت اظمَْ  َأضَمُدىُمؿُ  َيَتَٚمٛمَكَمَ  َٓ »قْلُ: 

 هنل, وايمٛمٜمل يٖمٝمد ايمتحريؿ.وهذا 

 

                                                           
, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, (ٜٕٖٕ) سننوفي  الترمذيأخرجو  (ٔ)

 وىو في الصحيح المسند .

 صحيح لغيره. , وقال فيو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى:(ٖٖٕٓ) سننوفي  الترمذيأخرجو  (ٕ)
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 .شزمِفِ  َيٛمِْزُل  يمُِي  »قْلُ: 

زمؾ فمٙمٝمف أين يِمػم َٕمر اهلل فمز وصمؾ, َمـ أصمؾ ايمي ايمذي ٞمزل زمف, أي 

 همٔمؾ دم ذيمؽ ىمٖم٣مرة.

 هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد أص٣مزمف َمرض ؾمديد.

ٌْدِ َمـ ضمدي٧م  :ايبدازٟففٞ صخٝح اإلَاّ  زمـ َمًٔمقد رض اهلل  اهللِ فَم

 َوفْمً٘م٣م ُيقفَمُؽ  َوُهقَ  ََمَرِوِف, دِم  َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِلَ  َأسَمْٝم٦ُم : وَم٣مَل  ,فمٛمف

؟ يَمَؽ  زمَِٟمنَ  َذاكَ  إِنَ : وُمْٙم٦ُم  ؾَمِديًدا, َوفْمً٘م٣م يَمُتقفَمُؽ  إَِٞمَؽ : َووُمْٙم٦ُم  ؾَمِديًدا, ـِ  َأصْمَرْي

ـْ  ََم٣م َأصَمْؾ,: »وَم٣مَل  ٙمِؿٍ  َِم ًْ ٌُفُ يُ  َُم َٓ  َأًذى ِِمٝم ٣مت   ىَماَم  طَمَْم٣مَي٣مُه, فَمٛمْفُ  اهللَُ ضَم٣مَت  إِ  ََتَ

شايمَُمَجرِ  َوَرُق 
 (ٔ)

.  

  .شَُمَتَٚمٛم ًٝم٣م زُمَد  َٓ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ »قْلُ: 

  دة َم٣م ٞمزل زمف َمـ ايمٌالء وايمٖمتٛم٥م.أي يمُم

َٝم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  ََم٣م َأضْمٝمِٛمِل ايمَٙمُٜمؿَ : هَمْٙمَٝمُٗمْؾ »قْلُ:  ا احْلَ  .شرِم  طَمغْمً

 وإيامن, وزي٣مدة فمٚمؾ ص٣ميمح. ,وٞمٖمع ,طمغم أي ازمٗمٛمل إذا ىم٣من دم زمٗم٣مئل

ا ايْمَقهَم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  إَِذا َوسَمَقهَمٛمِل»قْلُ:   . شرِم  طَمغْمً

ورزمام ُيِمؾ ايمٛمٗمص ايمديٛمل, أي إذا ىم٣مٞم٦م هٛم٣ميمؽ همتـ ؽمتحؾ زم٣مَٕم٥م, 

 واهلل اظمًتٔم٣من.

                                                           
 .(ٚٗٙ٘) صحيحوفي  اإلمام البخاريأخرجو  (ٔ)
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رض اهلل  -ْيَرَة ازمتدأ ىمت٣مب اجلٛم٣مئز زمحدي٧م َأيِب ُهرَ  :   وومد سمٗمدم أن اظم٠ميمػ

َأىْمثُِروا ِذىْمَر َه٣مِذِم »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ  -فمٛمف 

 ىم٣مظمُمغم إلم زمٔمض أداب ايمتل يٛمٌٕمل أن يتحعم هب٣م اظمًٙمؿ. ش, ايمَٙمَذاِت: اظمَْْقِت 

هم١من اظمًٙمؿ جي٤م أن ي٘مقن زمكم اخلقف وايمرصم٣مء, هم١مذا نمٙم٤م ايمرصم٣مء فمعم 

 يٛمف, وأَمـ َمـ فمذاب اهلل فمز وصمؾ.اخلقف ؤمػ د

وإذا نمٙم٤م اخلقف فمعم ايمرصم٣مء وومع دم ايمتٛمْمع وايمتُمدد, ويٟمس َمـ رمح٥م  

 اهلل فمز وصمؾ.

 وَمـ فمٌد اهلل فمز وصمؾ زم٣مخلقف وايمرصم٣مء, همٜمق اظمقضمد.

ٌْٛم٣َم يمَُف َُيَْٝمك َوَأْصَٙمْحٛم٣َم يَمُف َزْوصَمُف }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٌْٛم٣َم يَمُف َوَوَه هَم٣مؽْمَتَج

٣ًٌم َوىَم٣مُٞمقا يَمٛم٣َم طَم٣مؾِمِٔمكمَ إهَِنُ  ٣ًٌم َوَرَه اِت َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم َرنَم غْمَ ٣مِرفُمقَن دِم اخْلَ ًَ  .{ْؿ ىَم٣مُٞمقا ُي

 ٚذٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل ايتفصٌٝ يف املطأي١: 
إذا ىم٣من دم أي٣مم صحتف يٕمٙم٤م صم٣مٞم٤م اخلقف ضمتك يزصمره فمـ  فكايٛا:

 ٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ.ايمٔمٚمؾ ايمزء, ويزداد َمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م وي٣ًمزمؼ دم ؿم

  .٤م ايمرصم٣مء, ضمتك ئٌم٧م فمعم رصم٣مء ضمًـوفمٛمد َمقسمف ُيٗمدم صم٣مٞم
 فٞ صخٝح َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ف

ِّ زضٞ اهلل عُٓٗا، َِْصاِز ِٔ َعِبِد اهلِل اِيَأ  وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َٔ حدٜح َداِبِس ِب
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ٌَْؾ ََمْقسمِِف زمَِثاَل  ـَ »شَم٥ِم َأَي٣مٍم, َيُٗمقُل: َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم َٓ َيُٚمقسَم

ـَ زم٣ِمهللِ فَمَز َوصَمَؾ  ـُ ايمَٓم
ًِ
َٓ َوُهَق ُُيْ شَأضَمُدىُمْؿ إِ

 (ٔ)
. 

 وذىمر اظمقت ؽم٤ٌم ظمراوم٥ٌم اهلل فمز وصمؾ. 

 وؽم٤ٌم يمالؽمتٔمداد يمٙمقومقف زمكم يدي اهلل فمز وصمؾ.

 وؽم٤ٌم يمٙمزهد فمـ ايمدٞمٝم٣م وايمرنم٥ٌم زم٣ميمدار أطمرة.

  :زمح٘ اهلل ازٟايبد اإلَاّ فٞ صخٝحف
ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل:  ٌِْد اهللَِ زْم َأطَمَذ َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم َمـ ضمدي٧م فَم

ْٞمَٝم٣م ىَمَٟمَٞمَؽ نَمِري٤ٌم َأْو فَم٣مزمُِر ؽَمٌِٝمؾٍ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمَِٚمٛمْ٘مٌِِل, هَمَٗم٣مَل:  ـْ دِم ايمد  ش ىُم

ـُ فُمَٚمَر, َيُٗمقُل:  ٌَْح٦َم هَماَل إِ »َوىَم٣مَن ازْم ٣ٌَمَح, َوإَِذا َأْص ْٝم٦َم هَماَل سَمٛمَْتٓمِِر ايمَِم ًَ َذا َأَْم

ـْ ضَمَٝم٣مسمَِؽ ظمَِْقسمَِؽ  ََرِوَؽ, َوَِم
ـْ ِصَحتَِؽ ظمِ ٣مَء, َوطُمْذ َِم ًَ شسَمٛمَْتٓمِِر اظمَ

 (ٕ)
. 

 ٚثبت يف َطتدزى اذتانِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٣ٌَمٍس, َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل:  ـِ فَم ٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف ومَ َمـ ضمدي٧م ازْم

ٌَْؾ ِهَرَِمَؽ, »َوؽَمَٙمَؿ يمَِرصُمٍؾ َوُهَق َئِمُٓمُف:  ٣ٌَمزَمَؽ وَم ٌَْؾ مَخٍْس: ؾَم ٣م وَم ًً انْمَتٛمِْؿ مَخْ

ٌَْؾ ؾُمْٕمٙمَِؽ, َوضَمَٝم٣مسَمَؽ  ٌَْؾ هَمْٗمِرَك, َوهَمَرانَمَؽ وَم ٌَْؾ ؽَمَٗمِٚمَؽ, َونِمٛم٣َمَءَك وَم َوِصَحَتَؽ وَم

                                                           
 (.ٕٚٚٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٙٔٗٙأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ٌَْؾ ََمْقسمَِؽ  شوَم
 (ٔ)

ِط ايمَُمْٝمَخكْمِ َومَلْ  . ووم٣مل احل٣مىمؿ: َهَذا ضَمِدي٧ٌم َصِحٝمٌح فَمعَم َذْ

صَم٣مُه.  خُيَر 

شمؿ إن اظمقت همٝمف احلٝمٙمقيم٥م زمكم اإلٞم٣ًمن وزمكم َم٣م يُمتٜمل َمـ اظمٙمذات, وَمـ  

 ايمْم٣مفم٣مت, وَمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م.

 هُمِٔمَؾ زمَِٟمؾْمَٝم٣مفِمِٜمْؿ َوضِمٝمَؾ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمكْمَ ََم٣م َيُْمَتُٜمقَن ىَماَم }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

ٌُْؾ إهَِنُْؿ ىَم٣مُٞمقا دِم ؾَمؽ  َُمِري٤ٍم  ـْ وَم  .{َِم

 ٌٖ نٌ شتًٛم ميٛت؟
واظمقت هق ومدر اهلل فمز وصمؾ فمعم ىمؾ ضمل, إٓ َم٣م اؽمتثٛم٣مه ايمديمٝمؾ َمـ 

 ايمٗمرآن, وَمـ ايمًٛم٥م.

ُٝمقؿمِّل رمحف اهلل سمٔم٣ملم هَمَٗم٣مَل   ً  :ومم٣م اؽمتثٛمل شَماَمٞمَِٝم٥م َأؾْمَٝم٣مء ٞمٓمٚمٜم٣م اجْلاَلل ايم

ٌَـــَٗم٣مء ئمٚمٜمــــــ٣م ٣ٌَموُمقَن دِم ضمّٝمــز ايْمَٔمَدم *** شَماَمٞمَِٝم٥م ضم٘مؿ ايْم  َمـ اخْلٙمؼ َوايْم

 َوفمج٤م وأرواح ىَمَذا ايمَٙمْقح وايمٗمٙمؿ *** ِهَل ايْمَٔمْرش وايم٘مرد وٞم٣مر وصمٛم٥م

 (:12ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل تعاىل يف ْْٛٝت٘ )ص
 ـ٣م وإهنام ظمخٙمقوم٣منـأيّمــــ ***ايمٔمرش وايم٘مرد ٓ يٖمٛمٝمـــٜمام 

 َمٟموى وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمقيمدان ***واحلقر ٓ سمٖمٛمك ىمذيمؽ صمٛم٥م ايمـ 

 ـٙمؼ إلم ذا أنفمدم ومل ختـــ ***ـؿ إهن٣م وٕصمؾ هذا وم٣مل صمٜمـــ

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ٙٗٛٚأخرجو الحاكم في مستدركو ) (ٔ)

 (. ٚٚٓٔالجامع )
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 أصم٣ًمَمٜمؿ ضمٖمٓم٦م َمـ ايمديدان ***وإٞمٌٝم٣مء هم١مهنؿ َت٦م ايمثـــــرى 

 أزمدا وهؿ َت٦م ايمؼماب يـــدان ***َم٣م يمٙمٌعم زمٙمحقَمٜمؿ وصمًــقَمٜمؿ 

 َمٛمف سمرىم٤م طمٙمٗم٥م اإلٞمًـــــ٣من ***ىمذيمؽ فمج٤م ايمٓمٜمر ٓ يٌعم زمعم و

 سمٌعم اجلًقم وٓ زمعم ايمٙمحٚمـ٣من ***وىمذيمؽ إرواح ٓ سمٌـــــعم ىمام 

 وإٓ هم٘مؾ َمـ فمٙمٝمٜم٣م هم٣من, ويٌٗمك وصمف رزمؽ ذو اجلالل واإلىمرام.

شمؿ ذىمر اظمِمٛمػ زمٔمض أداب ايمتل يٛمٌٕمل أن ي٘مقن فمٙمٝمٜم٣م اظمريض, هم١من 

 ل وايمٖمتـ ومد جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن يتٚمٛمك اظمقت.اظمرض ووٝمؼ احل٣م

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ  َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف,فٞ ايصخٝخني: ف فَم

٣مفَم٥ُم ضَمَتك َيُٚمَر ايمَرصُمُؾ زمَِٗمػْمِ ايمَرصُمِؾ هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل:  ًَ َٓ سَمُٗمقُم ايم

شيَمْٝمَتٛمِل ََمَ٘م٣مَٞمفُ 
(ٔ)

. 

وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, فمـ يف يفظ َطًِ: ٚ

ْٞمَٝم٣م ضَمَتك َيُٚمَر ايمَرصُمُؾ فَمعَم »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  َٓ سَمْذَه٤ُم ايمد  َوايَمِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

, َويَمْٝمَس زمِِف ايْمَٗمػْمِ هَمَٝمَتَٚمَرُغ فَمَٙمْٝمِف, َوَيُٗمقُل: َي٣م يَمْٝمَتٛمِل ىُمٛم٦ُْم  ََمَ٘م٣مَن َص٣مضِم٤ِم َهَذا ايْمَٗمػْمِ

ٌَاَلءُ  َٓ ايْم ـُ إِ ي  ش.ايمد 

 

 

                                                           
 (.ٚ٘ٔمسلم في صحيحو )(, و ٘ٔٔٚأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 ّتهفس ذىْب املطلنني مبا ٓياهله مً املنحصات: 

 ٚقد ثبت يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َز }ظم٣ََم َٞمَزيَم٦ْم َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  همٔمـ ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقًءا جُيْ  {زمِفِ ََم

ٌَْٙمًٕم٣م ؾَمِديًدا, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلُل 153]ايمٛم٣ًمء:  ٙمِِٚمكَم ََم ًْ ـَ اظمُْ [, زَمَٙمَٕم٦ْم َِم

ٙمُِؿ ىَمَٖم٣مَرٌة, ضَمَتك »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ًْ ُدوا, هَمِٖمل ىُمؾ  ََم٣م ُيَِم٣مُب زمِِف اظمُْ وَم٣مِرزُمقا, َوؽَمد 

ٌَُٜم٣م, َأِو ايمَُمْقىَم٥ِم ُيَُم  ش٣مىُمَٜم٣مايمٛمَْ٘م٥ٌَِم ُيٛمَْ٘م
(ٔ)

 . 

 ٚقد ثبت أّٜطا يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ََمَر زمَِرؽُمقِل اهلِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

ٌَُف ِصَحُتُف َوصَمَٙمُدُه, وَم٣مَل:  فَمَٙمْٝمِف هَمَدفَم٣مُه َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ »َوؽَمَٙمَؿ َأفْمَرايِبر َأفْمَج

٦َم ُأَم َِمْٙمَدٍم؟  "َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٗم٣مَل:  ًْ ًَ ٍء ُأم  َِمْٙمَدٍم؟ وَم٣مَل:  "ََمَتك ضَم  "وَم٣مَل: َوَأي  َرْ

َٚمك  َٚمك؟ وَم٣مَل: "احْلُ ٍء احْلُ ْٙمِد َوايْمِٔمَٓم٣مِم  ", وَم٣مَل: َوَأي  َرْ ؽَمَخٛم٥ٌَم سَمُ٘مقُن زَمكْمَ اجْلِ

َداِع؟ همَ ", وَم٣مَل: ََم٣م زمَِذاَك رِم فَمْٜمٌد, وَم٣مَل: " ٦َم زم٣ِميمِم  ًْ ًَ وَم٣مَل: َوَأي   "َٚمَتك ضَم

َداُع؟ وَم٣مَل:  ٍء ايمِم  , َوايمَرْأِس  "َرْ ْدنَمكْمِ زَم٣مٌن َيُ٘مقُن دِم ايمِم  , وَم٣مَل: ََم٣م رِم "َضَ

, وَم٣مَل:  فَْمَرايِب  ْٕ ُه َأْن َيٛمُْٓمَر إلَِم  "زمَِذاَك فَمْٜمٌد, وَم٣مَل: هَمَٙماَم وَمَٖمك, َأْو َولَم ا ـْ َهَ ََم

ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َمِر, هَمْٙمَٝمٛمُْٓمْر إيَِمْٝمِف َرصُم  ش"ٍؾ َِم
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٗٚ٘أخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

(, وىو في الصحيح المسند لإلمام ٜٗٚٛأخرجو اإلمام أحمد رحمو اهلل تعالى في مسنده ) (ٕ)
 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن. ٕ٘ٙٔالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ـِ ىَمْٔم٤ٍم, ثبت يف ايصخٝخني: ٚ ٌِْد اهللَِ زْم ـْ َأزمِٝمِف ىمٔم٤م زمـ َمـ ضمدي٧م فَم فَم

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل: َم٣ميمؽ رض اهلل فمٛمف:  ـِ »فَم ََمَثُؾ اظم٠ُْمَِم

ـَ ايمَزْرِع, سُمَٖمٝم   ٣م ََمَرًة, َوََمَثُؾ اظمُٛم٣َمهمِِؼ ىَم٣مَْٕرَزِة, َٓ ىَم٣مخَل٣مََم٥ِم َِم يُح ََمَرًة, َوسَمْٔمِدهُلَ ُئَٜم٣م ايمر 

شسَمَزاُل ضَمَتك َيُ٘مقَن اْٞمِجَٔم٣مهُمَٜم٣م ََمَرًة َواضِمَدةً 
(ٔ)

 , 

ـِ ايمٛمٌَِل  َووَم٣مَل َزىَمِرَي٣مُء:  ـْ َأزمِٝمِف ىَمْٔم٤ٍم, فَم ـُ ىَمْٔم٤ٍم, فَم ضَمَدشَمٛمِل ؽَمْٔمٌد, ضَمَدشَمٛم٣َم ازْم

  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ.َصعَم 

وَم٣مَل َرؽُمقُل َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُ فَمْٛمُف, وَم٣مَل: ٚيف ايصخٝخني: 

ـْ ضَمْٝم٧ُم »اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ـَ ايمَزْرِع, َِم ـِ ىَمَٚمَثِؾ اخَل٣مََم٥ِم َِم ََمَثُؾ اظم٠ُْمَِم

٣م, هَم١مِذَ  يُح ىَمَٖمَٟمهْتَ ٌَاَلِء, َوايمَٖم٣مصِمُر ىَم٣مَْٕرَزِة, َصاَمَء َأسَمْتَٜم٣م ايمر  ا افْمَتَديَم٦ْم سَمَ٘مَٖمُٟم زم٣ِميْم

شَُمْٔمَتِديَم٥ًم, ضَمَتك َيْٗمِِمَٚمَٜم٣م اهللَُ إَِذا ؾَم٣مءَ 
(ٕ)

. 

أن اإلٞم٣ًمن إذا و٣مق فمٙمٝمف احل٣مل, يمف أن يدفمق اهلل فمز وصمؾ  ّفُٔ:

 زم٣مخلغمسمكم.

َٝم٣مُة طَمغْمً »قْلُ:   ش.ا رِم ايمَٙمُٜمَؿ َأضْمٝمِٛمِل ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم احْلَ

 أي َم٣م ىم٣من َمِمٙمًٝم٣م, َمًًٌح٣م, َمقضمًدا, ؿم٣مئًٔم٣م هلل فمز وصمؾ.

 

 

                                                           
 (.ٕٓٔٛ(, ومسلم في صحيحو )ٖٗٙ٘أخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٕٓٛ(, ومسلم في صحيحو )ٗٗٙ٘أخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ا رِم »قْلُ:   ش.َوسَمَقهَمٛمِل إَِذا ىَم٣مَٞم٦ِم ايْمَقهَم٣مُة طَمغْمً

 أي إذا طمًم ايمٖمتٛم٥م فمعم ٞمٖمًف, هم٣ميمقهم٣مة طمغم يمف َمـ ايمٖمتٛم٥م دم ديٛمف.

وفمعم هذا ُيٚمؾ َم٣م صم٣مء فمـ اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم أٞمف دفم٣م فمعم 

٣مل, وُهجر, وأطمرج ًف زم٣مظمقت دم آطمر ضمٝم٣مسمف, وذيمؽ ضمكم و٣مق فمٙمٝمف احلٞمٖم

زم٤ًٌم َم٣م وومع زمٝمٛمف وزمكم اإلَم٣مم ايمذهقم رمحف اهلل سمٔم٣ملم , َمـ زمالده زمخ٣مرى

 فمٙمٝمٜمام.

 اظمٜمؿ أن هٛم٣ميمؽ آداب يٛمٌٕمل أن يتحعم هب٣م اإلٞم٣ًمن دم ضم٣مل صحتف.

 وآداب يٛمٌٕمل أن يتحعم هب٣م اإلٞم٣ًمن دم ضم٣مل َمروف.

 أن يتحعم هب٣م ايمٔم٣مئد يمٙمٚمريض.وآداب يٛمٌٕمل 

 داب يٛمٌٕمل أن يتحعم هب٣م ايمٛم٣مس زمٔمد َمقت ص٣مضمٌٜمؿ, وومريٌٜمؿ.آو

 وومد ذىمرٞم٣م ؾمٝمًئ٣م َمـ ذيمؽ دم ذضمٛم٣م فمعم فمٚمدة إضم٘م٣مم.

 آداب عٔادٗ املسٓض:بٔاٌ 

 ضمتك ُيثٗمؾ فمٙمٝمف.  7يٛمٌٕمل أن ٓ جُيَٙمس فمٛمد اظمريض األٍٚ:

  .احل٣مليمٙمٚمريض زمحٝم٧م ٓ يّمٝمؼ فمٙمٝمف  أن ُيقؽَمع ايجاْٞ:

 ويٗمقل: أٞم٦م ؽمتٚمقت, همرزمام حلٗمف ايمير, وايمّمٝمؼ.

  .ن يرومل اظمريض إن اضمت٣مج إلم رومٝم٥مَمـ ايمًٛم٥م أ ايجايح:

٣ٌَمسٍ   ـِ فَم ـِ ازْم ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوآيمِِف َوؽَمَٙمَؿ, , -رض اهلل فمٛمٜمام- همَٔم فَم

ْ َُيُْيْ َأصَمُٙمُف, همَ »وَم٣مَل:  ـْ فَم٣مَد ََمِريًّم٣م مَل ٌَْع ََمَراٍت: َأؽْمَٟمُل اهلَلَ ََم َٗم٣مَل فِمٛمَْدُه ؽَم
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ـْ َذيمَِؽ اظمََْرضِ  َٓ فَم٣مهَم٣مُه اهلَلُ َِم شايْمَٔمٓمِٝمَؿ َرَب ايْمَٔمْرِش ايْمَٔمٓمِٝمِؿ َأْن َيُْمِٖمَٝمَؽ إِ
(1)

 ,

 أطمرصمف أزمق داود, وإضم٣مدي٧م دم ايم٣ٌمب ىمثغمة.

َُا: ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايَّ ِٔ َعبَّاٍع َزِض ِٔ اِب ٌَِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َدطَمَؾ َأَن ايمٛمَ » َٚع

فَمعَم َأفْمَرايِب  َئُمقُدُه وَم٣مَل َوىَم٣مَن ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إَِذا َدطَمَؾ فَمعَم ََمِريٍض 

َٓ زَمْٟمَس ؿَمُٜمقٌر إِْن ؾَم٣م َٓ زَمْٟمَس ؿَمُٜمقٌر إِْن ؾَم٣مَء اهلَلُ هَمَٗم٣مَل يَمُف  َء اهلَلُ وَم٣مَل َئُمقُدُه وَم٣مَل 

ٌُقَر هَمَٗم٣مَل  وُمْٙم٦ُم ؿَمُٜمقٌر ىَماَل زَمْؾ ِهَل مُحَك سَمُٖمقُر َأْو سَمُثقُر فَمعَم ؾَمْٝمٍخ ىَمٌغٍِم سُمِزيُرُه ايْمُٗم

شَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمٛمََٔمْؿ إًِذاايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فمَ 
 (2)

. 

 .أن ٓ يت٘مٙمؿ فمٛمده دم ؾمٟمن ايمدٞمٝم٣م ايسابع:

  .ايمٙمٕمطأن ٓ ي٘مثر فمٛمد  ارتاَظ:

َُا: ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايَّ ِٔ َعبَّاٍع َزِض ِٔ اِب َيْقُم اخَلِٚمٝمِس »َأَٞمُف وَم٣مَل:  ففٞ ايصخٝخني َع

٣ٌَمَء, هَمَٗم٣مَل: اؾْمَتَد زمَِرؽُمقِل  َوََم٣م َيْقُم اخَلِٚمٝمِس؟ شُمَؿ زَمَ٘مك ضَمَتك طَمَّم٤َم َدَْمُٔمُف احَلِْم

اْئُتقيِن زمِ٘مَِت٣مٍب َأىْمُت٤ْم »اخَلِٚمٝمِس, هَمَٗم٣مَل: اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوصَمُٔمُف َيْقَم 

ـْ سَمِّمٙم قا زَمْٔمَدُه َأزَمًدا ٌَِٕمل فِمٛمَْد َٞمٌِل  سَمٛم٣َمُزٌع, هَمَٗم٣ميُمقا: شيَمُ٘مْؿ ىمَِت٣مزًم٣م يَم , هَمَتٛم٣َمَزفُمقا, َوَٓ َيٛمْ

٣م همِٝمِف طَمغْمٌ مِم٣َم َدفُمقيِن, هَم٣ميَمِذي َأٞمَ »َهَجَر َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل: 

ـْ صَمِزيَرِة », َوَأْوَص فِمْٛمَد ََمْقسمِِف زمَِثاَلٍث: شسَمْدفُمقيِن إيَِمْٝمفِ  ىمكَِم َِم َأطْمِرصُمقا اظمُمْمِ

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو في ٖٕٛٓ(, الترمذي )ٖٙٓٔأخرجو أبو داود في سننو )( ٔ)

 (.ٔٗٙصحيح السنن, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى رقم )

 (.ٖٙٔٙأخرجو البخاري في صحيحو )( ٕ)
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ٝم٦ُم ايمَث٣ميمَِث٥َم, َووَم٣مَل شايمَٔمَرِب, َوَأصِمٝمُزوا ايمَقهْمَد زمَِٛمْحِق ََم٣م ىُمٛم٦ُْم ُأصِمٝمُزُهؿْ  ًِ , َوَٞم

ـُ حُمََٚمٍد, ؽَمَٟميْم٦ُم اظمُ  ـْ صَمِزيَرِة ايمَٔمَرِب: هَمَٗم٣مَل: َئْمُٗمقُب زْم , فَم ـِ ٌِْد ايمَرمْحَ ـَ فَم ِٕمغَمَة زْم

٣مََم٥مَ  , َووَم٣مَل َئْمُٗمقُب: َوايمَٔمْرُج َأَوُل هِتَ ـُ شََمَ٘م٥ُم, َواظمَِديٛم٥َُم, َوايمَٝماَمََم٥ُم, َوايمَٝمَٚم
(1)

 . 

  .أن ٓ جيػم اظمريض فمعم أىمؾ َم٣م ٓ ُي٤م ايطادع:

َأْن َٓ »٣مُه دِم ََمَرِوِف هَمَجَٔمَؾ ُيُِمغُم إيَِمْٝمٛم٣َم: يَمَدْدٞمَ  »همٖمل ايمِمحٝمحكم فمـ فَم٣مئَُِم٥ُم: 

ويِن  ويِن »هَمُٗمْٙمٛم٣َم ىَمَراِهَٝم٥ُم اظمَِريِض يمِٙمَدَواِء, هَمَٙماَم َأهَم٣مَق وَم٣مَل: ش سَمُٙمد  , شَأمَلْ َأهْنَُ٘مْؿ َأْن سَمُٙمد 

ٌَ »وُمْٙمٛم٣َم ىَمَراِهَٝم٥َم اظمَِريِض يمِٙمَدَواِء, هَمَٗم٣مَل:  ٌَْٗمك َأضَمٌد دِم ايم َٓ يُمَد َوَأَٞم٣م َأْٞمُٓمُر َٓ َي ْٝم٦ِم إِ

٣ٌَمَس هَم١مَِٞمُف مَلْ َيُْمَٜمْدىُمؿْ  َٓ ايمَٔم شإِ
(2)

. 

  .ضمثف فمعم ايمٔمالج إن وصمد ايطابع:

٣ٌَمَد اهللَِ, هَم١مَِن اهللََ مَلْ : »-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يمٗمقل رؽمقل اهلل  سَمَداَوْوا فِم

 َٓ َٓ َوَوَع ََمَٔمُف ؾِمَٖم٣مًء, إِ َرمَ  َيَّمْع َداًء إِ شاهْلَ
(3)

 , أطمرصمف ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم.

:ٍَ َُا َقا ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايَّ ِٔ َعبَّاٍع َزِض ِٔ اِب َٖم٣مُء دِم شَماَلشَم٥ٍم » ٚيف ايبدازٟ َع ايمُم 

ـْ ايْمَ٘مل   ؿَم٥ِم حِمَْجٍؿ َوىَمَٝم٥ِم َٞم٣مٍر َوَأهْنَك ُأََمتِل فَم ٍؾ َوَذْ ًَ زَم٥ِم فَم شَذْ
 (4)

. 

                                                           
  (.ٖٚٙٔ(, ومسلم في صحيحو )ٖٖ٘ٓجو البخاري في صحيحو )أخر ( ٔ)

 (.ٖٕٕٔ(, ومسلم في صحيحو )ٛ٘ٗٗأخرجو البخاري في صحيحو )( ٕ)

(, وىو في الصحيح المسند ٖٕٚٔٗ(, وابن أبي شيبة في مصنفو )ٖٖٙٗأخرجو ابن ماجو )( ٖ)
  (.ٕٓلإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى )

 (.ٓٛٙ٘أخرجو البخاري في صحيحو )( ٗ)
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  .جي٤م ايمًؼم فمعم اظمريض ايجأَ:

 ايمًؼم دم ذيمؽ.  ٕضم٣مدي٧م 

دم هذا احل٣مل  ه٣مومم٣م يٛمٌٕمل فمعم اظمريض أن يًتحي ايمتقزم٥م واؽمتحّم٣مر 

َمـ اظمٜمامت, إذ أن ايمقوم٦م ووم٦م سمقديع يمٙمدٞمٝم٣م, همٝمٛمٌٕمل يملٞم٣ًمن أن يتخٙمص 

َمـ َم٣م فمٙمٝمف َمـ ايمذٞمقب, وأشم٣مم, هم١من ىم٣من ايمذٞم٤م زمٝمٛمف وزمكم اهلل, همٙمٝم٣ٌمدر إلم 

 فمز وصمؾ فمٛمف. ىمثرة آؽمتٕمٖم٣مر وايمدفم٣مء أن يتج٣موز اهلل

وإن ىم٣من ايمذٞم٤م زمٝمٛمف, وزمكم ايمٛم٣مس, ويًتْمٝمع أن يرد احلٗمقق إلم أهٙمٜم٣م 

 رده٣م. 

 وإن ىم٣من زمٝمٛمف وزمكم أضمد طمِمقَم٥م همٙمٝمْمٙم٤م َمٛمف ايمٔمذر, واظم٣ًمحم٥م.  

ىَماَل }وإذا أراد اهلل فمز وصمؾ اظمقت يمٙمٔمٌد همال يرده راد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

ـْ  اوِمَل* َووِمٝمَؾ ََم ـَ َأَٞمُف ايْمِٖمَراُق   إَِذا زَمَٙمَٕم٦ِم ايمؼَمَ  [.56 - 53ايمٗمٝم٣مَم٥م:  {َراٍق * َوـَم

 واهلل اظمقهمؼ

********** 
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 ]المؤمن يموت بعرق الجبين[

ـْ ) – 231 ـِ ايمٛمٌَِل   -رض اهلل فمٛمف  -زُمَرْيَدَة  َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -فَم

ٌكِمِ »وَم٣مَل:  - ـُ َيُٚمقُت زمَِٔمَرِق اجْلَ شاظم٠ُْْمَِم
 (ٔ)

٣ٌَمنَ . َرَواُه ايم ـُ ضِم  (.َثاَلشَم٥ُم  َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

ـْ زُمَرْيَدةَ »قْلُ:   ش.َوفَم

 هق ازمـ احلِمٝم٤م رض اهلل فمٛمف.

ٌكِمِ »قْلُ:  ـُ َيُٚمقُت زمَِٔمَرِق اجْلَ  ش.اظم٠ُْْمَِم

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمٔمٛمك احلدي٧م إلم َمٔمٛمٝمكم: 

فمعم ؾمدة ايمً٘مرات ايمتل سمٙمحؼ اظم٠مَمـ أن احلدي٧م يدل  املع٢ٓ األٍٚ:

 ضمتك ئمرق صمٌٝمٛمف, وي٘مقن دم ذيمؽ ىمٖم٣مرة يمذٞمقزمف.

 ٚثبت يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ظم٣ََم شَمُٗمَؾ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ »َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

٣م:  صَمَٔمَؾ َيَتَٕمَُم٣مُه, هَمَٗم٣ميَم٦ْم هَم٣مؿمَِٚم٥مُ  اَلُم: َوا ىَمْرَب َأزَم٣مُه, هَمَٗم٣مَل هَلَ ًَ يَمْٝمَس »فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايم

٣م َدفَم٣مُه, َي٣م شفَمعَم َأزمِٝمِؽ ىَمْرٌب زَمْٔمَد ايمَٝمْقمِ  , هَمَٙماَم ََم٣مَت وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َأزَمَت٣مُه, َأصَم٣مَب َرزمًّ

يَؾ َٞمْٛمٔمَ  ـْ صَمٛم٥َُم ايمِٖمْرَدْوِس, ََمْٟمَواْه َي٣م َأزَمَت٣مْه إلَِم صِمػْمِ , وَم٣ميَم٦ْم َأزَمَت٣مْه, ََم ـَ
٣مْه, هَمَٙماَم ُدهمِ

                                                           
(, وللحديث ٕ٘ٗٔ(, وابن ماجو )ٙ - ٘/ ٗ(, والنسائي )ٕٜٛصحيح. أخرجو الترمذي ) (ٔ)

إسناد عند النسائي على شرط الشيخين, ولو شاىد صحيح عن ابن مسعود. وىو في الصحيح 
 (. ٕٚٔالمسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ُثقا فَمعَم َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم  ُ٘مْؿ َأْن ََتْ ًُ اَلُم: َي٣م َأَٞمُس َأؿَم٣مزَم٦ْم َأْٞمُٖم ًَ هَم٣مؿمَِٚم٥ُم فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايم

اَب  َ شاهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ايمؼم 
(ٔ)

. 

 ٚثبت يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
: َأَن »٣م ىَم٣مَٞم٦ْم سَمُٗمقُل: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم ـْ ٞمَِٔمِؿ اهللَِ فَمقَمَ إَِن َِم

َ دِم زَمْٝمتِل, َودِم َيْقَِمل, َوزَمكْمَ ؽَمْحِري  َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ سُمُقدم 

َع زَمكْمَ ِريِٗمل َوِريِٗمِف فِمٛمَْد ََمْقسمِِف: َدطَمَؾ فَمقَمَ فمَ  , َوَٞمْحِري, َوَأَن اهللََ مَجَ ـِ ٌُْد ايمَرمْحَ

ٛمَِدٌة َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَرَأْيُتُف َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِف,  ًْ َقاُك, َوَأَٞم٣م َُم  ً َوزمَِٝمِدِه ايم

َقاَك, هَمُٗمْٙم٦ُم: آطُمُذُه يَمَؽ؟ هَمَٟمؾَم٣مَر زمَِرْأؽِمِف:   ً ش َأْن َٞمَٔمؿْ »َوفَمَرهْم٦ُم َأَٞمُف ُُي٤ِم  ايم

هَمَٙمَٝمٛمُْتُف, ش َأْن َٞمَٔمؿْ »هَم٣مؾْمَتَد فَمَٙمْٝمِف, َووُمْٙم٦ُم: ُأيَمٝم ٛمُُف يَمَؽ؟ هَمَٟمؾَم٣مَر زمَِرْأؽِمِف:  هَمَتٛم٣َمَويْمتُُف,

٥ٌٌَم  همِٝمَٜم٣م ََم٣مٌء, هَمَجَٔمَؾ ُيْدطِمُؾ َيَدْيِف  -َيُُمؽ  فُمَٚمُر  -هَمَٟمََمَرُه, َوزَمكْمَ َيَدْيِف َرىْمَقٌة َأْو فُمْٙم

ُح هِباَِم َوصْمَٜمُف,  ًَ َٓ اهللَُ, إَِن يمِْٙمَٚمْقِت ؽَمَ٘مَراٍت »َيُٗمقُل: دِم اظم٣َمِء هَمَٝمْٚم شُمَؿ ش َٓ إيَِمَف إِ

"ضَمَتك وُمٌَِض َوََم٣ميَم٦ْم َيُدهُ ش دِم ايمَرهمِٝمِؼ إفَْمعَم »َٞمَِم٤َم َيَدُه, هَمَجَٔمَؾ َيُٗمقُل: 
(ٕ)

. 

٣ًٌم, يمْمٙم٤م احلالل, ٚاملع٢ٓ ايجاْٞ:  ٣ًٌم ٞم٣مص أن اظم٠مَمـ يٌٗمك دم هذه ايمدٞمٝم٣م سم٣مفم

 هذا احل٣مل. ضمتك يٚمقت وهق فمعم

ايم٘مٛم٣مي٥م فمـ ايمتٔم٤م  فٝهٕٛ املساد َٔ عسم ادتبني ع٢ً ٖرا املع٢ٓ:

 وايمٛمِم٤م ونمغم ذيمؽ مم٣م يالومٝمف َمـ ايمُمدائد دم هذه احلٝم٣مة.

                                                           
 (.ٕٙٗٗأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٗٗٗو البخاري في صحيحو )أخرج (ٕ)
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ضام املصٓف اذتدٜح يف ٖرا ايباب يٝبني عال١َ  ّعلٙ املعيٙ األّل:
 َٔ عالَات حطٔ ارتامت١.

 رَمّم٣من, أو اظمقت دم وأَم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مظمقت دم يقم اجلٚمٔم٥م, أو اظمقت دم

 احلرم, همٙمٝمس همٝمٜم٣م ديمٝمؾ فمعم ضمًـ اخل٣ممت٥م.

ٕٞمف  ٖمٝمف دٓيم٥م فمعم ضمًـ طم٣ممت٥م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾهميم٘مـ إن َم٣مت حمرًَم٣م, 

 .َم٣مت فمعم فمٚمؾ ص٣ميمح

٣ٌَمٍس َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم, ففٞ ايصخٝخني:  ـِ فَم َأَن َرصُماًل ىَم٣مَن َمـ ضمدي٧م ازْم

فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَقوَمَِمْتُف َٞم٣موَمُتُف َوُهَق حُمِْرٌم, هَماَمَت, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  ََمَع ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ

قُه »اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:   ً َ ٛمُقُه دِم شَمْقزَمْٝمِف, َوَٓ مَت ُٙمقُه زماَِمٍء َوؽِمْدٍر, َوىَمٖم 
ًِ انْم

ٌْٔمَ  ُروا َرْأؽَمُف, هَم١مَِٞمُف ُي ٚم  ٌ ًٝم٣مزمِْمِٝم٤ٍم, َوَٓ خُتَ ش٧ُم َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َُمَٙم
(ٔ)

. 

وإن َم٣مت ؽم٣مصمًدا, أو َمِمٙمًٝم٣م, أو َمتِمدوًم٣م, أو ؿم٣ميم٤م فمٙمؿ, ىمؾ هذا همٝمف 

 دٓيم٥م فمعم ضمًـ اخل٣ممت٥م.

ـِ ايْمَٔم٣ميِص رض اهلل فمٛمف,  وأَم٣م ضمدي٧م ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللِ زْم وَم٣مَل: وَم٣مَل فَم

ـْ »َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ُٚمَٔم٥ِم ُووِمَل ََم ُٚمَٔم٥ِم َأْو يَمْٝمَٙم٥َم اجْلُ ََم٣مَت َيْقَم اجْلُ

شهمِْتٛم٥ََم ايْمَٗمػْمِ 
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٙٓٔ(, ومسلم في صحيحو )ٔ٘ٛٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)

(, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الجامع ٙٗٙٙأخرجو أحمد في صحيحو ) (ٕ)
  (, الضياء في المختارة.ٖ٘(, وفي أحكام الجنائز )ٖٚٙٔ(, وفي المشكاة )ٖٚٚ٘)
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 ٚيفظ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فَمْٚمٍرو رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل:  ٌِْد اهللَِ زْم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهلَلُ َمـ ضمدي٧م فَم

ٙمٍِؿ َيُٚمقُت َيقْ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ًْ ـْ َُم َٓ َووَم٣مُه اهللَُ همِْتٛم٥ََم ََم٣م َِم َم اجُلُٚمَٔم٥ِم َأْو يَمْٝمَٙم٥َم اجُلُٚمَٔم٥ِم إِ

شايمَٗمػْمِ 
(ٔ)

 ش. َهَذا ضَمِدي٧ٌم نَمِري٤ٌم , »

َوَهَذا ضَمِدي٧ٌم يَمْٝمَس إؽِْمٛم٣َمُدُه زمُِٚمَتِِمٍؾ  قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زضٞ اهلل عٓ٘:

ٌِْد ايمَرمْحَ  ـْ َأيِب فَم ـُ ؽَمْٝمٍػ, إَِٞماَم َيْرِوي فَم ـِ َرزمِٝمَٔم٥ُم زْم ٌِْد اهللَِ زْم ـْ فَم , فَم ٌُقِم  ـِ احُل

ـِ فَمْٚمٍرو. ٌِْد اهللَِ زْم ـْ فَم ـِ ؽَمْٝمٍػ ؽَماَمفًم٣م َِم َٓ َٞمْٔمِرُف يمَِرزمِٝمَٔم٥َم زْم  فَمْٚمٍرو, َو

 ٣محلدي٧م ؤمٝمػ َمـ ضمٝم٧م اإلؽمٛم٣مد, وَمٛم٘مر َمـ صمٜم٥م اظمتـ.هم

شمؿ يمق ىم٣من اظمقت يقم اجلٚمٔم٥م َم٘مرَم٥م يمذاسمف, يم٘م٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 ف وؽمٙمؿ أضمؼ هبذه اظم٘مرَم٥م.وفمعم آيم

إين ٕراه »وأَم٣م ومقل أيب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف دم ص٣ٌمح يقم آشمٛمكم: 

 همٙمؿ ي٘مـ ذيمؽ ضمتك ىم٣من يقم ايمثالشم٣مء َم٣مت.ش, ايمٝمقم

ٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف اظمقاهمٗم٥م يمَمـ ضم٣مٓسمف  اً ىمثغم أن إٞمام ومد رأى

ل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همْمٚمع أن يٚمقت دم يقم آشمٛمكم, ىمام َم٣مت ايمٛمٌ

  ., واهلل أفمٙمؿوؽمٙمؿ

********** 

                                                           
 (, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.ٗٚٓٔرمذي في صحيحو )أخرجو الت (ٔ)
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 ]تلقين الميت ال إله إال اهلل[ 

ـْ ) – 233 - 232 : وَم٣مَل َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد َوَأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم َٓ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣م

َٓ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -َرؽُمقُل اهللَِ  َٓ إيَِمَف إِ ٛمُقا ََمْقسَم٣مىُمْؿ  شاهللَُ يَمٗم 
(ٔ)

. َرَواُه 

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ ٙمٌِؿ, َوا ًْ  (.َُم

 ******************************* الشرح:

 ٚثبت يف ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: 

َٓ »َوؽَمَٙمَؿ:  ٛمُقا َهْٙمَ٘م٣مىُمْؿ وَمْقَل  َٓ اهللَُ يَمٗم  شإيَِمَف إِ
(ٕ)

. 

 ٚيف ايباب َا يف ايصخٝخني: 
ٝم ٤ِم,  ًَ ـُ اظمُْ يِن ؽَمِٔمٝمُد زْم  ؾِمَٜم٣مٍب وَم٣مَل: َأطْمػَمَ

ـِ ـْ َأزمِٝمفِ َمـ ؿمريؼ ازْم اظمًٝم٤م  -فَم

ْت َأزَم٣م ؿَم٣ميم٤ٍِم ايْمَقهَم٣مُة صَم٣مَءُه َرؽُمقُل اهلِل : », وَم٣مَل -زمـ ضمزن رض اهلل فمٛمف ظم٣ََم ضَمَيَ

ـِ اظمُِْٕمغَمِة, َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمْ  ـَ َأيِب ُأََمَٝم٥َم زْم ٌَْد اهلِل زْم ِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَقصَمَد فِمٛمَْدُه َأزَم٣م صَمْٜمٍؾ, َوفَم

َٓ اهللُ, ىَمٙمَِٚم٥ًم َأؾْمَٜمُد »هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  َٓ إيَِمَف إِ , وُمْؾ:  َي٣م فَمؿ 

                                                           
/ ٗ(, والنسائي )ٖٚٔٔ(, وأبو داود )ٜٙٔأما حديث أبي سعيد رضي اهلل عنو: فرواه مسلم ) (ٔ)

وأما «. حسن غريب صحيح»(, وقال الترمذي: ٘ٗٗٔ(, وابن ماجو )ٜٙٚ(, والترمذي )٘
(, وزاد البزار بسند صحيح على ٗٗٗٔ(, وابن ماجو )ٜٚٔمسلم )حديث أبي ىريرة: فرواه 

فإنو من كان آخر كلمتو: ال إلو إال اهلل. عند الموت, دخل الجنة يوما من الدىر, »شرط مسلم: 
 «.وإن أصابو قبل ذلك ما أصابو

ى (, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالٕٚٛٔأخرجو النسائي في سننو ) (ٕ)
 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح. ٛٚ٘ٔبرقم )
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٣م فِمٛمَْد اهللِ  ـُ َأيِب ُأََمَٝم٥َم: َي٣م َأزَم٣م ؿَم٣ميم٤ٍِم, , هَمَٗم٣مَل َأزمُ "يَمَؽ هِبَ ٌُْد اهللِ زْم ق صَمْٜمٍؾ, َوفَم

ٌِْد اظمَُْْمٙم٤ِِم؟ هَمَٙمْؿ َيَزْل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ـْ َِمَٙم٥ِم فَم َأسَمْرنَم٤ُم فَم

طِمَر ََم٣م ىَمَٙمَٚمُٜمْؿ: ُهَق َئْمِرُوَٜم٣م فَمَٙمْٝمِف, َوُئِمٝمُد يَمُف سمِْٙمَؽ اظمََْٗم٣ميَم٥َم ضَمَتك وَم٣مَل َأزُمق ؿَم٣ميم٤ٍِم آ

َٓ اهللُ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلُل  َٓ إيَِمَف إِ ٌِْد اظمَُْْمٙم٤ِِم, َوَأزَمك َأْن َيُٗمقَل:  فَمعَم َِمَٙم٥ِم فَم

ْ ُأْٞمَف فَمٛمَْؽ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ؽَْمَتْٕمِٖمَرَن يَمَؽ ََم٣م مَل َٕ : , هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ فَمَز َوصَمَؾ شَأََم٣م َواهللِ 

ىمِكَم َويَمْق ىَم٣مُٞمقا ُأورِم وُمْرزَمك } َتْٕمِٖمُروا يمِْٙمُٚممْمِ ًْ ـَ آََمُٛمقا َأْن َي ََم٣م ىَم٣مَن يمِٙمٛمٌَِل  َوايَمِذي

ِحٝمؿِ  ْؿ َأهَنُْؿ َأْصَح٣مُب اجْلَ ٌَكَمَ هَلُ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم [, َوَأْٞمَزَل اهللُ سَمَٔم٣ملَم 113]ايمتقزم٥م:  {َِم

ـْ }هلِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: دِم َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, هَمَٗم٣مَل يمَِرؽُمقِل ا َٓ هَتِْدي ََم إَِٞمَؽ 

ـَ  ـْ َيَُم٣مُء َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي ـَ اهللَ َُّيِْدي ََم
٦ٌَْم َويَم٘مِ ٌَ  ش.{َأضْم

 ٚيف ايباب َا يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
اَلٌم َُّيُقِدير خَيُْدُم ايمٛمٌََِل َصعَم ىَم٣مَن نمُ »َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: 

اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٚمِرَض, هَمَٟمسَم٣مُه ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َئُمقُدُه, هَمَٗمَٔمَد فِمٛمَْد 

َأزَم٣م ايمَٗم٣مؽِمِؿ , هَمٛمََٓمَر إلَِم َأزمِٝمِف َوُهَق فِمٛمَْدُه هَمَٗم٣مَل يَمُف: َأؿمِْع شَأؽْمٙمِؿْ »َرْأؽِمِف, هَمَٗم٣مَل يَمُف: 

َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٟمؽْمَٙمَؿ, هَمَخَرَج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوُهَق َيُٗمقُل: 

ـَ ايمٛم٣َمرِ » شاحَلْٚمُد هللَِِ ايَمِذي َأْٞمَٗمَذُه َِم
(ٔ)

. 

 

 
                                                           

 (.ٖٙ٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 ٚيف ايباب أّٜطا َا ثبت يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م  َأَن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َأَٞمِس زْم

َْٞمَِم٣مِر هَمَٗم٣مَل:  ْٕ ـَ ا َٓ اهللُ »َوؽَمَٙمَؿ فَم٣مَد َرصُماًل َِم َٓ إيَِمَف إِ هَمَٗم٣مَل:  "َي٣م طَم٣مُل, وُمْؾ 

؟ هَمَٗم٣مَل:  , زَمْؾ طَم٣مٌل  "َأطَم٣مٌل َأْم فَمؿر َٓ اهللُ؟ , وَم٣مَل: هَمَخغْمٌ رِم َأْن أَ "َٓ َٓ إيَِمَف إِ وُمقَل: 

ش"َٞمَٔمْؿ  "هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 
(ٔ)

. 

ٛمُقا ََمْقسَم٣مىُمؿْ »قْلُ:   ش.يَمٗم 

أَمر َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٛم٣م أن ٞمٙمٗمـ َمقسم٣مٞم٣م ومقل  ذاوه

 ٓ إيمف إٓ اهلل.

 وإَمر يمالؽمتح٣ٌمب, ويمٝمس يمٙمقصمقب.

أي ومؾ يمف: ومؾ ٓ إيمف إٓ اهلل, ويمٝمس ىمام يٗمقيمف زمٔمض  و:َٚع٢ٓ ذي

 ايمٖمٗمٜم٣مء: ومؾ أٞم٦م فمٛمده ٓ إيمف إٓ اهلل, وهق إذا ؽمٚمٔمؽ ؽمٝمٗمقهل٣م.

زمؾ إهمّمؾ أن اإلٞم٣ًمن يٙمٗمٛمف ويٗمقل يمٙمٚمٝم٦م َم٣ٌمذة, ومؾ: ٓ إيمف إٓ اهلل, 

ىمام همٔمؾ ذيمؽ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمع فمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤م, 

 .ِم٣مري رض اهلل فمٛمف, ىمام سمٗمدموىمذيمؽ َمع إٞم

 هم١مذا وم٣مل اظمحتي ٓ إيمف إٓ اهلل, يِمٚم٦م فمٛمف, ضمتك سم٘مقن آطمر ىمالَمف.

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى ٖٕٙ٘ٔأخرجو أحمد في مسنده ) (ٔ)

 (.ٖٚبرقم )
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٘مقن سمهم١مذا أضمدث ىمالًَم٣م آطمًرا, ومٝمؾ يمف ومؾ: ٓ إيمف إٓ اهلل, وه٘مذا, ضمتك 

 .آطمر ىمالَمف

 فٞ ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: ف
ٌٍَؾ رض اهلل فمٛمف, ومَ  ـِ صَم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ ٣مَل: َمـ ضمدي٧م َُمَٔم٣مِذ زْم

ٛم٥َمَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  َٓ اهللَُ َدطَمَؾ اجْلَ َٓ إيَِمَف إِ ـْ ىَم٣مَن آطِمُر ىَماَلَِمِف  شََم
(ٔ)

 .ويمف ؾمقاهد 

 (: 13/85قاٍ اإلَاّ ايرٖيب يف نتاب٘ ايطري )
, َأطْمػَمَ  َٞم٣م اهَلْٚمَدايِن  ـُ اخَلاَلِل, َأطْمػَمَ َٞم٣م ازْم ـُ ََم٣ميمٍِؽ, َأطْمػَمَ َٞم٣م ازْم , َأطْمػَمَ َٙمِٖمل   ً َٞم٣م ايم

ـَ  ـَ فَمقِم  ايمَٖمَرِض, ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمَٗم٣مؽِمَؿ زم َٞم٣م َأزُمق َئْمعَم احَل٣مهمُِظ, ؽَمِٚمْٔم٦ُم حُمََٚمَد زم َأطْمػَمَ

ـَ  ـِ إؽِْمَح٣مَق احَل٣مهمَِظ, ؽَمِٚمْٔم٦ُم ازْم ـَ حُمََٚمِد زم ـِ ََمْٝمُٚمْقَن, ؽَمِٚمْٔم٦ُم فُمَٚمَر زم حُمََٚمِد زم

 ْقُل:َواَرَة, َيٗمُ 

ـُ َِمْثَؾ َأيِب  ُت َأَٞم٣م َوَأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ فِمْٛمَد َوهَم٣مِة َأيِب ُزْرفَم٥َم, هَمُٗمْٙمٛم٣َم: ىَمْٝمَػ سُمَٙمٗم  ضَمَيْ

 ُزْرفَم٥َم؟

                                                           
, (ٕ/ٛٗ(, وابن منده في" التوحيد " )ق ٖٔ٘/ٔ(, والحاكم )ٖٙٔٔأخرجو أبو داود في سننو ) (ٔ)

 (, من طريق صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا بو.ٖٖٕ/٘وأحمد )
 وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد " ووافقو الذىبي.
ورجالو ثقات كلهم, غير صالح بن أبى (: ٚٛٙقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء )

ابن القطان: " ال يعرف حالو , وال يعرف من  " مصري مشهور ". وقالقال ابن منده:  .عريب
" قلت: بلى, روى عنو حيوة بن شريح والليث قال الذىبي: روى عنو غير عبد الحميد بن جعفر " 

وابن لهيعة , وغيرىم, لو أحاديث , وثقو ابن حبان". قلت: فهو حسن الحديث إن شاء اهلل 
 هلل عنو.تعالى. وقد وجدت لو شاىدا من حديث أبى ىريرة رضي ا
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ـُ صَمْٔمَٖمٍر. ٌُْد احَلِٚمْٝمِد زم  هَمُٗمْٙم٦ُم: ضَمَدشَمٛم٣َم َأزُمق فَم٣مِصٍؿ, ضَمَدشَمٛم٣َم فَم

ـَ َووَم٣مَل َأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ:  ٌُْد ضَمَدشَمٛم٣َم زُمٛمَْداُر دِم آطَمِرْي , ضَمَدشَمٛم٣َم َأزُمق فَم٣مِصٍؿ, ضَمَدشَمٛم٣َم فَم

 احَلِٚمْٝمِد, هَمَٖمَتَح فَمْٝمٛمَْٝمِف, َووَم٣مَل:

ـُ َأيِب  ٌُْد احَلِٚمْٝمِد, ضَمَدشَمٛم٣َم َص٣ميمُِح زم َٞم٣م فَم ضَمَدشَمٛم٣َم زُمٛمَْداُر, ضَمَدشَمٛم٣َم َأزُمق فَم٣مِصٍؿ, َأطْمػَمَ

ـْ َُمَٔم٣مٍذ, وَم٣مَل: ـِ َُمَرَة, فَم ـْ ىَمثغِْمِ زم  فَمِرْي٤ٍم, فَم

ـْ ىَم٣مَن آطِمُر ىَماَلَِمِف: َٓ إيَمَف إَِٓ : »-َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ -٣مَل َرؽُمْقُل اهللِ ومَ  ََم

 , َوطَمَرَج ُرْوضُمُف ََمَٔمُف.شاهلل

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 وهذه َم٘مرَم٥م فمٓمٝمٚم٥م هلذا اإلَم٣مم, همرمحف اهلل سمٔم٣ملم ورض فمٛمف.

 ش.َمقسم٣مىمؿ»قْلُ: 

ظمًٙمٚمكم, ورزمام سم٘مقن أيًّم٣م دم نمغم اظمًٙمٚمكم, ىمام همٔمؾ اظمراد هب٣م َمقسمك ا

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمع فمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤م, وَمع ايمٔمالم ايمٝمٜمقدي 

 ايمذي ىم٣من خيدَمف.

َٓ اهللَُ»قْلُ:   ش. َٓ إيَِمَف إِ

, ىمٙمٚم٥م ايمتٗمقىهل ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد, وىمٙمٚم٥م اإلطمالص, وايمٔمروة ايمقشمٗمك, و

 هب٣م ايمٔمٌد َمـ اخلٙمقد دم ٞم٣مر صمٜمٛمؿ.وهل ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل يٛمجق 

 وهل ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل يدطمؾ هب٣م ايمٔمٌد إلم صمٛم٥م اهلل فمز وصمؾ.
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وهل ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل ي٘مقن هب٣م ايمٔمٌد َمٔمِمقم ايمدم, واظم٣مل, وايمٔمرض, إٓ 

 زمحٗمٜم٣م, ىمام شم٦ٌم ذيمؽ دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م.

وهل ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل صمٔمٙمٜم٣م طمٙمٝمؾ اهلل فمز وصمؾ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم دم 

 يقم ئٌمثقن.فمٗمٌف إلم 

وهل اظمثؾ إفمعم, وفمعم ومقل ٕهؾ ايمٔمٙمؿ دم سمٖمًغم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  

٘مِٝمؿُ } فَْمعَم َوُهَق ايْمَٔمِزيُز احْلَ ْٕ  .{َوهللَِِ اظمََْثُؾ ا

أي ٓ َمٔمٌقد زمحؼ إٓ اهلل فمز وصمؾ, ونمغم اهلل فمز  َٚع٢ٓ ٖرٙ ايه١ًُ:

 وصمؾ إن فمٌد همٔم٣ٌمدسمف زم٣مؿمٙم٥م.

ؼ  }ومقل اهلل فمز وصمؾ: وايمديمٝمؾ فمعم هذا اظمٔمٛمك هق  َذيمَِؽ زمَِٟمَن اهللََ ُهَق احْلَ

٣ٌَمؿمُِؾ َوَأَن اهللََ ُهَق ايْمَٔمقِم  ايْمَ٘مٌغِمُ  ـْ ُدوٞمِِف ُهَق ايْم  .{َوَأَن ََم٣م َيْدفُمقَن َِم

 ٚن١ًُ ايتٛحٝد هلا زنٓإ: 
, أي ٞمٖمل إيمقهٝم٥م فمـ ىمؾ َم٣م ؽمقى اهلل فمز "ٓ إيمف"دم ومقيمف:  ايٓفٞ:

 وصمؾ.

 ٕيمقهٝم٥م احلٗم٥م هلل فمز وصمؾ.ا, وهق إشم٣ٌمت "إٓ اهلل" ومقيمف: دم ٚاإلثبات:

واإلشم٣ٌمت وضمدة ٓ  ومجع زمكم ايمٛمٖمل واإلشم٣ٌمت7 ٕن ايمٛمٖمل وضمده فمدم,

 .يٚمٛمع اظمُم٣مرىم٥م

 .ٗمؼ ايمتقضمٝمد هلل فمز وصمؾَت همٝمف وايمٛمٖمل َمع اإلشم٣ٌمت
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 حهِ َٔ َات ٚمل ٜكٌ ال إي٘ إال اهلل: 
, همال ُيُمٜمد يمف زمًقء فمٛمد َمقسمفإٓ اهلل  مل يٗمؾ ٓ إيمفواظمًٙمؿ إذا َم٣مت و تٓبٝ٘:

 طم٣ممت٥م.

ضمتك أن ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد , اظمًٙمٚمكم يٗمقل: ٓ إيمف إٓ اهلل همٙمؿ يرد أن ىمؾ َمٝم٦م َمـ

, صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صمٔمؾ يٗمقل ومٌؾ وَمتف: ايمٙمٜمؿ دم ايمرهمٝمؼ إفمعم

 .وهمٝمٜم٣م َمٔمٛمك ٓ إيمف إٓ اهلل

  :وم٣ميم٦مرض اهلل فمٛمٜم٣م,  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ  :َٚطًِ فٞ صخٝح ايبدازٟف

ـَ َِمٛمُْف, هَماَم  ًَ ـَ اؽْمتِٛم٣َمًٞم٣م وَمط  َأضْم هَماَم َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ اؽْمَت

ٌََٔمُف شُمَؿ وَم٣مَل  دِم »فَمَدا َأْن هَمَرَغ َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َرهَمَع َيَدُه َأْو إِْص

شَماَلشًم٣م, شُمَؿ وَم٢َم, َوىَم٣مَٞم٦ْم سَمُٗمقُل: ََم٣مَت زَمكْمَ ضَم٣موِمٛمَتِل ش. ٝمِؼ إفَْمعَم ايمَرهمِ 

شَوَذاوِمٛمَتِل
(ٔ)

. 

همٗمد يٚمقت وٓ يٗمقهل٣م, ويم٘مـ يرصمك يمف اخل٣ممت٥م احلًٛم٥م, َم٣م دام َمًٙماًم, 

 ., واهلل اظمًتٔم٣منَمقضمًدا هلل فمز وصمؾ

********** 

 

 

                                                           
 (.ٖٛٗٗأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 ]قراءة يس على الموتى[ 

ـْ ) – 234 ٣مٍر ََمْٔمٗمِ َوفَم ًَ ـِ َي صعم اهلل فمٙمٝمف  -رض اهلل فمٛمف: َأَن ايمٛمٌََِل  -ِؾ زْم

شاوْمَرُؤوا فَمعَم ََمْقسَم٣مىُمْؿ يس»وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ 
(ٔ)

 , ل 
٣مئِ ًَ . َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمَ

٣ٌَمنَ  ـُ ضِم  (.َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

 ش. ْؿ يساوْمَرُؤوا فَمعَم ََمْقسَم٣مىمُ »قْلُ: 

 : ومقيمكماطمتٙمػ دم َمٔمٛمك هذا احلدي٧م إلم 

أن اظمراد اومرأوا فمٛمده, فمٛمد اضمتّم٣مره, ضمتك يتذىمر ويتٔمظ, مم٣م  :ومٝمؾ األٍٚ:

 ُيٗمرأ فمٙمٝمف.

                                                           
(, وابن حبان ٗٚٓٔ« )عمل اليوم والليلة»(, والنسائي في: ٕٖٔرواه أبو داود )ضعيف.  (ٔ)

(: ولكن للحديث علة أخرى ٛٛٙ(, قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء )ٕٖٓٓ)
في ترجمة أبى عثمان ىذا: " عن أبيو عن  قادحة أفصح عنها الذىبي نفسو في " الميزان " فقال

أنس , ال يعرف , قال ابن المديني: لم يرو عنو غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة 
إمام". قلت: وتمام كالم ابن المديني: " ىو مجهول ". وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " 

حديث علة أخرى وىى االضطراب , ( على قاعدتو في تعديل المجهولين! ثم إن في الٕٖٙ/ٕ)
فبعض الرواة يقول: " عن أبى عثمان عن أبيو عن معقل " وبعضهم: " عن أبى عثمان عن معقل " 

 ال يقول: " عن أبيو " , وأبوه غير معروف أيضا! فهذه ثالث علل:
 ـ جهالة أبى عثمان. ٔ
 ـ جهالة أبيو. ٕ
 ـ االضطراب. ٖ

( وقال: " ونقل أبو بكر بن العربي عن ٖ٘ٔ" التلخيص " )وقد أعلو بذلك ابن القطان كما في 
 الدارقطني أنو قال: ىذا حديث ضعيف اإلسناد مجهول المتن, وال يصح في الباب حديث ".  
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وذه٤م زمٔمض صمٜم٣مل اظمًٙمٚمكم إلم أهن٣م سمٗمرأ فمعم زمٔمض إَمقات, أو  ايجاْٞ:

 دم اظمٗم٣مزمر, وهذا هق صٛمٝمع ايمُمٝمٔم٥م, وايمِمقهمٝم٥م.

, همال سمٗمقم زمف فمثامن ويمٝمس زم٣ميمٛمٜمدي, همٜمق جمٜمقل همٝمف أزمقواحلدي٧م ؤمٝمػ 

 ضمج٥م.

وفمعم هذا همال يممع ومراءة يس فمعم اظمٝم٦م زمٔمد َمقسمف, وٓ فمعم اظمحتي ومٌؾ 

 َمقسمف.

 حهِ قسا٠٤ ايكسإٓ ٚإٖدا٤ ثٛاب٘ يألَٛات: 
 وَمـ ايمٌدع دم هذا ايم٣ٌمب, ومقل زمٔمّمٜمؿ ايمٖم٣مَت٥م فمعم روح همالن زمـ همالن.

 ٓ سمِمؾ إلم اظمٝم٦م. فأويمهم١من ومراءة ايمٗمرآن فمعم اظمٝم٦م 

٣مِن إِٓ ََم٣م ؽَمَٔمك}اهلل فمز وصمؾ: ومد وم٣مل و ًَ  .[11-36]ايمٛمَْجِؿ: {َوَأْن يَمْٝمَس يمِلْٞم

 وومراءة ايمٗمرآن يمٝم٦ًم َمـ ؽمٔمٝمف.

شمؿ إن ايمذي يزفمؿ أٞمف ُّيدي شمقاب ومراءسمف إلم روح اظمٝم٦م, َمـ أيـ يمف 

 ذيمؽ؟

٣مزم٥م ٙمؿ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وٓ فمـ ايمِمحهم

 رض اهلل فمٛمٜمؿ, وٓ فمـ ايمت٣مزمٔمكم, وأسم٣ٌمفمٜمؿ فمٚمؾ ذيمؽ.

 ايمدفم٣مء يمف, َمـ ؽمٔمٝمف7 ٕٞمف زم١مؽمالَمف اؽمتقصم٤م ايمدفم٣مء يمف.زمٝمٛمام 

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, فٞ صخٝح َطًِ: ف فَم

ـْ ََمٝم ٦ٍم سُمَِمقم  فَمَٙمْٝمِف ُأََم٥مٌ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ٌُْٙمُٕمقَن َِم٣مَئ٥ًم,  ََم٣م َِم ٙمِِٚمكَم َي ًْ ـَ اظمُْ َِم
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ُٔمقا همِٝمفِ  َٓ ؾُمٖم  ُٜمْؿ َيُْمَٖمُٔمقَن يَمُف, إِ شىُمٙم 
(ٔ)

ٌَْح٣مِب  ـَ احْلَ , وَم٣مَل: هَمَحَدشْم٦ُم زمِِف ؾُمَٔمْٝم٤َم زْم

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ. ـُ ََم٣ميمٍِؽ, فَم  هَمَٗم٣مَل: ضَمَدشَمٛمِل زمِِف َأَٞمُس زْم

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمد :ٚفٝ٘ ـِ فَم ٌِْد اهلِل زْم ـٌ يَمُف زمُِٗمَدْيٍد ي٧م فَم َأَٞمُف ََم٣مَت ازْم

َٖم٣مَن  - ًْ ـَ ايمٛم٣َمِس, وَم٣مَل:  -َأْو زمُِٔم هَمَٗم٣مَل: َي٣م ىُمَرْي٤ُم, اْٞمُٓمْر ََم٣م اصْمَتَٚمَع يَمُف َِم

سُمُف, هَمَٗم٣مَل: سَمُٗمقُل هُ  ْؿ َأْرزَمُٔمقَن؟ هَمَخَرصْم٦ُم, هَم١مَِذا َٞم٣مٌس وَمِد اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف, هَمَٟمطْمػَمْ

وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: َأطْمِرصُمقُه, هَم١ميِن  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, 

َٓ »َيُٗمقُل:  ٙمٍِؿ َيُٚمقُت, هَمَٝمُٗمقُم فَمعَم صَمٛم٣َمَزسمِِف َأْرزَمُٔمقَن َرصُماًل,  ًْ ـْ َرصُمٍؾ َُم ََم٣م َِم

َٓ ؾَمَٖمٔمَ  ىُمقَن زم٣ِمهللِ ؾَمْٝمًئ٣م, إِ شُٜمُؿ اهللُ همِٝمفِ ُيمْمِ
(ٕ)

. 

ٚمكم أن ُيٗمٗمقا وايمٌدع دم هذا ايم٣ٌمب ىمثغمة واهلل اظمًتٔم٣من, همٔمعم اظمًٙم

َمـ أهٙمف ايمٔم٣مظمكم زمف, ايمذازمكم فمٛمف ىمؾ َم٣م يُمقزمف وخي٣ميمْمف مم٣م  ايمٔمٙمؿ, وأن يٟمطمذ

يمٝمس همٝمف, َمـ ايمٌدع, واظمحدشم٣مت, وايمّمالٓت, وآؽمتح٣ًمٞم٣مت, وٞمحق 

 ذيمؽ.

 :ّيف فطل ضْزٗ ٓظ

 د٘ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل يف ضٓٓ٘: َا أخس :َٓٗا
 إَِن »وَم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمـَٙمَؿ: َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

                                                           
 (.ٜٚٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٛٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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٣م  ـْ وَمَرَأ يس ىَمَت٤َم اهللَُ يَمُف زمِِٗمَراَءهِتَ ٣ًٌم, َووَمْٙم٤ُم ايمُٗمْرآِن يس, َوََم ٍء وَمْٙم يمُِ٘مؾ  َرْ

ش ََمَراٍت وِمَراَءَة ايمُٗمْرآِن فَممْمَ 
(ٔ)

 . 

ـْ ضَمِدي٧ِم » قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ عكب٘: َٓ َِم َٓ َٞمْٔمِرهُمُف إِ َهَذا ضَمِدي٧ٌم نَمِري٤ٌم 

ـْ َهَذا  َٓ َِم ـْ ضَمِدي٧ِم وَمَت٣مَدَة إِ َٓ َئْمِرهُمقَن َِم ِة  ٌٌَْمَ , َوزم٣ِميم ـِ ٌِْد ايمَرمْحَ ـِ فَم ْٝمِد زْم مُحَ

 ُٜمقٌل. ايمَقصْمِف, َوَه٣مُروُن َأزُمق حُمََٚمٍد ؾَمْٝمٌخ جَمْ 

ـُ  ٚقاٍ أبٛ عٝط٢: ُد زْم ـُ اظمَُثٛمَك وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛم٣َم َأمْحَ ضَمَدشَمٛم٣َم َأزُمق َُمقؽَمك حُمََٚمُد زْم

َذا.  , هِبَ ـِ ٌِْد ايمَرمْحَ ـِ فَم ْٝمِد زْم ـْ مُحَ  ؽَمِٔمٝمٍد ايمَداِرَِمل  وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛم٣َم وُمَتْٝم٥ٌَُم, فَم

 َٓ يِؼ, َو د  ـْ َأيِب زَمْ٘مٍر ايمِم  ٣ٌَمِب فَم ٌَِؾ إؽِْمٛم٣َمِدِه, َوإؽِْمٛم٣َمُدُه  َودِم ايم ـْ وِم َيِِمح  َِم

 َؤِمٝمٌػ. 

                                                           
لباني رحمو اهلل تعالى في (, وقال اإلمام األٙ٘ٗ/  ٕ(, والدارمي )ٕٚٛٛأخرجو الترمذي ) (ٔ)

(: فإن الحديث ضعيف ظاىر الضعف, بل ىو موضوع من أجل ىارون, فقد ٜٙٔالضعيفة برقم )
قال الحافظ الذىبي في ترجمتو بعد أن نقل عن الترمذي تجهيلو إياه: قلت: أنا أتهمو بما رواه 

 ( .ٖ٘ٓٔالقضاعي في " شهابو ": ثم ساق لو ىذا الحديث, قلت: ىو فيو برقم )
( البن أبي حاتم: سألت أبي عن ىذا الحديث؟ فقال: مقاتل ٙ٘ - ٘٘/  ٕوفي " العلل " )

ىذا, ىو مقاتل بن سليمان, رأيت ىذا الحديث في أول كتاب وضعو مقاتل بن سليمان وىو 
 حديث باطل ال أصل لو.

ابن سليمان  أن مقاتال المذكور في اإلسناد ىو -وىو اإلمام الحجة  -كذا جزم أبو حاتم قلت:  
مع أنو وقع عند الترمذي والدارمي مقاتل بن حيان كما رأيت, فلعلو خطأ من بعض الرواة, ويؤيده 
أن الحديث رواه القضاعي كما سبق وكذا أبو الفتح األزدي من طريق حميد الرؤاسي بسنده 

ابن حيان  المتقدم عن مقاتل عن قتادة بو, كذا قال: عن مقاتل, لم ينسبو فظن بعض الرواة أنو
 فنسبو إليو... إلى آخر كالمو رحمو اهلل تعالى.
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف. ٣ٌَمِب فَم  َودِم ايم

ال ئمٙمؿ دم همّمؾ يس ضمدي٧م يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف هم

 وؽمٙمؿ.

 َع٢ٓ ٜظ: 
 زمٟمن َمٔمٛم٣مه٣م ي٣م حمٚمد. قٌٝ:

 زمٟمهن٣م اؽمؿ ٞمٌل َمـ إٞمٌٝم٣مء. ٚقٌٝ:

٣م َمـ احلروف اظمٗمْمٔم٥م ايمتل ذىمره٣م اهلل فمز وصمؾ دم أوائؾ وايمذي يٓمٜمر أهن

 ايمًقر, َمثؾ ؿمف, ضمؿ, أمل, ونمغمه٣م.

وهذه احلروف اظمٗمْمٔم٥م هل مم٣م اؽمتٟمشمر اهلل فمز وصمؾ زمٔمٙمٚمف, همال ئمٙمؿ 

 َمٔمٛم٣مه٣م إٓ اهلل فمز وصمؾ.

٣ًٌم َم٣م ُي٠مسمك زمٔمد هذه احلروف اظمٗمْمٔم٥م زمقصػ ايمٗمرآن وذىمره.  ونم٣ميم

********** 
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 وح[الر بضق ]صفة

ـْ ) – 235 صعم اهلل  -َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: َدطَمَؾ َرؽُمقُل اهللَِ ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم َوفَم

ُه  -رض اهلل فمٛمف  -فَمعَم َأيِب ؽَمَٙمَٚم٥َم  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َووَمْد ؾَمَؼ زَمٌَمُ
(ٔ)

هَمَٟمنْمَٚمَّمُف,  

ٌٌََمُ »شُمَؿ وَم٣مَل:  ٌََٔمُف ايْم وَح إَِذا وُمٌَِض, اسَم ـْ َأْهٙمِِف, هَمَٗم٣مَل: همَ ش إَِن ايمر  َٓ »َّم٨َم َٞم٣مٌس َِم

ـُ فَمعَم ََم٣م سَمُٗمقيُمقنَ  َ٘م٥َم سُم٠َمَم 
. هَم١مَِن اظماََْلئِ َٓ زمَِخغْمٍ ُ٘مْؿ إِ ًِ شُمَؿ وَم٣مَل: ش. سَمْدفُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم

ْح يَمُف دِم ومَ » ًِ كَم, َواهْم يَِب ؽَمَٙمَٚم٥َم, َواْرهَمْع َدَرصَمَتُف دِم اظمَْْٜمِدي 
ِٕ ْر ايمَٙمُٜمَؿ انْمِٖمْر  ِه, َوَٞمق  ػْمِ

شيَمُف همِٝمِف, َواطْمُٙمْٖمُف دِم فَمِٗمٌِفِ 
 (ٕ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 ******************************* الشرح:

ـْ ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م»قْلُ:   ش.َوفَم

هل هٛمد زمٛم٦م أيب أَمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, ىم٣مٞم٦م زوصم٥م ٕيب ؽمٙمٚم٥م وهق       

 ؽمد رض اهلل فمٛمف.فمٌد اهلل زمـ فمٌد إ

 ٚهلا قص١ نُا يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َمـ ضمدي٧م ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َأهَن٣َم وَم٣ميَم٦ْم: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلِل َصعَم 

٥ٌٌَم, هَمَٝمُٗمقُل ََم٣م َأََمَرُه اهللُ»اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َيُٗمقُل:  ٌُُف َُمِِمٝم ٙمٍِؿ سُمِِمٝم ًْ ـْ َُم إَِٞم٣م }: ََم٣م َِم

                                                           
بفتح الشين, ورفع بصره, وىو فاعل شق, ىكذا ضبطناه وىو »(: ٚٚٗ - ٙٚٗ/ ٘قال النووي ) (ٔ)

المشهور, وضبط بعضهم بصره بالنصب وىو صحيح أيضا, والشين مفتوحة بال خالف, وىو 
 «.تد إليو طرفوالذي حضره الموت, وصار ينظر إلى الشيء ال ير 

 (ٕٜٓأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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ٌَتِل, َوَأطْمٙمِْػ رِم 123]ايمٌٗمرة:  {هللَِِ َوإَِٞم٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ  [, ايمٙمُٜمَؿ ْأصُمْريِن دِم َُمِِمٝم

ا َِمٛمَْٜم٣م  َٓ َأطْمَٙمَػ اهللُ يَمُف طَمغْمً ا َِمٛمَْٜم٣م, إِ , وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙماَم ََم٣مَت َأزُمق ؽَمَٙمَٚم٥َم, وُمْٙم٦ُم: "طَمغْمً

ٙمِِٚمكَم طَمغْمٌ َمِ  ًْ ـْ َأيِب ؽَمَٙمَٚم٥َم؟ َأَوُل زَمْٝم٦ٍم َه٣مصَمَر إلَِم َرؽُمقِل اهلِل َصعَم اهلُل َأي  اظمُْ

فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, شُمَؿ إيِن  وُمْٙمُتَٜم٣م, هَمَٟمطْمَٙمَػ اهللُ رِم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, 

ـَ َأيِب زَمْٙمَتَٔم٥َم وَم٣ميَم٦ْم: َأْرؽَمَؾ إرَِمَ َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَ  َؿ ضَم٣مؿم٤َِم زْم

ٌُٛمِل يَمُف, هَمُٗمْٙم٦ُم: إَِن رِم زمِٛمًْت٣م َوَأَٞم٣م نَمُٝمقٌر, هَمَٗم٣مَل:  ُْم َأََم٣م ازْمٛمَُتَٜم٣م هَمٛمَْدفُمق اهللَ َأْن »خَيْ

ةِ  شُيْٕمٛمَِٝمَٜم٣م فَمٛمَْٜم٣م, َوَأْدفُمق اهللَ َأْن َيْذَه٤َم زم٣ِميْمَٕمغْمَ
 (ٔ)

. 

ـ فمٌد إؽمد ىم٣من أطًم٣م يمٙمٛمٌل وأزمق ؽمٙمٚم٥م رض اهلل فمٛمف, واؽمٚمف فمٌد اهلل زم

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ ايمرو٣مفم٥م.

 ذنس أخ٠ٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ َٔ ايسضاع١: 
 ىم٣من يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مخ٥ًم أطمقة َمـ ايمرو٣مفم٥م: 

 فمٚمف محزة زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م رض اهلل فمٛمف, ؽمٝمد ايمُمٜمداء. األٍٚ:

 ٥م فمٌد اهلل زمـ فمٌد إؽمد رض اهلل فمٛمف.أزمق ؽمٙمٚم ايجاْٞ:

 فمٌد اهلل زمـ احل٣مرث. ايجايح:

 أٞمٝم٥ًم زمٛم٦م احل٣مرث. ايسابع١:

 ايمُمٝمامء زمٖمتح اظمٔمجٚم٥م وؽم٘مقن ايمتحتٝم٥م زمٛم٦م احل٣مرث. ارتاَط١:

                                                           
 (.ٜٛٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 احل٣مرث زمـ فمٌد ايمٔمزى زمـ ؽمٔمد زمـ زم٘مر زمـ هقازن.  ٚنإ أبِٖٛ:

رض اهلل ضمٙمٝمٚم٥م زمٛم٦م أيب ذؤي٤م اظمُمٜمقرة زمحٙمٝمٚم٥م ايمًٔمدي٥م  ٚأَِٗ:

 فمٛمٜم٣م.

هُ »قْلُ:   ش.َووَمْد ؾَمَؼ زَمٌَمُ

 أي ومد َم٣مت, وهم٣مرق ايمروح اجلًد.

 ش.هَمَٟمنْمَٚمَّمفُ »قْلُ: 

 أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أنمٚمض فمٝمٛمٝمف رض اهلل فمٛمف.

ٌٌََمُ "شُمَؿ وَم٣مَل: »قْلُ:  ٌََٔمُف ايْم وَح إَِذا وُمٌَِض, اسَم   ش."إَِن ايمر 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمكم هلؿ ؽم٤ٌم ؾمخقص ايمٌٌم أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل

 فمٛمد اظمقت.

وذيمؽ أن ايمروح فمٛمدَم٣م خترج َمـ اجلًد يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م ايمٌٌم, همٙمٜمذا إذا َم٣مت 

 اظمٝم٦م يٚمقت وزمٌمه َمٖمتقح ضمتك يٛمٓمر إلم روضمف.

 السّح هلا صفات: 

 وهذا ديمٝمؾ فمعم أن ايمروح ذات, وهل٣م صٖم٣مت.

 ٓ صٖم٣مت هل٣م. طمالهًم٣م ظم٣م ذه٤م إيمٝمف اظمٔمْمٙم٥م, َمـ أهن٣م

ـْ َأْهٙمِفِ »قْلُ:   ش. هَمَّم٨َم َٞم٣مٌس َِم

 إَم٣م زم٣ميمٌ٘م٣مء, أو زم٣ميمٛمقح, أو زمٕمغم ذيمؽ.
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َٓ زمَِخغْمٍ "هَمَٗم٣مَل: »قْلُ:  ُ٘مْؿ إِ ًِ  ش. "َٓ سَمْدفُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم

وىمثغم َمـ ايمٛم٣مس رزمام إذا َم٣مت هلؿ ومري٤م َمـ أومرزم٣مئٜمؿ, رزمام جتد زمٔمض 

ذا ايم٘مالم ٓ يٛمٌٕمل, هم٣مإلٞم٣ًمن ٓ يدفمق هوٞمحقه, وايمٛم٣ًمء سمٗمقل: اهلل يٟمطمذين 

 فمعم ٞمٖمًف إٓ زمخغم.

ـُ فَمعَم ََم٣م سَمُٗمقيُمقنَ »قْلُ:  َ٘م٥َم سُم٠َمَم 
 ش. هَم١مَِن اظماََْلئِ

 وسمٟمَمكم اظمالئ٘م٥م يرصمك َمٛمف ومٌقل ايمدفم٣مء.

وايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد أطمػم دم َمقاؿمـ زمٟمن اظمالئ٘م٥م 

 سم٠مَمـ فمعم ايمدفم٣مء.

 د ومقل ؽمٚمع اهلل ظمـ محده.فمٛم املٛطٔ األٍٚ:

 فٞ ايصخٝخني: ف
َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف: 

ـْ مَحَِدُه, هَمُٗمقيُمقا: ايمَٙمُٜمَؿ َرزَمٛم٣َم يَمَؽ احَلْٚمُد, هَم١مِٞمَ »وَم٣مَل:  َ
ُف إَِذا وَم٣مَل اإِلََم٣مُم: ؽَمِٚمَع اهللَُ ظمِ

ـْ َذْٞمٌِفِ  َ٘م٥ِم, نُمِٖمَر يَمُف ََم٣م سَمَٗمَدَم َِم
ـْ َواهَمَؼ وَمْقيُمُف وَمْقَل اظماََلئِ شََم

 (ٔ)
. 

 فمٛمد ايمتٟمَمكم. املٛطٔ ايجاْٞ:

 فٞ ايصخٝخني: ف
 َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف: 

 

                                                           
 (.ٜٓٗ(, ومسلم في صحيحو )ٜٙٚأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ـَ اإِلَمَ » ـْ َواهَمَؼ سَمْٟمَِمٝمٛمُُف سَمْٟمَِمكَم اظمَاَلئَِ٘م٥ِم نُمِٖمَر يَمُف ََم٣م سَمَٗمَدَم إَِذا َأََم ٛمُقا, هَم١مَِٞمُف ََم ٣مُم, هَمَٟمَم 

ـْ َذْٞمٌِِف  شَِم
 (ٔ)

. 

 صف١ خًل املال٥ه١: 
 واظمالئ٘م٥م طمٙمؼ َمـ طمٙمؼ اهلل فمز وصمؾ, طمٙمٗمٜمؿ اهلل فمز وصمؾ َمـ ٞمقر.

٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ومَ َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َطًِ: فٞ ف

ـْ »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ـْ ََم٣مِرٍج َِم ٣من  َِم َؼ اجْلَ
ـْ ُٞمقٍر, َوطُمٙمِ َ٘م٥ُم َِم

طُمٙمَِٗم٦ِم اظماََْلئِ

شَٞم٣مٍر, َوطُمٙمَِؼ آَدُم مِم٣َم ُوِصَػ يَمُ٘مؿْ 
 (ٕ)

. 

 وهؿ ؿم٣مئٔمقن, وٓ ئمِمقن اهلل فمز وصمؾ َم٣م أَمرهؿ, ويٖمٔمٙمقن َم٣م ي٠مَمرون.

 صمؾ اظم٘مرَمقن, وَمٛمٜمؿ ايمِم٣مهمقن, وَمٛمٜمؿ اظمًٌحقن.وهؿ فم٣ٌمد اهلل فمز و

يَِب ؽَمَٙمَٚم٥مَ "شُمَؿ وَم٣مَل: »قْلُ:  ِٕ  ش."ايمَٙمُٜمَؿ انْمِٖمْر 

 ايمدفم٣مء يمٙمٚمٝم٦م زمٚمٕمٖمرة ايمذٞم٤م, واظمراد زمف ؽمؼمه, وايمتج٣موز فمٛمف. ّفُٔ:

 ش.َواْرهَمْع َدَرصَمَتُف دِم اظمَْْٜمِدي كمَ »قْلُ: 

ٜمديـ, وهؿ ايمذيـ اهتدوا زم٘مت٣مب أي ارهمٔمف ايمدرصم٣مت ايمٔمعم دم اجلٛم٥م َمع اظم

 اهلل فمز وصمؾ, وزمًٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. 

 

 

                                                           
 (.ٓٔٗ(, ومسلم في صحيحو )ٓٛٚأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٜٕٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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هِ »قْلُ:  ْح يَمُف دِم وَمػْمِ ًِ  ش.َواهْم

وٓ ؽمٝمام ايم٘مٖم٣مر َمٛمٜمؿ  ديمٝمؾ فمعم أن ايمٗمػم يّمٝمؼ فمعم ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس,

 همٝمّمٝمؼ يمف ومػمه ضمتك ختتٙمػ أوالفمف., واظمممىمقن

 هلل تعاىل: فٞ َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اف
ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, فَم

ـُ َُمَٔم٣مذٍ » شإَِن يمِْٙمَٗمػْمِ َوْٕمَْم٥ًم, َويَمْق ىَم٣مَن َأضَمٌد َٞم٣مصِمًٝم٣م َِمٛمَْٜم٣م َٞمَج٣م َِمٛمَْٜم٣م ؽَمْٔمُد زْم
 (ٔ)

. 

 ديمٝمؾ فمعم َم٣م دم ايمٗمػم َمـ ايمٛمٔمٝمؿ وايمٔمذاب. ّفُٔ:

 يمذي يٖمًح يمف دم ومػمه يٛمٔمؿ, وايمذي يّمٝمؼ فمٙمٝمف ومػمه ئمذب.هم١من ا

ْر يَمُف همِٝمفِ » قْلُ:  ش.َوَٞمق 

أن ايمٗمػم همٝمف ضمٝم٣مة زمرزطمٝم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م, ويمق مل سم٘مـ دم  َمـوهمٝمف ديمٝمؾ ظم٣م سمٗمدم 

 ايمٗمػم ضمٝم٣مة َم٣م اضمت٣مج إلم ايمٛمقر.

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ايم٘م٣مهمريـ يقم إضمزاب.دفم٣م  ومدو

                                                           
(, ٕ/  ٖٚ/  ٛ(, ورواه البغوي في حديث علي بن الجعد  )ٖٕٕٛٗأخرجو أحمد في مسنده ) (ٔ)

وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في الصحيحة (, ٚٓٔ/  ٔاآلثار " ) والطحاوي في " مشكل
(: ٖٓٗ/  ٖلكن للحديث أصل عن ابن عمر, فقال ابن سعد في " الطبقات " ) (:ٜ٘ٙٔبرقم )

بد اهلل بن إدريس قال: أخبرنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: أخبرنا ع
قال األلباني رحمو اهلل عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: فذكره نحوه. 

وىذا إسناد صحيح رجالو كلهم ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسعود وىو أبو  تعالى:
وجملة القول أن الحديث بمجموع رحمو اهلل تعالى:  ثم قالمسعود الجحدري البصري وىو ثقة. 

 طرقو وشواىده صحيح بال ريب, فنسأل اهلل تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر إنو نعم المجيب. 
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َمـ ضمدي٧م فَمقِم  َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ظم٣ََم ىَم٣مَن َيْقُم فٞ ايصخٝخني: ف

ٌُقَرُهْؿ »إضَْمَزاِب وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ْؿ َووُم  اهللَُ زُمُٝمقهَتُ
ََمََلَ

ـِ ايمَِماَلِة  ايمُقؽْمَْمك ضَمَتك نَم٣مزَم٦ِم ايمَُمْٚمُس  شَٞم٣مًرا, ؾَمَٕمُٙمقَٞم٣م فَم
(ٔ)

. 

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف: َأَن اَْمَرَأًة  :َطًَِا يف صخٝح ٚأَا 

ِجَد  ًْ ٣م  -ؽَمْقَداَء ىَم٣مَٞم٦ْم سَمُٗمؿ  اظمَْ هَمَٖمَٗمَدَه٣م َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  -َأْو ؾَم٣مزمًّ

َٟمَل فَمٛمَْٜم٣م  ًَ ش ُتْؿ آَذْٞمُتُٚمقيِن َأهَماَل ىُمٛمْ »هَمَٗم٣ميُمقا: ََم٣مَت, وَم٣مَل:  -َأْو فَمٛمُْف  -َوؽَمَٙمَؿ, هَم

هِ »هَمَٗم٣مَل:  -َأْو َأَْمَرُه  -وَم٣مَل: هَمَ٘مَٟمهَنُْؿ َصَٕمُروا َأَْمَرَه٣م  هَمَديم قُه, ش ُديم قيِن فَمعَم وَمػْمِ

ٌُقَر مَمُْٙمقَءٌة ـُمْٙمَٚم٥ًم فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م, َوإَِن اهللَ فَمَز »هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمَؿ وَم٣مَل:  إَِن َهِذِه ايْمُٗم

ْؿ زمَِِماَليِت فَمَٙمْٝمِٜمؿْ َوصَمَؾ ُيٛمَ  ُرَه٣م هَلُ شق 
(ٕ)

. 

همٜمذه ايمرواي٥م ومد ُأفمٙم٦م, همٜمل َمـ رواي٥م شم٣مزم٦م ايمٌٛم٣مين وٓ سمث٦ٌم َمرهمقفم٥م فمـ 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايهرب٣ عٓد حدٜح زقِ 
(7015 :) 

ـْ َوايَمِذي َيْٕمٙم٤ُِم فَمعَم ايْمَٗمْٙم٤ِم َأْن سَم٘مُ  َي٣مَدُة دِم نَمغْمِ ِرَواَي٥ِم َأيِب َراهمٍِع فَم قَن َهِذِه ايمز 

 َأيِب ُهَرْيَرَة. 

                                                           
 (.ٕٚٙ(, ومسلم في صحيحو )ٖٜٕٔأخرجو البخاري في صحيحو )( ٔ)
 (.ٜٙ٘أخرجو مسلم في صحيحو )( ٔ)
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ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َُمْرؽَمَٙم٥ٌم , ىَماَم َرَواُه  ـْ شَم٣مزم٦ٍِم فَم هَم١مََِم٣م َأْن سَمُ٘مقَن فَم

ـْ سَم٣مزَمَٔمُف.  ٌَْدَة َوََم ـُ فَم ُد زْم  َأمْحَ

ـْ شَم٣مزم٦ٍِم فمَ  ـُ َأْو فَم ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, ىَماَم َرَواُه طَم٣ميمُِد زْم ـْ َأَٞمٍس فَم

ـْ َأيِب َراهمٍِع هَمَٙمْؿ َيْذىُمْرَه٣م.  ـْ شَم٣مزم٦ٍِم فَم ٣مٍد فَم  ىـاطِمَداٍش, َووَمْد َرَواُه نَمغْمُ مَحَ
 ش. َواطْمُٙمْٖمُف دِم فَمِٗمٌِفِ » قْلُ:

 أي زمخغم.

ًدا ين اهلل فمز وصمؾ زمٖمّمٙمف وزمٚمٛمتف َمـ هم١من ىم٣من َم٣م أفمٗمٌف وسمرىمف طمٙمٖمف ويم

 يرزمٝمف, ويٗمقم فمٙمٝمف.

 وإن ىم٣من ايمٔمٗم٤م زوصم٥م ين اهلل فمز وصمؾ زمٚمـ يٗمقم زمُمٟمهن٣م.

ودم هذا ديمٝمؾ فمعم ؾمٖمٗم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم أَمتف 

 ورمحتف هبؿ.

 .ٕٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من يدفمق ظمٝمتٜمؿ, وئمٙمؿ صم٣مهٙمٜمؿ

همّمٝمٙم٥م ٕيب ؽمٙمٚم٥م رض اهلل فمٛمف7 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم ودم هذا 

 آيمف وؽمٙمؿ دفم٣م يمف هبذه ايمدفمقات اجل٣مَمٔم٣مت اظم٣ٌمرىم٣مت.

وأزمق ؽمٙمٚم٥م رض اهلل فمٛمف رصمؾ َم٣ٌمرك, وومد ه٣مصمر اهلجرسمكم إلم احلٌُم٥م, 

 شمؿ ه٣مصمر إلم اظمديٛم٥م, وىم٣من ممـ سمٗمدم إؽمالَمٜمؿ رض اهلل فمٛمف.
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ام دم ضم٣مل هجرسمف, هم١من زمٛمل خمزوم َمٛمٔمقه أن وازمتقم دم أهٙمف وَم٣ميمف وٓ ؽمٝم

ي٣ًمهمر زمٟمم ؽمٙمٚم٥م, وَم٣م زايم٦م زمٝمٛمٜمؿ, ضمتك صمروا يد ويمده٣م, شمؿ ضمًٌقه٣م رض 

اهلل فمٛمٜم٣م, همجٔمٙم٦م سمٌ٘مل ىمؾ ص٣ٌمح, وسمٛمدزمف دم سمٙمؽ ايمْمروم٣مت, ضمتك وم٣مل 

 زمٔمّمٜمؿ أَم٣م آن يم٘مؿ أن سمرؽمٙمقا هذه اظمرأة, همٟمرؽمٙمقه٣م إلم زوصمٜم٣م.

********** 
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 ت بعد موته[]تسجية المي

ـْ ) – 236 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأَن َرؽُمقَل اهللَِ »َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م: فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ةٍ  -وؽمٙمؿ  ٍد ضِمػَمَ َل زمػُِمْ َ ؽُمج  شضِمكَم سُمُقدم 
(ٔ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 ٘ تطجٔ٘ املٔت.ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح لبٔاٌ ضئ

َمع أن هذا مل ُيِمؾ إٓ زمٔمد َمقت ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

 ومل ئمٙمؿ همٝمف زمًٛم٥م شم٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ويم٘مـ ظم٣م اطمت٣مر اهلل فمز وصمؾ ذيمؽ يمٛمٌٝمف حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ, همال زمٟمس زمٔمٚمؾ ذيمؽ دم ؽم٣مئر إَمقات.

 دم ذيمؽ زمٛمٌٝمٜمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. وهلؿ أؽمقة

َ  َأَن َرؽُمقَل اهللَِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ» قْلُ:  ش.ضِمكَم سُمُقدم 

 أي ضمكم َمقسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ةٍ » قْلُ: ٍد  ضِمػَمَ َل زمػُِمْ  ش. ؽُمج 

سم٘مقن خمْمْم٥م, وىم٣مٞم٦م سمٔمج٤م ايمٛمٌل صعم اهلل ٝمامٞمٝم٥م ايموهق ٞمقع َمـ ايمثٝم٣مب 

 ٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ضمٝم٣مسمف.فمٙم

 وأيمًٌٜم٣م صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمٛمد َمقسمف.

 

                                                           
 (.ٕٜٗ(, ومسلم )ٗٔٛ٘أخرجو البخاري )( ٔ)
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 احلهن٘ مً ٍرِ التطجٔ٘: بٔاٌ 

أهن٣م سم٘مقن زمٔمد أن جيرد اظمٝم٦م َمـ َمالزمًف ايمتل فمٙمٝمف, شمؿ  قاٍ ايعًُا٤:

, وضمتك سُمًؼم فمقرسمف, رائحتف, إلم نمغم ذيمؽ مم٣م ذىمروه يًجك ضمتك ٓ سمتٕمغم

 ٕن اظمٝم٦م ومد يتٕمغم وصمٜمف. ويًؼم سمٕمغمه فمـ ايمٛم٣مس7

وايمٔمج٤م أن ىمثغًما َمـ ايمٛم٣مس ومد يدطمٙمقن فمعم اظمٝم٦م دم ضم٣مل ايمٛمزع, أو 

 زمٔمد ايمٛمزع زمٗمٙمٝمؾ, همٝمجدوٞمف ومد اؽمقد وصمٜمف, همٝمٗمقيمقن: هذه طم٣ممت٥م ؽمٝمئ٥م.

همال يٛمٌٕمل أن ُيُمٜمد يمف هبذا7 ٕن ؽم٘مرات اظمقت هل ايمتل سم٘مقن ومد نمغمت 

 يمقن وصمٜمف.

 فم٣مد وصمٜمف إلم رء َمـ ايمقوم٦م, همرزمامويم٘مـ هلؿ أن يٛمٓمروه زمٔمد ذه٣مب 

 ويٓمٜمر وقؤه وهب٣مؤه وٞمقره, واهلل اظمًتٔم٣من., أضمًـ مم٣م ىم٣من ومٌؾ

********** 
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 ]حكم تقبيل الميت[

يَؼ »)َوفَمٛمَْٜم٣م:  – 211 د  ٌََؾ ايمٛمٌََِل  -رض اهلل فمٛمف  -َأَن َأزَم٣م زَمْ٘مٍر ايمِم   -وَم

شزَمْٔمَد ََمْقسمِفِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 
(ٔ)

ٌَُخ٣مِري  . رَ   (.َواُه ايْم

 ******************************* الشرح:

ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح لبٔاٌ مػسّعٔ٘ تكبٔل املٔت بعد 

 مْتُ.

 ٚيف ايباب َا ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م:  ٌََؾ َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمٙمَ »َمـ ضمدي٧م فَم ْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم

ٌْ٘مِل ـَ ََمْٓمُٔمقٍن َوُهَق ََمٝم ٦ٌم َوُهَق َي شفَمْٝمٛم٣َمُه سَمْذِرهَم٣منِ », َأْو وَم٣مَل: شفُمْثاَمَن زْم
(ٕ)

 . 

                                                           
 /فتح(ٙٙٔ/ ٓٔو  ٚٗٔ - ٙٗٔ/ ٛ(, )٘٘ٗٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيح برقم )( ٔ)

(: وقصة ٓٔٓٙ(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة )ٜٜٛأخرجو الترمذي )( ٕ)
 التقبيل: قد رواىا سفيان وغيره عن عاصم بن عبيد اهلل عن القاسم بن محمد عن عائشة َرِضَي اللَّوُ 

َها. أخرجو ابن أبي شيبة ) (. وعاصم ىذا ضعيف; ولذلك كنت ٜٖٙ/ٖ(, وابن سعد )ٖ٘ٛ/َٖعنـْ
ضعفت الحديث في "المشكاة", ثم في "اإلرواء" وغيرىما, ولكني كنت قويتو في "أحكام 

( , بشاىد حسن نقلتو عن "مجمع الزوائد", وىو عنده من رواية البزار, فلما ٕٔالجنائز" )ص 
لبزار" للهيثمي المسمى بـ "كشف األستار"; أمكننا الوقوف على إسناده فيو طبع "زوائد ا

( : حدثنا محمد بن عبد اهلل المخرمي ثنا يونس بن محمد: ثنا العمري عن ٜٓٛ/ٖٖٛ/ٔ)
رأيت النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو »عاصم بن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيو قال: 

(: "رواه البزار, وإسناده حسن"! كذا قال ٕٓ/ٖقال الهيثمي )«. عثمان بن مظعونَوَسلََّم قبل 
رحمو اهلل! وما كان يسعني قبل الوقوف على إسناده إال االعتماد عليو وعلى أمثالو; على القاعدة 

, -مثل "صحيح الجامع", و"صحيح الترغيب" وغيرىا  –التي كنت جريت عليها في بعض كتبي 
ت على إسناده; فهو مخطئ في تحسين إسناده: أواًل: لما عرفت من ضعف واآلن وقد اطلع

   =سفياَن الثورّي في إسناده, وال  -واسمو: عبد اهلل بن عمر  -وثانياً: لمخالفِة العمريِّ  عاصم.
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٣ٌَمٍس,  قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ـِ فَم ـْ ازْم ٣ٌَمب فَم َودِم ايم

وَمٌََؾ ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف  إَِن َأزَم٣م زَمْ٘مرٍ »َوصَم٣مزمٍِر, َوفَم٣مئَُِم٥َم, رض اهلل فمٛمٜمؿ وَم٣ميُمقا: 

 ش.َوؽَمَٙمَؿ َوُهَق ََمٝم ٦ٌم 

ـٌ َصِحٝمٌح. قاٍ أبٛ عٝط٢ زمح٘ اهلل تعاىل: ًَ َُم٥َم ضَمِدي٧ٌم ضَم
 ضَمِدي٧ُم فَم٣مئِ

واحلدي٧م دم إؽمٛم٣مده فم٣مصؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري ؤمٝمػ, وزمٚمجٚمقع 

 ؿمرومف يث٦ٌم, َمـ ضمٝم٧م إشم٣ٌمت ايمتٗمٌٝمؾ يمٙمٚمٝم٦م.

 املٝت١:  حهِ تكبٌٝ املسأ٠
 ٓ يممع سمٗمٌٝمؾ اظمرأة اظمٝمت٥م إٓ ممـ ىم٣من حمرًَم٣م هل٣م.و

 وىمذيمؽ ايمرصمؾ ٓ يممع يمف أن يٗمٌؾ اظمرأة اظمٝمت٥م ايمتل يمٝم٦ًم زمٚمحرم يمف.

أَم٣م ايمرصمؾ همٙمف أن يٗمٌؾ َم٣م ؾم٣مء َمـ ايمرصم٣مل, وىمذيمؽ اظمرأة هل٣م أن سمٗمٌؾ َم٣م 

 ؾم٣مءت َمـ ايمٛم٣ًمء.

 همّمٝمٙم٥م ٕيب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف. ّفُٔ:

 ٞ صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل:  فف
َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, َزْوَج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ 

سْمُف, وَم٣ميَم٦ْم:  ٛمِْح »َأطْمػَمَ  ً َ٘مٛمِِف زم٣ِميم ًْ ـْ ََم ٌََؾ َأزُمق زَمْ٘مٍر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف فَمعَم هَمَرؽِمِف َِم َأوْم

ِؿ ايمٛم٣َمَس ضَمَتك َدطَمَؾ فَمعَم فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلَلُ ضَمَتك َٞمَزَل  ِجَد, هَمَٙمْؿ ُيَ٘مٙم  ًْ , هَمَدطَمَؾ اظمَ

                                                                                                                                        

; ولذلك -كما وىو ظاىر   -سيما وىو ضعيف أيضاً; لسوء حفظو, فال يصلح االستشهاد بو  =
 فينقل من "صحيح ابن ماجو" وغيره..  فقد رجعت عن تقويتو;
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ـْ  ٍة, هَمَ٘مَُمَػ فَم ِد ضِمػَمَ ك زمػُِمْ جًّ ًَ فَمٛمَْٜم٣م, هَمَتَٝمَٚمَؿ ايمٛمٌََِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوُهَق َُم

ٌََٙمُف, شمُ  َٚمُع »َؿ زَمَ٘مك, هَمَٗم٣مَل: َوصْمِٜمِف, شُمَؿ َأىَم٤َم فَمَٙمْٝمِف, هَمَٗم زمَِٟميِب َأْٞم٦َم َي٣م َٞمٌَِل اهللَِ, َٓ جَيْ

٦ٌَْم فَمَٙمْٝمَؽ هَمَٗمْد َُمَتَٜم٣م
, َأََم٣م اظمَْقسَم٥ُم ايَمتِل ىُمتِ  ش.اهللَُ فَمَٙمْٝمَؽ ََمْقسَمَتكْمِ

٣ٌَمٍس َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم: وَم٣مَل َأزُمق ؽَمَٙمَٚم٥َم:  ـُ فَم يِن ازْم ْ٘مٍر َرِضَ اهللَُ َأَن َأزَم٣م زمَ »هَمَٟمطْمػَمَ

ُؿ ايمٛم٣َمَس, هَمَٗم٣مَل:  , هَمَٟمزَمك, هَمَٗم٣مَل: شاصْمٙمِْس »فَمٛمُْف طَمَرَج, َوفُمَٚمُر َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف ُيَ٘مٙم 

, هَمَٟمزَمك, هَمَتَُمَٜمَد َأزُمق زَمْ٘مٍر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, هَماَمَل إيَِمْٝمِف ايمٛم٣َمُس, َوسَمَرىُمقا شاصْمٙمِْس »

ٌُُد حُمََٚمًدا َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َأََم٣م  "فُمَٚمَر, هَمَٗم٣مَل:  ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ َئْم زَمْٔمُد, هَمَٚم

 َٓ ٌُُد اهللََ, هَم١مَِن اهلَلَ ضَملر  ـْ ىَم٣مَن َئْم هَم١مَِن حُمََٚمًدا َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمْد ََم٣مَت, َوََم

َٓ }َيُٚمقُت, وَم٣مَل اهللَُ سَمَٔم٣ملَم:  ؽُمُؾ َوََم٣م حُمََٚمٌد إِ ٌْٙمِِف ايمر  ـْ وَم ]آل  { َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِم

ـَ }[ إلَِم 111فمٚمران:  َواهللَِ يَمَ٘مَٟمَن ايمٛم٣َمَس مَلْ  "[ 111]آل فمٚمران:  {ايمَُم٣مىمِِري

٣م ضَمَتك سَماَلَه٣م َأزُمق زَمْ٘مٍر َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف, هَمَتَٙمَٗم٣مَه٣م َِمٛمْ  ُف َيُ٘مقُٞمقا َئْمَٙمُٚمقَن َأَن اهللََ َأْٞمَزهَلَ

َٓ َيْتُٙمقَه٣م َٚمُع زَممَمٌ إِ ًْ ايمٛم٣َمُس, هَماَم ُي
(ٔ)

. 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, َزْوِج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  :ًبدازٟيٚيف زٚا١ٜ  فَم

ٛمِْح,   ً وَم٣مَل:  -َوؽَمَٙمَؿ, َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, ََم٣مَت َوَأزُمق زَمْ٘مٍر زم٣ِميم

هَمَٗم٣مَم فُمَٚمُر َيُٗمقُل: َواهللَِ ََم٣م ََم٣مَت َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل  -إؽِْماَمفِمٝمُؾ َئْمٛمِل زم٣ِميمَٔم٣ميمَِٝم٥ِم 

ٌَْٔمَثٛمَُف  َٓ َذاَك, َويَمَٝم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣ميَم٦ْم: َووَم٣مَل فُمَٚمُر: َواهللَِ ََم٣م ىَم٣مَن َيَٗمُع دِم َٞمْٖمِز إِ

                                                           
 (.ٕٔٗٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو )( ٔ)
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ـْ َرؽُمقِل  "ـَ َأْيِدَي ِرصَم٣مٍل َوَأْرصُمَٙمُٜمْؿ, هَمَج٣مَء َأزُمق زَمْ٘مٍر اهللَُ, هَمَٙمَٝمْٗمَْمٔمَ  هَمَ٘مَُمَػ فَم

٦ٌَْم ضَمٝم٣ًّم َوََمٝم ًت٣م, 
ل, ؿمِ ٌََٙمُف, وَم٣مَل: زمَِٟميِب َأْٞم٦َم َوُأَم  اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٗم

٣َم احَل٣ميمُِػ  َوايَمِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه َٓ ُيِذيُٗمَؽ اهللَُ اظمَْقسَمَتكْمِ  َأزَمًدا, شُمَؿ طَمَرَج هَمَٗم٣مَل: َأُّي 

 فَمعَم ِرؽْمٙمَِؽ, هَمَٙماَم سَمَ٘مَٙمَؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر صَمَٙمَس فُمَٚمُر.

ٌُُد حُمََٚمًدا َصعَم اهللُ  ـْ ىَم٣مَن َئْم هَمَحِٚمَد اهللََ َأزُمق زَمْ٘مٍر َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف, َووَم٣مَل: َأٓ ََم

ٌُُد اهلَلَ هَم١مَِن اهلَلَ ضَملر َٓ َيُٚمقُت, فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَم١مَِن حُمَٚمَ  ـْ ىَم٣مَن َئْم ًدا وَمْد ََم٣مَت, َوََم

َٓ َرؽُمقٌل }[, َووَم٣مَل: 31]ايمزَمر:  {إَِٞمَؽ ََمٝم ٦ٌم َوإهَِنُْؿ ََمٝم ُتقنَ }َووَم٣مَل:  َوََم٣م حُمََٚمٌد إِ

 ٌْ ؽُمُؾ َأهَم١مِْن ََم٣مَت َأْو وُمتَِؾ اْٞمَٗمَٙم ٌْٙمِِف ايمر  ـْ وَم ـْ َيٛمَْٗمٙم٤ِْم وَمْد طَمَٙم٦ْم َِم ُتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ َوََم

ـَ  ـْ َيُيَ اهلَلَ ؾَمْٝمًئ٣م َوؽَمَٝمْجِزي اهلَلُ ايمَُم٣مىمِِري ٌَْٝمِف هَمَٙم [, 111]آل فمٚمران:  {فَمعَم فَمِٗم

٣ٌَمَدَة دِم  ـِ فُم ٌُْ٘مقَن, وَم٣مَل: َواصْمَتَٚمَٔم٦ِم إَْٞمَِم٣مُر إلَِم ؽَمْٔمِد زْم وَم٣مَل: هَمٛمََُم٨َم ايمٛم٣َمُس َي

ٛمِل ؽَم٣مفِمَدَة, هَمَٗم٣ميُمقا: َِمٛم٣َم َأَِمغٌم َوَِمٛمُْ٘مْؿ َأَِمغٌم, هَمَذَه٤َم إيَِمْٝمِٜمْؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر, ؽَمِٗمٝمَٖم٥ِم زمَ 

ـُ اجَلَراِح, هَمَذَه٤َم فُمَٚمُر َيَتَ٘مَٙمُؿ هَمَٟمؽْمَ٘مَتُف َأزُمق  ٌَْٝمَدَة زْم ـُ اخَلَْم٣مِب, َوَأزُمق فُم َوفُمَٚمُر زْم

َٓ َأين  وَمْد َهَٝمْٟمُت ىَماَلًَم٣م وَمْد زَمْ٘مٍر, َوىَم٣مَن فُمَٚمُر َيُٗمقُل: َواهللَِ ََم٣م َأَردْ  ُت زمَِذيمَِؽ إِ

ٌُْٙمَٕمُف َأزُمق زَمْ٘مٍر, شُمَؿ سَمَ٘مَٙمَؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر هَمَتَ٘مَٙمَؿ َأزْمَٙمَغ ايمٛم٣َمِس,  ٌَٛمِل, طَمُِمٝم٦ُم َأْن َٓ َي َأفْمَج

ـُ  ٣ٌَمُب زْم ـُ إََُمَراُء َوَأْٞمُتُؿ ايمُقَزَراُء, هَمَٗم٣مَل ضُم اظمُٛمِْذِر: َٓ َواهلَلِ  هَمَٗم٣مَل دِم ىَماَلَِمِف: َٞمْح

َٓ َٞمْٖمَٔمُؾ, َِمٛم٣َم َأَِمغٌم, َوَِمٛمُْ٘مْؿ َأَِمغٌم, هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: َٓ, َويَم٘مِٛم٣َم إََُمَراُء, َوَأْٞمُتُؿ 

٣ٌَمئُِمقا فُمَٚمَر, َأْو َأزَم٣م  ٣مزًم٣م, هَم ًَ ْؿ َأضْم ايمُقَزَراُء, ُهْؿ َأْوؽَمُط ايمَٔمَرِب َداًرا, َوَأفْمَرهُبُ
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ـَ  ٌَْٝمَدَة زْم ٌ ٛم٣َم  فُم َٞم٣م, َوَأضَم ُٔمَؽ َأْٞم٦َم, هَمَٟمْٞم٦َم ؽَمٝم ُدَٞم٣م, َوطَمغْمُ
٣ٌَميِ اجَلَراِح, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: زَمْؾ ُٞم

٣ٌَمَئَمُف, َوزَم٣مَئَمُف ايمٛم٣َمُس,  إلَِم َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٟمطَمَذ فُمَٚمُر زمَِٝمِدِه هَم

:ٌْ ٍَ َقا٥ِ ـَ  َفَكا ٣ٌَمَدَة, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: وَمَتَٙمُف اهللَُ وَمَتْٙمُتْؿ ؽَمْٔمَد زْم "فُم
 (ٔ)

. 

 حهِ ايتكبٌٝ يف حل ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ: 
ٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ئمتػم َمـ ايمتػمك زمف صعم اهلل يمايمتٗمٌٝمؾ و

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ٛمٌل ايمأَم٣م دم ضمؼ نمغمه َمـ ايمٛم٣مس, همال يممع ايمتػمك زمذوات ايمِم٣محلكم نمغم 

وإٞمام هق سمٗمٌٝمؾ دال فمعم اظمح٥ٌم, وايمتٗمدير, , صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 وآضمؼمام, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: تٓبٝ٘: دا٤ يف ضٓٔ ابٔ َاد٘: 

ٛمَْدُه وَمَدٌح همِٝمِف ََم٣مٌء, َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوُهَق َيُٚمقُت َوفمِ 

ُح  ًَ  هَمُٝمْدطِمُؾ َيَدُه دِم ايْمَٗمَدِح, شُمَؿ َيْٚم

شايمَٙمُٜمَؿ َأفِمٛم ل فَمعَم ؽَمَ٘مَراِت اظمَْْقِت »َوصْمَٜمُف زم٣ِمظم٣َْمِء شُمَؿ َيُٗمقُل 
 (ٕ)

. 

 .دم ؽمٛمده َمقؽمك زمـ هصمس جمٜمقل ضمدي٧م ؤمٝمػ, ٓ يث٦ٌم هق و

                                                           
 (.ٖٛٙٙ, ٖٚٙٙأخرجو البخاري في صحيحو )( ٔ)

(, والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال موسى بن ٖٕٙٔ(, وابن ماجو )ٖٕٙ٘ٗأخرجو أحمد )( ٕ)
بن الهاد, ولم يؤثر توثيقو عن  سرجس, فإنو لم يرو عنو سوى يزيد, وىو ابن عبد اهلل بن أسامة

أحد. وبقية رجالو ثقات رجال الشيخين. يونس: ىو ابن محمد المؤدب, وليث: ىو ابن سعد. 
 (. أفاده محقق المسند.ٕٛٓ/ٚ(, والخطيب في "تاريخو")ٕٛ٘/ٕوأخرجو ابن سعد )
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عنساىٕ زمحُ اهلل تعاىل فائدٗ ذنسٍا اإلماو حئٙ بً ضامل ال أذنسّ

  :حٔح قال (15 -3/13يف البٔاٌ )

 إذا َم٣مت اظمٝم٦م اؽمتح٤م أن ُيٖمٔمؾ زمف ؽمٌٔم٥م أؾمٝم٣مء:

إنمامض فمٝمٛمٝمف  -إَم٣م ويمده, أو وايمده  -أن يتقلم أرهمؼ أهٙمف زمف  أحدٖا:

َصعَم اهلَلُ  -أن ايمٛمٌل »زمٟمؽمٜمؾ َم٣م يٗمدر فمٙمٝمف, ظم٣م روت أم ؽمٙمٚم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م: 

, ش "إن ايمٌٌم يتٌع ايمروح"أنمٚمض أزم٣م ؽمٙمٚم٥م ظم٣م َم٣مت, ووم٣مل:  -َؿ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَ 

وٕٞمف إذا مل يٖمٔمؾ ذيمؽ زمٗمٝم٦م فمٝمٛم٣مه َمٖمتقضمتكم, همٗمٌح َمٛمٓمره, وإذا أنمٚمّمت٣م 

 زمٗمل ىم٣ميمٛم٣مئؿ.

أن يُمد حلٝمف إؽمٖمؾ زمٔمِم٣مزم٥م فمريّم٥م أو فمامَم٥م, ويرزمْمٜم٣م همقق  ايجاْٞ:

 ه َمٖمتقضًم٣م, همتدطمؾ إيمٝمف اهلقام.٣مرأؽمف7 يمئال يٌٗمك هم

أن يٙمكم َمٖم٣مصٙمف, همغمد ذرافمٝمف إلم فمّمديف, شمؿ يٚمدمه٣م, ويرد  ايجايح:

أص٣مزمع يديف إلم ىمٖمٝمف, شمؿ يٚمده٣م, ويرد همخذيف إلم زمْمٛمف, وؽم٣مومٝمف إلم همخذيف, 

شمؿ يٚمدمه٣م7 يمٝم٘مقن أؽمٜمؾ فمعم نم٣مؽمٙمف, وذيمؽ: أن ايمروح إذا هم٣مرق ايمٌدن ىم٣من 

ٞم٦م ايمٌدن ضم٣مًرا, يمٗمرب َمٖم٣مروم٥م ايمروح, شمؿ سمػمد, هم١مذا يمكم فمٗمٝم٤م طمروصمف ٓ

 وإذا مل يٙمكم زمٗمٝم٦م صم٣مهم٥م.

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. هذا ديمٝمالً  فمعموٓ أفمٙمؿ 
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 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 أن يٛمزع فمٛمف شمٝم٣مزمف ايمتل َم٣مت همٝمٜم٣م. ايسابع:

ؽمٚمٔم٦م أهؾ ايمتجرزم٥م يٗمقيمقن: إن " :-زمح٘ اهلل تعاىل-قاٍ ايػافعٞ 

 ."٣مب َتٚمك فمٙمٝمف, همٝمنع إيمٝمف ايمٖم٣ًمدايمثٝم

أن »أن يًجك مجٝمع زمدٞمف زمثقب7 ظم٣م روت فم٣مئُم٥م أم اظم٠مَمٛمكم:  ارتاَظ:

 ش.ظم٣م َم٣مت ؽمجل زمثقب ضمػمة -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ايمٛمٌل 

أن يؼمك فمعم رء َمرسمٖمع َمـ إرض: إَم٣م هير أو يمقح7 يمئال  ايطادع:

 ف.سمِمٝمٌف ٞمداوة إرض, همٝمتٕمغم رُي

أن يثٗمؾ زمْمٛمف زمحديدة, أو ؿمكم رؿم٤م7 ظم٣م روي: أن َمقلم ٕٞمس  ايطابع:

 َم٣مت, همٗم٣مل أٞمس: )ؤمقا فمعم زمْمٛمف ضمديدة7 يمئال يٛمتٖمخ(.

)وأول َم٣م يٌدأ زمف ورم اظمٝم٦م زمٔمد ذيمؽ  :-زمح٘ اهلل تعاىل-قاٍ ايػافعٞ 

َٙمْٝمِف َصعَم اهلَلُ فمَ  -أن يٗميض ديٛمف إن ىم٣من فمٙمٝمف, أو ُيت٣مل زمف فمعم ٞمٖمًف( 7 يمٗمقيمف 

َمرهتٛم٥م زمديٛمف, ضمتك يٗم٢م », وروي: شٞمٖمس اظم٠مَمـ َمٔمٙمٗم٥م زمديٛمف: »-َوؽَمَٙمَؿ 

 ش. فمٛمف

 وإن ىم٣من ومد وص زمقصٝم٥م ٞمٖمذت7 يم٘مل يتٔمجؾ يمف َمٛمٖمٔمتٜم٣م.

هم١مذا َم٣مت زمٚمرض وفمٙم٥م َمٔمروهم٥م مل يدهمـ ضمتك سمٓمٜمر همٝمف فمالَم٣مت اظمقت7 

 ٕٞمف ومد يٕمُمك فمٙمٝمف, همٝمخٝمؾ إيمٝمٜمؿ أٞمف ومد َم٣مت.
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ُ٘ َزِح -ٚذنس ايػافعٞ  ُ٘ ايَّ  يًُٛت أزبع عالَات: -َُ
 أن سمًؼمطمل ومدَم٣مه, همٝمٛمِم٣ٌمن, همال يٛمتِم٣ٌمن.  إحدأٖ:

 أن متٝمؾ أٞمٖمف.  ايجا١ْٝ:

 أن متتد صمٙمدة وصمٜمف.  ايجايج١:

 أن يٛمخٙمع ىمٖمف َمـ ذرافمف. ايسابع١:

 وهق: أن يٛمخًػ ُصدنم٣مه. ٚذنس أصخابٓا عال١َ خاَط١:

 رض َتٗمؼ زمذيمؽ َمقسمف.هم١مذا ؾمقهدت هذه ايمٔمالَم٣مت همٝمف, َمع سمٗمدم اظم

وإن َم٣مت همجٟمة زمٕمغم فمٙم٥م, ىمٟمن يٚمقت َمـ همزع, أو نمرق, وَم٣م أؾمٌف ذيمؽ 

, َمقسمف دم هذا, أو دم ايمٗمًؿ ومٌٙمف هم١مذا َتٗمؼ, يٛمتٓمر ضمتك يتحٗمؼ َمقسمف هم١مٞمف

 أن ي٣ٌمدر إلم جتٜمٝمزه ودهمٛمف. فايط١ٓ:

********** 
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 ]وجوب قضاء دين الميت[

ـْ ) – 211 ـِ ايمٛمٌَِل   - فمٛمف رض اهلل -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

ـِ َُمَٔمَٙمَٗم٥ٌم زمَِدْيٛمِِف, ضَمَتك ُيْٗم٢َم فَمٛمْفُ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  شَٞمْٖمُس اظم٠ُْْمَِم
 (ٔ)

. َرَواُه َأمْحَُد, 

ٛمَفُ  ًَ َِمِذي  َوضَم ْ  (.َوايمؼم 

 ******************************* الشرح:

ا جيب علٙ أّلٔاء املٔت، ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح لبٔاٌ م

 مً املبادزٗ بكطاء دًٓ صاحبَه.

 ٚيف ايباب َا دا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ايْمَٔم٣مِص رض اهلل فمٛمٜمام, َأَن َرؽُمقَل اهلِل  ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ـَ ُيْٕمَٖمُر يمِٙمَُمِٜمٝمِد ىمُ »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل  َٓ ايمَدْي شؾ  َذْٞم٤ٍم إِ
 (ٕ)

. 

 ٚدا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ َرؽُمقِل اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م َأيِب وَمَت٣مَدَة رض اهلل فمٛمف, َأَٞمُف وم٣مل: فَم

َٜم٣مَد دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ, وَ  ْؿ َأَن اجْلِ ياَمَن زم٣ِمهللِ َأهْمَّمُؾ َوؽَمَٙمَؿ, َأَٞمُف وَم٣مَم همِٝمِٜمْؿ هَمَذىَمَر هَلُ اإْلِ

فَْماَمِل, هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َأَرَأْي٦َم إِْن وُمتِْٙم٦ُم دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ,  ْٕ ا

َٞمَٔمْؿ, إِْن »سُمَ٘مَٖمُر فَمٛم ل طَمَْم٣مَي٣مَي؟ هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

٤ٌم, َُمْٗمٌٌِؾ نَمغْمُ َُمْدزمِرٍ وُمتِْٙم٦َم دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا
ًِ , شُمَؿ وَم٣مَل َرؽُمقُل شهللِ, َوَأْٞم٦َم َص٣مزمٌِر حُمَْت

                                                           
 (, وقال الترمذي:ٜٚٓٔ( و )ٛٚٓٔ(, والترمذي )ٛٓ٘و  ٘ٚٗو  ٓٗٗ/ ٕرواه أحمد )( ٔ)

 (. ٛٚٓٔوصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترمذي )«. ىذا حديث حسن»

 (.ٙٛٛٔأخرجو مسلم في صحيحو )( ٕ)
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وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وُمتِْٙم٦ُم دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ ش ىَمْٝمَػ وُمْٙم٦َم؟»اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

َٞمَٔمْؿ, َوَأْٞم٦َم »َٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َأسُمَ٘مَٖمُر فَمٛم ل طَمَْم٣مَي٣مَي؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فمَ 

اَلُم وَم٣مَل رِم  ًَ يَؾ فَمَٙمْٝمِف ايم , هَم١مَِن صِمػْمِ ـَ َٓ ايمَدْي ٤ٌم, َُمْٗمٌٌِؾ نَمغْمُ َُمْدزمٍِر, إِ
ًِ َص٣مزمٌِر حُمَْت

شَذيمَِؽ 
 (ٔ)

. 

 ٚدا٤ يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ 

ـَ » َٓ ايمَدْي يُؾ: إِ ُر ىُمَؾ طَمْمِٝمَئ٥ٍم, هَمَٗم٣مَل صِمػْمِ , هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  "ايمَٗمْتُؾ  دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِ ُيَ٘مٖم 

ـَ »َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  َٓ ايمَدْي شإِ
 (ٕ)

 . 

ـِ فُمْجَرَة, َودِم ايم ٚقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ـْ ىَمْٔم٤ِم زْم ٣ٌَمب فَم

ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب  َٓ َٞمْٔمِرهُمُف َِم َوصَم٣مزمٍِر, َوَأيِب ُهَرْيَرَة, َوَأيِب وَمَت٣مَدَة َوَهَذا ضَمِدي٧ٌم نَمِري٤ٌم 

ـْ ضَمِدي٧ِم َهَذا ايمَُمْٝمِخ.  َٓ َِم  زَمْ٘مٍر إِ

ـَ إؽِْماَم  " ثِ قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: فِمٝمَؾ َوؽَمَٟميْم٦ُم حُمََٚمَد زْم

ـْ َأَٞمٍس,  ْٝمٍد, فَم ـْ َهَذا احَلِدي٧ِم, هَمَٙمْؿ َئْمِرهْمُف, ووَم٣مَل: َأَرى َأَٞمُف َأَراَد ضَمِدي٧َم مُحَ فَم

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمَٙمَؿ َأَٞمُف وَم٣مَل:  ُه َأْن »فَم ـْ َأْهِؾ اجَلٛم٥َِم َيُن  يَمْٝمَس َأضَمٌد َِم

 َٓ ْٞمَٝم٣م إِ  ."ش ايمَُمِٜمٝمُد َيْرصِمَع إلَِم ايمد 

                                                           
 (.٘ٛٛٔأخرجو مسلم في صحيحو )( ٔ)

(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترمذي, ٓٗٙٔأخرجو الترمذي في سننو )( ٕ)
 (.ٚٙ(, تخريج مشكلة الفقر )ٖٔ٘ة المرام )(, غايٜٙٔٔوفي اإلرواء )
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 ٚثبت يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ إىَْمَقِع َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  ىُمٛم٣َم صُمُٙمقؽًم٣م فِمٛمَْد ايمٛمٌَِل  »َمـ ضمدي٧م ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم

َهْؾ فَمَٙمْٝمِف » َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, إِْذ ُأيِتَ زمَِجٛم٣َمَزٍة, هَمَٗم٣ميُمقا: َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل:

؟ ـٌ , وَم٣ميُمقا: َٓ, هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمِف, شُمَؿ ُأيِتَ شهَمَٜمْؾ سَمَرَك ؾَمْٝمًئ٣م؟», وَم٣ميُمقا: َٓ, وَم٣مَل: شَدْي

؟»زمَِجٛم٣َمَزٍة ُأطْمَرى, هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, وَم٣مَل:  ـٌ ش َهْؾ فَمَٙمْٝمِف َدْي

, وَم٣ميُمقا: شَماَلشَم٥َم َدَٞم٣مٞمغَِم, هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمَؿ ُأيِتَ شؾَمْٝمًئ٣م؟ هَمَٜمْؾ سَمَركَ »وِمٝمَؾ: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: 

هَمَٜمْؾ », وَم٣ميُمقا: َٓ, وَم٣مَل: شَهْؾ سَمَرَك ؾَمْٝمًئ٣م؟»زم٣ِميمَث٣ميمَِث٥ِم, هَمَٗم٣ميُمقا: َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, وَم٣مَل: 

؟ ـٌ , وَم٣مَل َأزُمق وَمَت٣مَدَة شٌُِ٘مؿْ َصٙم قا فَمعَم َص٣مضمِ », وَم٣ميُمقا: شَماَلشَم٥ُم َدَٞم٣مٞمغَِم, وَم٣مَل: شفَمَٙمْٝمِف َدْي

شَصؾ  فَمَٙمْٝمِف َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ َوفَمقَمَ َدْيٛمُُف, هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمفِ 
 (ٔ)

. 

 ٚثبت يف ايصخٝخني:
َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف: َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ 

َٟمُل:  ىَم٣مَن ُي٠ْمسَمك زم٣ِميمَرصُمؾِ  ًْ , هَمَٝم ـُ , شَهْؾ سَمَرَك يمَِدْيٛمِِف هَمّْماًل؟»اظمَُتَقذَم, فَمَٙمْٝمِف ايمَدْي

ٙمِِٚمكَم:  ًْ َٓ وَم٣مَل يمِْٙمُٚم َث َأَٞمُف سَمَرَك يمَِدْيٛمِِف َوهَم٣مًء َصعَم, َوإِ َصٙم قا فَمعَم »هَم١مِْن ضُمد 

ِٜمْؿ, َأٞمَ », هَمَٙماَم هَمَتَح اهللَُ فَمَٙمْٝمِف ايمُٖمُتقَح, وَم٣مَل: شَص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  ًِ ـْ َأْٞمُٖم ٣م َأْولَم زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َِم

ًٓ هَمٙمَِقَرشَمتِفِ  ـْ سَمَرَك ََم٣م َك َدْيٛم٣ًم, هَمَٔمقَمَ وَمَّم٣مُؤُه, َوََم ٠ْمَِمٛمكَِم هَمؼَمَ
ـَ اظمُ َ َِم ـْ سُمُقدم  شهَمَٚم

 (ٕ)
. 

 

                                                           
 (.ٜٕٕٛأخرجو البخاري في صحيحو )( ٔ)

 (.ٜٔٙٔ(, ومسلم في صحيحو )ٜٕٕٛأخرجو البخاري في صحيحو )( ٕ)
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 «.ْفظ املؤَٔ َعًك١ بدٜٓ٘ حت٢ ٜكط٢ عٓ٘»َع٢ٓ حدٜح ايباب: 
 : كمقيمومػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م إلم اطمتٙم

 .أن ٞمٖمس اظم٠مَمـ َمٔمٙمٗم٥م زمديٛمف, ؽمقاء َم٣مؿمؾ همٝمف أم مل يامؿمؾ :إول

ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ٞمٖمس اظم٠مَمـ سم٘مقن َمٔمٙمٗم٥م زمديٛمف ضمتك و

َمـ َم٣مؿمؾ دم يٗم٢م فمٛمف, دم ضمؼ َمـ ومدر فمعم ايمٗمّم٣مء ومل يٗمِض, أو دم ضمؼ 

وأَم٣م َمـ فمجز فمـ ذيمؽ هم١من اهلل فمز وصمؾ ومد وفمد , ايمٗمّم٣مء وهق وم٣مدر فمٙمٝمف

 ., وهذا اطمتٝم٣مر ايمُمقىم٣مين ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿيمٗمّم٣مء فمٛمفزم٣م

 فٞ صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ف
ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, فَم

ـْ َأطَمَذ َأَْمَقاَل ايمٛم٣َمِس ُيِريُد َأَداَءَه٣م َأَدى ا» ـْ َأطَمَذ ُيِريُد إسِْماَلهَمَٜم٣م ََم هللَُ فَمٛمُْف, َوََم

شَأسْمَٙمَٖمُف اهللَُ
 (ٔ)

. 

  :ٚغريٙ َٔ طسم ايٓطا٥ٞ  عٓدٚثبت 
٣م هَمِٗمٝمَؾ  اؽْمَتَداَٞم٦ْم  أهن٣م َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعَم  ايمٛمٌَِل   َزْوَج  ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم, فمـ  ُأمَ  َي٣م: هَلَ

َتِديٛمكِمَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, ًْ  َصعَم  اهللَِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  إيِن  : وَم٣ميَم٦ْم  َوهَم٣مٌء, فِمٛمَْدكِ  َويمَْٝمَس  سَم

ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َيُف, َأنْ  ُيِريُد  َوُهقَ  َدْيٛم٣ًم َأطَمَذ  ََم  فَمزَ  اهللَُ  َأفَم٣مَٞمفُ  ُي٠َمد 

شَوصَمَؾ 
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٖٕٚٛأخرجو البخاري في صحيحو )( ٔ)

 . (ٚٛٙٗ, ٙٛٙٗأخرجو النسائي في سننو )( ٕ)
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 أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: أخسد٘ ٚ
ف فمٛمٜم٣م ؿمرق: َأهَن٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم سَمَداُن, هَمِٗمٝمَؾ َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م ويم

؟ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إَِن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل:  ـِ ٣م: ََم٣م يَمِؽ َويمِٙمَدْي ََم٣م »هَلَ

ـَ اهللِ فَمَز َوصَمَؾ فَمْقنٌ  َٓ ىَم٣مَن يَمُف َِم ٌٍْد ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف ٞمَِٝم٥ٌم دِم َأَداِء َدْيٛمِِف, إِ ـْ فَم , هَمَٟمَٞم٣م َِم

شَأيْمَتِٚمُس َذيمَِؽ ايْمَٔمْقنَ 
(ٔ)

. 

إلم أٞمف جي٤م فمعم أويمٝم٣مء  :ٚذٖب اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل

إَمقر أن يٗمّمقا ايمديـ فمـ اظمديٛمكم, هم١مٞمف هلؿ ضمؼ دم ايمزىم٣مة, يمٗمقل اهلل فمز 

وهلؿ ضمؼ دم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم وَم٣م , [31]ايمتقزم٥م:  {َوايمَٕم٣مِرَِمكمَ }: وصمؾ

 :ط, ويمٗمقل ايمٛمٌل , وإمخ٣مس, ونمغم ذيمؽ َمـ ايمزىمقاتلءيدطمٙمف َمـ ايمٖم

ـٍ  زمُِ٘مؾ   َأْولَم  َأَٞم٣م» ـْ  َُم٠ْمَِم ِف, َِم ًِ ـْ  َٞمْٖم ًٓ  سَمَركَ  ََم ـْ  هَمَِلَْهٙمِِف, ََم٣م  َأوْ  َدْيٛم٣ًم سَمَركَ  َوََم

 .أطمرصمف َمًٙمؿ شَوفَمقَمَ  هَم١مرَِمَ  َوَٝم٣مفًم٣م

ـَ  ِدي٧ِم احلَْ  َهَذا َودِم  :(102/ 5) االضترنازقاٍ ابٔ عبد ايرب يف   َِم

ـِ  وَمَّم٣مءَ  َأنَ  ايْمِٖمْٗمفِ  ـِ  ايمَدْي ْٞمَٝم٣م دِم  زَمْٔمَدهُ  اظمَْٝم ٦ِم  فَم  َأََمرَ  َويمَِذيمَِؽ  آطِمَرسمِفِ  دِم  َيٛمَْٖمُٔمفُ  ايمد 

َٓ  فَمٛمْفُ  زم٣ِميْمَٗمَّم٣مءِ  َويَمَٝمفُ  َٓ  َِمغَماَث  َو ـِ  وَمَّم٣مءِ  زَمْٔمَد  إِ  .ايمَدْي

                                                           
قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في (, والحديث صحيح, ٜٕٚٙٗأخرجو أحمد في مسنده )( ٔ)

( رواه ٖٗ/  ٖ(: عقب كالم المنذري في " الترغيب " )ٕٕٕٛالصحيحة تحدت حديث رقم )
أحمد, ورواتو محتج بهم في الصحيح إال أن فيو انقطاعا ". وليس األمر كذلك كما يتبين لك من 

طرقو صحيح, إال رواية ورقاء ىذا التخريج, وخالصتو أن حديث الترجمة حسن, وحديث عائشة ب
 فضعيفة.
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 اَْمَتٛمَعَ  َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ  َصعَم  ايمٛمٌَِلَ  َأنَ -رض اهلل فمٛمف- وَمَت٣مَدةَ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َودِم 

ـِ  ـِ  َدْيٛم٣ًم فَمَٙمْٝمفِ  سَمَركَ  َرصُمؾٍ  فَمعَم  ايمَِماَلةِ  فَم ْ  ِديٛم٣َمَرْي اَم  َيَدعْ  مَل  َأزُمق َوِٚمٛمَُٜماَم  هَمَٙماَم  َوهَم٣مءً  هَلُ

ػَمَ  َذىَمْرَٞم٣م وومد َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ َصعَم  اهللَِ  َرؽُمقُل  فَمَٙمْٝمفِ  َصعَم  وَمَت٣مَدةَ  فِ  زمَِذيمَِؽ  اخْلَ  ىُمٙم 

ـْ   .(ايمتٚمٜمٝمد) دم زم١مؽمٛم٣مده وَمَت٣مَدةَ  َأيِب  فَم

ـْ  ىَم٣منَ  ىمٙمف وهذا ـِ  دِم  َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ َصعَم  اهللَِ َرؽُمقلِ  َِم ٌَْؾ  ايمَدْي  َيْٖمتََح  َأنْ  وَم

ٌَْؾ  ايْمَٔمَرِب  َأْرضِ  دِم  ايْمُٖمُتقضَم٣مِت  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ  هَمَٙماَم  ايمَزىَمَقاُت  فَمَٙمْٝمفِ  اَدَف سَمؼَمَ  َأنْ  َووَم

 ايمٖملء آي٥م وأٞمزل ؽَمْٜمؿٌ  يمِْٙمَٕم٣مِرَِمكمَ  َوهمِٝمَٜم٣م زَمَراَءةٌ  ؽُمقَرةَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ َأْٞمَزَل  َذيمَِؽ  ىَم٣منَ 

 صم٣مؤوا وايمذيـ واظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر ايمًٌٝمؾ وزمـ يمٙمٚم٣ًمىمكم ضمٗمقق وهمٝمٜم٣م

ـْ  ـْ  ىَم٣مُٞمقا إَِذا زَمْٔمِدِهؿْ  َِم ٌََٗمُٜمؿْ  ظمَِ ياَمنِ زمِ  ؽَم ـَ  ٣مإْلِ َتْٕمِٖمِري ًْ فُ  َذيمَِؽ  َٞمَزَل  هَمَٙماَم  َُم  آَي٥مِ  دِم  ىُمٙم 

ؿِ  َوآَي٥مِ  ايْمَٖمْلءِ  ًْ  .َوايْمَٕم٣مِرَِمكمَ  يمِْٙمُٖمَٗمَراءِ  ايمَِمَدوَم٣مِت  وَم

ـْ » :َوؽَمَٙمؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُ َصعَم  اهللَِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ًٓ  سَمَركَ  ََم ـْ  هَمٙمَِقَرشَمتِفِ  ََم٣م  َدْيٛم٣ًم سَمَركَ  َوََم

ًٓ  َأوْ   .شهَمَٔمقَمَ  فِمَٝم٣م

ـْ  هَمُ٘مؾ   ٣ٌَمٍح  دِم  َدْيٛم٣ًم اَدانَ  َووَمدِ  ََم٣مَت  ََم ْ  َُم ََم٣ممِ  هَمَٔمعَم  َأَدائِفِ  فَمعَم  َيْٗمِدرْ  َومَل  َأنْ  اإْلِ

ـْ  فَمٛمْفُ  َذيمَِؽ  ُي٠َمد يَ   ها .ايْمَٕم٣مِرَِمكمَ  ؽَمْٜمؿِ  َِم

 همٝمٛمٌٕمل ٕويمٝم٣مء أَمقر اظمًٙمٚمكم أن ي٣ٌمدروا إلم ومّم٣مء ايمديـ فمـ اظمديٛمكم.

 َا َا دا٤ يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: ٚأ
ْٙمٛم٣َمُه, َوضَمٛمَْْمٛم٣َمُه, »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل:  ًَ َ َرصُمٌؾ هَمَٕم سُمُقدم 

 َوىَمَٖمٛم٣َمُه, شُمَؿ َأسَمْٝمٛم٣َم زمِِف َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُيَِمقم  فَمَٙمْٝمِف, هَمُٗمْٙمٛم٣َم: سُمَِمقم  
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؟  "فَمَٙمْٝمِف؟ هَمَخَْم٣م طُمًْمك, شُمَؿ وَم٣مَل:  ـٌ َف,  "َأفَمَٙمْٝمِف َدْي وُمْٙمَٛم٣م: ِديٛم٣َمَراِن, هَم٣مْٞمٌَمَ

, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل  يٛم٣َمَراِن فَمقَمَ هَمَتَحَٚمَٙمُٜماَم َأزُمق وَمَت٣مَدَة, هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمُه, هَمَٗم٣مَل َأزُمق وَمَت٣مَدَة: ايمد 

وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, هَمَِمعَم  "ايْمَٕمِريُؿ, َوزَمِرَئ َِمٛمُْٜماَم اظمَْٝم ٦ُم؟  ضَمؼ   "َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

يٛم٣َمَراِن؟  "فَمَٙمْٝمِف, شُمَؿ وَم٣مَل زَمْٔمَد َذيمَِؽ زمَِٝمْقٍم:  هَمَٗم٣مَل: إَِٞماَم ََم٣مَت َأَْمِس, "ََم٣م هَمَٔمَؾ ايمد 

ـَ ايْمَٕمِد, هَمَٗم٣مَل: يَمَٗمْد وَمَّمْٝمُتُٜماَم, هَمَٗم٣مَل  َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  وَم٣مَل: هَمَٔم٣مَد إيَِمْٝمِف َِم

َن زَمَرَدْت فَمَٙمْٝمِف صِمْٙمُدهُ  "َوؽَمَٙمَؿ:  ْٔ شا
(ٔ)

زي٣مدة همٗمقيمف أن زمردت فمٙمٝمف صمٙمدسمف,  

 َمٛم٘مرة, زاده٣م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ وهق ؤمٝمػ.

 حهِ اضتخاي١ ايدٜٔ عٔ املٝت: 
 .اظمٝم٦مضمدي٧م أيب ومت٣مدة رض اهلل فمٛمف َممموفمٝم٥م اؽمتح٣ميم٥م ايمديـ فمعم دم 

هم١مٞمف إذا اؽمتح٣مل ايمديـ فمـ اظمٝم٦م, وومٌؾ أصح٣مب ايمديـ ذيمؽ, ذه٦ٌم 

 .ؽمقاء اؽمتح٣مهل٣م أهٙمف أو نمغمهؿ ايمٔمٜمدة َمـ اظمٝم٦م

ـِ َُمَٔمَٙمَٗم٥ٌم زمَِدْيٛمِفِ » قْلُ:  ش.َٞمْٖمُس اظم٠ُْْمَِم

 َمٔمٙمٗم٥م فمـ اإلىمرام ضمتك يٗم٢م فمٛمف. قٌٝ:أٟ ستبٛض١ عٔ ايدخٍٛ، ٚ

 

 

                                                           
إال من أجل عبد اهلل بن محمد بن عقيل,  ضعيف(, والحديث ٖٙ٘ٗٔأخرجو أحمد في مسنده )( ٔ)

يعتبر بو في المتابعات والشواىد, وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح. وحسنو اإلمام  أنو
(, وفي أحكام ٙٔٗٔاإلرواء )(, وفي ٖٕ٘ٚاأللباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الجامع )

 . (ٙٔالجنائز )
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 :(30/ 4) األٚطاز ٌْٝ يف  قاٍ ايػٛناْٞ
ُِ ٧م   :ِفٔ ـِ  وَمَّم٣مءِ  فَمعَم  يمِْٙمَقَرشَم٥مِ  احْلَ ٣ٌَمرُ  اظمَْٝم ٦ِم, َدْي طْم ؿْ  َواإْلِ فُ  زمَِٟمنَ  هَلُ ًَ  َُمَٔمَٙمَٗم٥مٌ  َٞمْٖم

ـْ  َُمَٗمَٝمٌد  َوَهَذا فَمٛمُْف, ُيْٗم٢َم  ضَمَتك زمَِدْيٛمِفِ  ـْ  َوَأََم٣م َدْيٛمُفُ  َِمْٛمفُ  ُيْٗم٢َم  ََم٣مٌل  يَمفُ  زمَِٚم  ََم٣مَل  َٓ  ََم

ضََم٣مِدي٧ِم  دِم  َوَردَ  هَمَٗمْد  ايْمَٗمَّم٣مءِ  فَمعَم  فَم٣مِزًَم٣م َوََم٣مَت  يَمفُ  ْٕ  سَمَٔم٣ملَم  اهللََ َأنَ  فَمعَم  َيُدل   ََم٣م ا

٦ٌََم  زَمْؾ  فَمٛمُْف, َيْٗميِض  ٥ٌَمِ  جُمََردَ  َأنَ  شَم ٥ٌَمٌ  يمِْٙمَٗمَّم٣مءِ  ََمْقسمِفِ  فِمٛمَْد  اظمَْْدُيقنِ  حَمَ  اهللَِ  يمَِتَقرم   َُمقصِم

ٌَْح٣مَٞمفُ  ْ  ََم٣مٌل  يَمفُ  نَ ىَم٣م َوإِنْ  َدْيٛمِفِ  يمَِٗمَّم٣مءِ  ؽُم  ها .ايْمَقَرشَم٥مُ  َِمٛمْفُ  َيْٗمضِ  َومَل

 ٓ جتري فمٙمٝمٜم٣م إضم٘م٣مم ضمتك يٗم٢م فمٛمف. ٚقٌٝ:

 ٜكدّ قطا٤ ايدٜٔ ع٢ً ايٛص١ٝ: 
, اظمغماث زم٣مإلمج٣معهم١من ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م َم٣مل ومدم ومّم٣مء ديٛمف, فمعم ايمقصٝم٥م, و

٣م َأوْ }وَمْقِل اهللَِ سَمَٔم٣ملَم:  َمٔمٛمكو ـْ زَمْٔمِد َوِصَٝم٥ٍم ُيقيِص هِبَ ـٍ  َِم  [.11]ايمٛم٣ًمء:  {َدْي

ف فمٙمٝمٜم٣م, ٝمومدَم٦م فمعم ايمديـ دم ايمٗمرآن يمٖمًٓم٣م, وذيمؽ يمٙمتٛمٌ إٞمامن ايمقصٝم٥م أ

 , أو يمّمٔمػ اظمْم٣ميم٤م هب٣م.ؾهُتٚم ومدوٕهن٣م 

 وأَم٣م ايمديـ همٙمف َمـ يْم٣ميم٤م زمف. 

********** 
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 ]غسل المحرم إذا مات في إحرامه[

ـِ ) – 215 ٣ٌَمٍس َوفَم ـِ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -: َأَن ايمٛمٌََِل َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم ازْم

ـْ َراضِمَٙمتِِف هَماَمَت:  -وؽمٙمؿ  ٛمُقُه »وَم٣مَل دِم ايَمِذي ؽَمَٗمَط فَم ُٙمقُه زماَِمٍء َوؽِمْدٍر, َوىَمٖم 
ًِ انْم

شدِم شَمْقزَمكْمِ 
(ٔ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 213 َؾ »َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم:  فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم ًْ  -ايمٛمٌَِل   ظم٣ََم َأَراُدوا نَم

ُد َرؽُمقَل اهلَلِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  صعم اهلل  -وَم٣ميُمقا: َواهللَُ ََم٣م َٞمْدِري, ُٞمَجر 

َٓ  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ُد ََمْقسَم٣مَٞم٣م, َأْم  ِدي٧َم  …?ىَماَم ُٞمَجر  شاحْلَ
(ٕ)

ُد, َوَأزُمق ,  َرَواُه َأمْحَ

 (.َداُودَ 

ـْ ) – 211 صعم  -َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايمٛمٌَِل  »َٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: َرِضَ اهللَُ فَمٛمْ ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َوفَم

ُؾ ازْمٛمََتُف, هَمَٗم٣مَل:  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ   ً ـُ ُٞمَٕم ٣م, َأْو »َوَٞمْح ًً ْٙمَٛمَٜم٣م شَماَلشًم٣م, َأْو مَخْ
ًِ انْم

طِمَرِة ىَم٣مهُمقًرا, َأْو  ْٔ ـَ دِم ا ـَ َذيمَِؽ, زماَِمٍء َوؽِمْدٍر, َواصْمَٔمْٙم ـْ َذيمَِؽ, إِْن َرَأْيُت َأىْمَثَر َِم

ـْ ىَم٣مهُمقرٍ  َأؾْمِٔمْرهَن٣َم », هَمَٙماَم هَمَرنْمٛم٣َم آَذَٞم٣مُه, هَمَٟميْمَٗمك إيَِمْٝمٛم٣َم ضِمْٗمَقُه. هَمَٗم٣مَل: شؾَمْٝمًئ٣م َِم

شإَِي٣مهُ 
(ٖ)

 . َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. 

                                                           
وال تحنطوه, وال تخمروا رأسو, فإن اهلل »(, وتمامو: ٕٙٓٔ(, ومسلم )ٕ٘ٙٔأخرجو البخاري )( ٔ)

 يبعثو يوم القيامة ملبيا. )وفي رواية: فإن اهلل يبعثو يوم القيامة يلبي.

يح المسند لإلمام الوادعي وىو في الصح (,ٖٔٗٔ(, وأبو داود )ٕٚٙ/ ٙرواه أحمد )حسن. ( ٕ)
 (, وقال فيو: حسن. ٖٛ٘ٔرحمو اهلل تعالى برقم )

 (.ٖٙ( )ٜٖٜ(, ومسلم )ٖٕ٘ٔأخرجو البخاري )( ٖ)
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شازْمَدْأَن زمَِٚمَٝم٣مَِمٛمَِٜم٣م َوََمَقاِوِع ايْمُقُوقِء َِمٛمَْٜم٣م»َودِم ِرَواَي٥ٍم: 
(ٔ)

 . 

 : ٌَُخ٣مِري  شَٖمْرَٞم٣م ؾَمْٔمَرَه٣م شَماَلشَم٥َم وُمُروٍن, هَمَٟميْمَٗمْٝمٛم٣َمُه طَمْٙمَٖمَٜم٣مهَمَّم »َودِم يَمْٖمٍظ ِيمْٙم
(ٕ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ ّجْب غطل املٔت.

وومد ٞمٗمؾ ايمٛمقوي رمحف اهلل سمٔم٣ملم اإلمج٣مع فمعم أن نمًؾ اظمٝم٦م واصم٤م 

ضمجر رمحف اهلل سمٔم٣ملم َمـ هذا ايمٛمٗمؾ, إذ أن  ىمٖم٣مئل, وسمٔمج٤م احل٣مهمظ ازمـ

 اظم٣ميم٘مٝم٥م خي٣ميمٖمقن دم ذيمؽ.

ـْ َراضِمَٙمتِفِ » قْلُ:  أي دم احل٨م وىم٣من حمرًَم٣م.ش. دِم ايَمِذي ؽَمَٗمَط فَم

 ش.هَماَمَت » قْلُ:

 .٘منت فمٛمٗمف, همَمـ وومص راضمٙمتف يمفأي 

ُٙمقُه زماَِمٍء َوؽِمْدرٍ » قْلُ: ًِ  ش.انْم

 فمعم وصمقب نمًؾ اظمٝم٦م.  هبذا احلدي٧ماؽمتدل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 صف١ غطٌ املٝت باملا٤ ٚايطدز: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ إلم أومقال: 

 .همٗمٝمؾ: سم٘مقن إولم زم٣ميمًدر, وايمٕمًالت ايم٣ٌمومٝم٣مت سم٘مقن زم٣مظم٣مء

 وومٝمؾ: مجٝمع ايمٕمًالت زم٣مظم٣مء وايمًدر.

                                                           
 (.ٖٗ, ٕٗ( )ٜٖٜ(, ومسلم )ٚٙٔأخرجو البخاري )( ٔ)

 (.ٖٕٙٔوىذا اللفظ عند البخاري برقم )( ٕ)
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وسم٘مٙمؿ ايمٔمٙمامء دم َمـ ووع ورق ايمًدر دم اظم٣مء زمدون أن خيٙمط زم٣مظم٣مء, 

 ًدر إٞمام ووع يمتٙمٝمكم صمًؿ اظمٝم٦م همٗمط.ووم٣ميمقا: زمٟمن ايم

ٛمُقُه دِم شَمْقزَمكْمِ » قْلُ:  ش. َوىَمٖم 

ايمٛمٌل صعم أَمر أن ي٘مٖمـ احل٣مج دم شمقزمٝمف ٓ فمعم احلٌم, وإٞمام  احلدي٧م دم

اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ذىمر ايمثقزمكم7 ٕن اظمحرم يمٝمس فمٙمٝمف نمغممه٣م, ومه٣م 

 رداء وإزار.

 ٚدا٤ت شٜاد٠ يف ايصخٝخني:
ٌ ًٝم٣مَوَٓ َُتَ » ٌَْٔم٧ُم َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َُمَٙم ُروا َرْأؽَمُف, هَم١مَِٞمُف ُي ٚم   ش.ٛم ُْمقُه, َوَٓ خُتَ

 حهِ حتٓٝط ٚتطٝٝب املٝت: 
 اؽمتدل زمف أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن ايمتحٛمٝمط َممموع يمٙمٚمٝم٦م, إٓ إذا ىم٣من حمرًَم٣م.

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اظمٝم٦م يمف أن ُيْمٝم٤م7 ٕن أضم٘م٣مم ايمت٘م٣ميمٝمػ 

ٙمٛمص ايمث٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف يم َمردودٛمف, وهذا ايمٗمقل ومد رهمٔم٦م فم

 .وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

َؾ ايمٛمٌَِل  » قْلُ: ًْ  ش.صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -ظم٣ََم َأَراُدوا نَم

 أي زمٔمد َمقسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ُد َرؽُمقَل اهلَلِ » قْلُ:  -ف وؽمٙمؿ صعم اهلل فمٙمٝم -وَم٣ميُمقا: َواهللَُ ََم٣م َٞمْدِري, ُٞمَجر 

 َٓ ُد ََمْقسَم٣مَٞم٣م, َأْم   ش.?ىَماَم ُٞمَجر 

 .هبذا ايمٙمٖمظ اؽمتدل مج٣مهغم ايمٔمٙمؿ فمعم جتريد اظمٝم٦م َمـ َمالزمًف
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, ٘مراَمتفوإٞمام طمص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٔمدم ايمتجريد7 يم

 ويمزي٣مدة ؽمؼمه, وضمُمٚمتف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

  .ك زمرداء أو ٞمحقه يمٝمًتؼم زمفواطمتٙمٖمقا ضمكم جتريد اظمٝم٦م, همٗمٝمؾ يٕمْم

 يٕمْمل فمقرسمف. َم٣ميٙمٗمك فمٙمٝمف  ٚقٌٝ:

 يٕمْمك وصمٜمف7 ضمتك ٓ ُيرى ايمتٕمغم ايمذي يْمرأ فمعم وصمٜمف. ٚقٌٝ:

ِدي٧َم » قْلُ:  ش.احْلَ

َا دا٤ يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل  ٖٚٞ:أٟ إٔ اذتدٜح ي٘ تت١ُ، 
 تعاىل:

َؾ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ ظم٣ََم َأرَ »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, سَمُٗمقُل:  ًْ اُدوا نَم

ـْ  ُد َرؽُمقَل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َِم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣ميُمقا: َواهللَِ ََم٣م َٞمْدِري َأُٞمَجر 

ُٙمُف َوفَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مزُمُف؟ هَمَٙماَم اطْمَتَٙمُٖمقا َأيْمَٗمك ًِ ُد ََمْقسَم٣مَٞم٣م, َأْم َٞمْٕم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ  شمَِٝم٣مزمِِف ىَماَم ُٞمَجر 

ـْ َٞم٣مضِمَٝم٥ِم  ٌؿ َِم َٓ َوَذوْمٛمُُف دِم َصْدِرِه, شُمَؿ ىَمَٙمَٚمُٜمْؿ َُمَ٘مٙم  ايمٛمَْقَم ضَمَتك ََم٣م َِمٛمُْٜمْؿ َرصُمٌؾ إِ

ـْ ُهَق:  َٓ َيْدُروَن ََم ٌَْٝم٦ِم  ُٙمقا ايمٛمٌََِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوفَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مزُمُف, »ايْم
ًِ َأْن انْم

ٌ قَن هَمَٗم٣مَُمق ُٙمقُه َوفَمَٙمْٝمِف وَمِٚمٝمُِمُف, َيُِم ًَ ا إلَِم َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٕم

, َوىَم٣مَٞم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم رض شاظم٣َْمَء هَمْقَق ايْمَٗمِٚمٝمِص َوُيَديم ُ٘مقَٞمُف زم٣ِميْمَٗمِٚمٝمِص ُدوَن َأْيِدُّيِؿْ 

ـْ َأَْمِري ََم٣م»اهلل فمٛمف سَمُٗمقُل:  ٌَْٙم٦ُم َِم ٣مُؤهُ  يَمْق اؽْمَتْٗم ًَ
َٓ ٞمِ َٙمُف إِ ًَ شاؽْمَتْدزَمْرُت, ََم٣م نَم

(ٔ)
. 

 

                                                           
 (.ٖٗٔٔأخرجو أبو داود في سننو )( ٔ)
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ـْ ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م» قْلُ:  ش.َوفَم

وهل ٞمًٝم٥ٌم زمـ ىمٔم٤م إٞمِم٣مري٥م, َمٕمًٙم٥م ايمٛم٣ًمء دم فمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل 

فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وهل ايمتل نمًٙم٦م زمٛم٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

 .زيٛم٤م آيمف وؽمٙمؿ

ُؾ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣ميَم٦ْم: َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايمٛمٌَِل  » :قْلُ  ً ـُ ُٞمَٕم َوَٞمْح

 ش. ازْمٛمََتفُ 

 وهل زيٛم٤م زمٛم٦م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ رض اهلل فمٛمٜم٣م.

ـْ ُأم  فَمْمَِٝم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: همَطًِ:  عٓدنُا دا٤ َصسّحا  ظم٣ََم »َٔم

٦ُم َرؽُمقِل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل يَمٛم٣َم َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلُل ََم٣مسَم٦ْم َزْيٛم٤َُم زمِٛمْ 

٥ِم ىَم٣مهُمقًرا, َأْو »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ًَ ٣مَِم ـَ دِم اخْلَ ٣م, َواصْمَٔمْٙم ًً ْٙمٛمََٜم٣م ِوسْمًرا شَماَلشًم٣م, َأْو مَخْ
ًِ انْم

ْٙمُتٛمََٜم٣م, هَمَٟمفْمٙمِٚمْ  ًَ ـْ ىَم٣مهُمقٍر, هَم١مَِذا نَم وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمفْمَٙمْٚمٛم٣َمُه, هَمَٟمفْمَْم٣مَٞم٣م ضَمْٗمَقُه ش ٛمَٛمِلؾَمْٝمًئ٣م َِم

شَأؾْمِٔمْرهَن٣َم إَِي٣مهُ »َووَم٣مَل 
(ٔ)

. 

 وىم٣مٞم٦م زيٛم٤م رض اهلل فمٛمٜم٣م, َت٦م أيب ايمٔم٣مص زمـ ايمرزمٝمع رض اهلل فمٛمف.

ْٙمٛمََٜم٣م شَماَلشًم٣م»هَمَٗم٣مَل: " قْلُ:
ًِ  ."شانْم

 َمٔمٛم٣م هبذا ايمٙمٖمظ اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٕمًالت شمالث, وؽمٝمٟميت

 ايمتٖمِمٝمؾ دم ذيمؽ.

                                                           
 (.ٜٖٜيحو )أخرجو مسلم في صح( ٔ)
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٣م» قْلُ: ًً  ش.َأْو مَخْ

 .سمزاد إلم مخس نمًالتايمثالث ايمٕمًالت,  سم٘مٖملأي إن مل 

 ٚدا٤ يف زٚا١ٜ يف ايصخٝخني: 
إَِن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ »َووَم٣ميَم٦ْم أم فمْمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م: 

ًٌْٔم٣م, أَ »وَم٣مَل:  ٣م َأْو ؽَم ًً ْٙمٛمََٜم٣م شَماَلشًم٣م, َأْو مَخْ
ًِ ـَ انْم ـْ َذيمَِؽ, إِْن َرَأْيُت وَم٣ميَم٦ْم ش ْو َأىْمَثَر َِم

شضَمْٖمَِم٥ُم: وَم٣ميَم٦ْم ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م: َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َرْأؽَمَٜم٣م شَماَلشَم٥َم وُمُرونٍ 
(ٔ)

. 

ـْ ُأم  فَمْمَِٝم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم:  ٚيفظ َطًِ: َووَم٣ميَم٦ْم ضَمْٖمَِم٥ُم, فَم

ْٙمٛمََٜم٣م ِوسْمًرا شَماَل »
ًِ ًٌْٔم٣م شًم٣مانْم ٣م َأْو ؽَم ًً  .شَأْو مَخْ

 .زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿهذه ايمرواي٥م  ومد اؽمتٛم٘مرو

 :(129/ 3) ايبازٟ يف فتحقاٍ اذتافظ 
ُُ ُْْل ٣م َأوْ  شَماَلشًم٣م» :َق ًً ـِ  ِهَُم٣ممِ  ِرَواَي٥مِ  دِم  :شمَخْ ٣منَ  زْم ًَ ـْ  ضَم ْٙمٛمََٜم٣م» :ضَمْٖمَِم٥مَ  فَم

ًِ  انْم

سمِ  ُهَٛم٣م وأو ,شمْخ٣ًم َأو شَماَلشًم٣م ِوسْمًرا   .يمِٙمَتْخٝمغِمِ  َٓ  ٝم٤ِم يمِٙمؼَمْ

ٍَ ُّ َقا ِٚ َٛ ْٙمَٛمَٜم٣م اظمَُْرادُ  :ايَّ ًِ ـْ  ِوسْمًرا انْم ـَ  هَم١مِنِ  شَماَلشًم٣م َويْمَٝمُ٘م  ِزَي٣مَدةٍ  إلَِم  اضْمَتْج

٣م ًً   .هَمَخْٚم

ُ٘ يَت٣مرَ  َأنَ  :ََٚحاِصًُ ٥ٌَمٌ  َوايمَثاَلُث  ,ََمْْمُٙمقٌب  اإْلِ َتَح ًْ ْٞمَٗم٣مءُ  ضَمَِمَؾ  هَم١مِنْ , َُم ٣م اإْلِ ْ  هِبَ  مَل

عْ  َٓ  ,هَمْقوَمَٜم٣م ََم٣م ُيمْمَ ْٞمَٗم٣مءُ  َُيُِْمَؾ  ضَمَتك ِوسْمًرا ِزيَد  َوإِ   .اإْلِ

َٛاِدُب ِٔ َٚاِي   .اْٞمتٜمك يمٙمٌدن فَم٣مََم٥مٌ  َواضِمَدةٌ  ََمَرةٌ  :َذِيَو َِ

                                                           
 (.ٜٖٜ(, ومسلم في صحيحو )ٜٕ٘ٔأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل تعالى في صحيحو )( ٔ)
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  .َذيمِؽ دِم  ايْمِٔمٝمد َدوِمٝمؼ زمـ زمح٧م ؽمٌؼ َوومد

ٍَ ِّ بٔ ََٚقا ُُ: :اِيَعَسِب ُْْل ٣م َأوْ » يف َق ًً وعَ  َأنَ  إلَِم  إؾَِم٣مَرةً  :شمَخْ يَت٣مرُ  ُهقَ  اظمَْمْمُ  اإْلِ

ََٞمفُ  ـَ  ِٕ ـَ  َٞمَٗمَٙمُٜم ْٚمسِ  إلَِم  ايمَثاَلِث  َِم ـِ  َوؽَمَ٘م٦َم  ,اخْلَ َْرزَمعِ  فَم ْٕ   .ا

:ُُ ُْْل ـْ  َأىْمَثرَ  َأوْ » َق ََٞمفُ  ايْمَ٘م٣مِف  زمَِ٘مْنِ  :شَذيمِِؽ  َِم  ِرَواَي٥مِ  دِم  يمِْٙمُٚم٠َمَٞم٧ِم  طِمَْم٣مٌب  ِٕ

ـْ  َأي قَب  ٌَ  دِم  ىَماَم  ضَمْٖمَِم٥مَ  فَم ٣م َأوْ  شَماَلشًم٣م» :َيٙمِٝمفِ  ايَمِذي ٣مِب ايْم ًً ًٌْٔم٣م َأوْ  مَخْ ْ  ,شؽَم  دِم  َأرَ  َومَل

ءٍ  ـَ  َرْ َواَي٣مِت  َِم ًٌْٔم٣م وَمْقيمِفِ  زَمْٔمَد  ايمر  ـْ  زمَِٟمىْمَثرَ  ايمَتْٔمٌغِمَ  ؽَم َٓ  ,َذيمَِؽ  َِم يَِب  ِرَواَي٥مٍ  دِم  إِ ِٕ 

  .َداُودَ 

َّا َٖا ََا ََٚأ َٛا ًٌْٔم٣م َأوْ  هَم١مََِم٣م :ِض ـْ  َأىْمَثرَ  َأوْ  َوإََِم٣م ,ؽَم   .َذيمَِؽ  َِم

ٌُ ُِ َِٝخَت ِ٘ َتِفِطرُي َف ِِٛي ـْ  َأىْمَثرَ  َأوْ » :َق ٌْعِ  ,شَذيمَِؽ  َِم ًَ   .زم٣ِميم

ِ٘ ٍَ َِٚب َي٣مَدة هم٘مره :َأِحُد َقا ٌع فمعم ايمز  ًَ   .ايم

ٍَ ٌع زمُِٚمَج٣مَوَزةِ  وَم٣مَل  َأضَمًدا َأفْمَٙمؿُ  َٓ  :اِيَبسِّ َعِبِد بٔ ََٚقا ًَ  ؿَمِريؼ َمـ وؽَم٣مق ,ايم

ـَ  زمـ َأن ةوَمَت٣مدَ  َؾ  َيْٟمطُمُذ  ىَم٣منَ " :ؽِمغِمي ًْ ـْ  ايْمُٕم َٓ  شَماَلشًم٣م فَمْمَِٝم٥مَ  ُأم   فَم ٣م َوإِ ًً َٓ  هَمَخْٚم  َوإِ

  ."هَمَٟمىْمَثرَ 

ٍَ ـْ  َأىْمَثرَ  َأنَ  هَمَرَأْيٛم٣َم :َقا ٌْعٌ  َذيمَِؽ  َِم   .ؽَم

ٍَ ُّ ََٚقا َِٚزِد َُا َي٣مَدة :اِي ٌع فمعم ايمز  ًَ   .هف ايم

ٍَ ِِٓرِز بٔ ََٚقا ُُ َد  َأنَ  َٕمٛمِلزَمٙمَ  :اِي ًَ طِمل اظمَْٝم ٦ِم  صَم ؼَمْ ًْ َي٣مَدةَ  ُأضِم٤م   هَماَل  زم٣ِمظم٣َْمءِ  َي  ايمز 

 ها. َذيمَِؽ  فَمعَم 
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ـَ َذيمَِؽ, زماَِمٍء َوؽِمْدرٍ » قْلُ: ـْ َذيمَِؽ, إِْن َرَأْيُت  ش.َأْو َأىْمَثَر َِم

 ظمٝم٦م.اأي أن ايمزي٣مدة سم٘مقن زمٔمد اخلٚمس إذا اضمت٣مج إيمٝمٜم٣م َمٕمًؾ 

  :شزمامء وؽمدر»  :قْلُ

٣ًٌم دم سمٙمٝمكم أفمّم٣مء اظمٝم٦م7 ضمتك ٓ سمٝمٌس.٥د٠ ايطدز ٚفا  أٞمف ي٘مقن ؽمٌ

وؽمقاء نمًؾ زم٣مظم٣مء شمؿ زم٣ميمًدر, أو طمٙمط ايمًدر َمع اظم٣مء ونمًؾ زمف اظمٝم٦م, 

أو نمًؾ زم٣ميمًدر شمؿ زم٣مظم٣مء, ىمؾ ذيمؽ جيزئ فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ 

 ايمٔمٙمؿ.

ـْ » قْلُ: طِمَرِة ىَم٣مهُمقًرا, َأْو ؾَمْٝمًئ٣م َِم ْٔ ـَ دِم ا  ش. ىَم٣مهُمقرٍ َواصْمَٔمْٙم

زمحٝم٧م أٞمف يٚمٛمع  ٞمقع َمـ ايمْمٝم٤م, َمٔمروف, رائحتف ومقي٥م ٞمٖم٣مذة ٚايهافٛز:

 .ايمروائح ايم٘مرُّي٥م َمـ اظمٝم٦م

وهل أطمالط جتٚمع َمـ ايمْمٝم٤م, سمرىم٤م َمـ ىم٣مهمقر ايمْمٙمع, وىم٣مهمقر ايمْمٙمع 

 هق وفم٣مؤه٣م ايمذي اٞمُمؼ فمٛمٜم٣م, ؽمٚمل ىم٣مهمقًرا7 ٕٞمف ومد ىمٖمره٣م, زمٚمٔمٛمك نمَْم٣مه٣م.

 .أو ؾمٝمًئ٣م َمـ ىم٣مهمقر» قْلُ:

 أي إن مل يقصمد ايم٘م٣مهمقر, همٝم٘مقن رء آطمر َمع ايم٘م٣مهمقر.

 (: 3/129قاٍ اذتافظ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ـْ ىَم٣مهُمقرٍ » قْلُ: طِمَرِة ىَم٣مهُمقًرا َأْو ؾَمْٝمًئ٣م َِم ْٔ ـَ دِم ا  ش. َواصْمَٔمْٙم

ََوُل حَمُْٚمقٌل فمَ  ْٕ ـَ ايمَراِوي َأِي ايمَٙمْٖمَٓمَتكْمِ وَم٣مَل, َوا ََٞمُف ُهَق ؾَمؽر َِم ِٕ عَم ايمَث٣ميِن7 

ٍء َِمٛمُْف.  ٣ٌَمِت هَمَٝمِْمُدُق زمُِ٘مؾ  َرْ شْم  َٞم٘مَِرٌة دِم ؽِمَٝم٣مِق اإْلِ
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ََوِل َوىَمَذا دِم ِرَواَي٥م زمـ صُمَرْي٨ٍم. ْٕ ؼ  ا َواَي٥ِم ايَمتِل سَمقِم َهِذِه زم٣ِميمُم   َوصَمَزَم دِم ايمر 

 ْٚمُٜمقُر. َوـَم٣مِهُرُه صَمْٔمُؾ ايْمَ٘م٣مهُمقِر دِم اظْم٣َمِء َوزمِِف وَم٣مَل اجلُْ 

ِؾ َووَم٣مَل ايمٛمََخِٔمل  َوايْمُ٘مقهمِٝم قَن:  ًْ ٛمُقِط َأْي زَمْٔمَد اٞمْتَٜم٣مِء ايْمُٕم إَِٞماَم جُئَْمُؾ دِم احْلَ

 َوايمَتْجِٖمٝمِػ. 

ـْ َُيُْيُ وِمٝمَؾ:  صَْمِؾ ََم
ِٕ ْ٘مَٚم٥ُم دِم ايْمَ٘م٣مهُمقِر ََمَع ىَمْقٞمِِف ُيَْمٝم ٤ُم َرائَِح٥َم اظمَْْقِوِع 

احْلِ

ـَ اظماََْلئَِ٘م٥مِ  ِهْؿ.  َِم  َونَمغْمِ

َٝم٥ًم دِم سَمِْمٙمِٝم٤ِم زَمَدِن اظمَْٝم ٦ِم َوؿَمْرَد  يًدا َووُمَقَة ُٞمُٖمقٍذ َوطَم٣مص  ِٖمٝمًٖم٣م َوسَمػْمِ َأَن همِٝمِف جَتْ

٣مِد إيَِمْٝمِف َوُهَق َأوْمَقى  ًَ اِع ايْمَٖم ـَ ايْمَٖمَّماَلِت َوََمٛمَْع إِْهَ َقام  فَمٛمُْف َوَرْدَع ََم٣م َيَتَحَٙمُؾ َِم اهْلَ

ََرايِٝمِح  ْٕ طَِمغَمِة, إِْذ يَمْق ىَم٣مَن دِم ا ْٕ ٥ٌَِم دِم َذيمَِؽ َوَهَذا ُهَق ايمن   دِم صَمْٔمٙمِِف دِم ا ايمَْمٝم 

ٌَُف اظم٣َْمُء.  َْذَه َٕ ُولَم ََمَثاًل  ْٕ  ا

ُؽ ََمَثاًل ََمَٗم٣مَم ايْمَ٘م٣مهُمقِر؟  ًْ
ِ  َوَهْؾ َيُٗمقُم اظمْ

َٓ همَ  اَل, َووَمْد ُيَٗم٣مُل: إَِذا فُمِدَم ايْمَ٘م٣مهُمقُر وَم٣مَم إِْن ُٞمٓمَِر إلَِم جُمََرِد ايمَتَْمٝم ٤ِم هَمٛمََٔمْؿ, َوإِ

َٝم٥ٍم َواضِمَدٍة ََمَثاًل.  ُه ََمَٗم٣مََمُف َويَمْق زمَِخ٣مص   ىـانَمغْمُ
 (: 7/3ٚقاٍ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َطًِ )

طِمَرِة ىَم٣مهُمقًرا َأْو ؾَمْٝمئً »وَمْقيُمُف َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ْٔ ـَ دِم ا ـْ َواصْمَٔمْٙم ٣م َِم

 ش. ىَم٣مهُمقرٍ 

طَِمغَمِة, َوُهَق َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف فِمٛمَْدَٞم٣م,  فُٔ: ْٕ ـَ ايْمَ٘م٣مهُمقِر دِم ا ٍء َِم ٣ٌَمُب َرْ اؽْمتِْح

ُد َومُجُْٜمقُر ايْمُٔمَٙماَمِء.  ٌؽ َوَأمْحَ
 َوزمِِف وَم٣مَل ََم٣ميمِ
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. َووَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم:  َتَح٤م  ًْ  َٓ ُي

ِدي٧ُم  ْٚمُٜمقِر َهَذا احْلَ ٤ُم زَمَدَٞمُف, َوضُمَج٥ُم اجْلُ ََٞمُف ُيَْمٝم ٤ُم اظمَْٝم ٦َم, َوُيَِمٙم 
ِٕ 7 َو

ـُ إىِْمَراََمُف.  ٣مِدِه, َأْو َيَتَّمَٚم ًَ اَع هَم ُدُه, َوَيْٚمٛمَُع إِْهَ  ىـاَوُيػَم 
 ش.هَمَٙماَم هَمَرنْمٛم٣َم آَذَٞم٣مهُ » قْلُ:

أي همٙمام اٞمتٜمكم َمـ نمًٙمٜم٣م رض اهلل فمٛمٜم٣م, أطمػمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 زمذيمؽ. وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ش. هَمَٟميْمَٗمك إيَِمْٝمٛم٣َم ضِمْٗمَقهُ » قْلُ:

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أفمْم٣مهـ ضمٗمقة, وهق ٞمقع َمـ 

 ايمٙم٣ٌمس ايمذي ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يٙمًٌف.

 (: 7/3قاٍ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َطًِ )
٣مِء َوهَمْتِحَٜم٣م ش: َأؾْمِٔمْرهَن٣َم إَِي٣مهُ  هَمَٟميْمَٗمك إيَِمْٝمٛم٣َم ضِمْٗمَقُه هَمَٗم٣مَل » قْلُ: ُهَق زمَِ٘مْنِ احْلَ

َل  , َوؽُمٚم  ُٔمُف َأضْمٍؼ, َوضِمِٗملر َزاِر, َومَجْ ْٗمِق ََمْٔمِٗمُد اإْلِ
يُمَٕمَت٣مِن, َئْمٛمِل إَِزاَرُه, َوَأْصُؾ احْلِ

ََٞمُف ُيَُمد  همِٝمِف.  ِٕ َزاُر جَم٣َمًزا   ىـازمِِف اإْلِ
 ش.أؾمٔمرهن٣م إي٣مه» قْلُ:

٣م َوُهَق ايمَثْقُب ٟٚ زمح٘ اهلل: قاٍ ايٓٛ َوََمْٔمٛمَك َأؾْمِٔمْرهَن٣َم إَِي٣مُه اصْمَٔمْٙمٛمَُف ؾِمَٔم٣مًرا هَلَ

 َ ِٕ َل ؾِمَٔم٣مًرا  َد ؽُمٚم  ًَ دِ ايَمِذي َيقِم اجْلَ ًَ ْ٘مَٚم٥ُم دِم إؾِْمٔمَ , َٞمُف َيقِم ؾَمْٔمَر اجْلَ ٣مِرَه٣م زمِِف َواحْلِ

يُ٘مَٜم٣م زمِفِ    .سَمػْمِ

:ِ٘ ُك زمِآشَم٣مِر ايمَِم  َفِفٝ ٣ٌَمؽِمِٜمْؿ. ايمَتػَم 
كَم َويمِ  ها٣محِلِ
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طم٣مص زم٣ميمٛمٌل صعم هم١من ايمتػمك زمآشم٣مر ايمِم٣محلكم  ;ٖٚرا ايكٍٛ َٓ٘ خطأ

اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗمط, وأَم٣م نمغم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

همال يممع ايمتػمك زمآشم٣مره7 ٕن ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ مل يٛمٗمؾ فمـ أضمد َمٛمٜمؿ 

  .وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف ٛمٌلسمػمك زمٕمغم آشم٣مر ايم فأٞم

 , وفمثامنزمـ اخلْم٣مبٙمؿ يٛمٗمؾ فمٛمٜمؿ ايمتػمك زمآشم٣مر أيب زم٘مر ايمِمديؼ, وفمٚمر هم

 .نمغمهؿ, وزمـ أيب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمٜمؿ , وفمقمزمـ فمٖم٣من

:ِ٘  صَمَقاُز سَمْ٘مِٖمكِم اظمَْْرَأِة دِم شَمْقِب ايمَرصُمِؾ.  َِٚفٝ

 ."ش٣مازْمَدْأَن زمَِٚمَٝم٣مَِمٛمِٜمَ »َودِم ِرَواَي٥ٍم: " قْلُ:

 وضم٘مؿ هذه ايمٌدأة فمعم آؽمتح٣ٌمب, ويمٝمس فمعم ايمقصمقب.

 . "شَوََمَقاِوِع ايْمُقُوقِء َِمٛمَْٜم٣م»" قْلُ:

 أي أٞمف يٌدأ زمقصمٜمٜم٣م, شمؿ زمٝمدُّي٣م, شمؿ زمرصمٙمٝمٜم٣م, ىمام هق ايمؼمسمٝم٤م دم ايمقوقء.

 حهِ املطُط١ ٚاالضتٓػام يًُٝت يف غطً٘: 
٣مء فمعم ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اظمٝم٦م يٚمّمٚمض ويًتٛمُمؼ زمِم٤م اظم

 َمٛمخره, وهمٚمف.

وايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م أن ايمٕم٣مؽمؾ يمٙمٚمٝم٦م يٟمطمذ طمروم٥م ويٌٙمٙمٜم٣م, شمؿ يٚمر 

 هب٣م فمعم همٝمف, وَمٛمخره.

ٕٞمف إذا ص٤م فمٙمٝمف اظم٣مء, دطمؾ اظم٣مء إلم صمقهمف, ورزمام أدى إلم طمروج زمٔمض 

 إذى.



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]غسل المحرم إذا مات في إحرامه[

 

[114] 
 

  

ٌَُخ " قْلُ: : َودِم يَمْٖمٍظ ِيمْٙم  ."شهَمَّمَٖمْرَٞم٣م ؾَمْٔمَرَه٣م»٣مِري 

 َممموفمٝم٥م وٖمر ؾمٔمر اظمٝم٦م. اؽمتدل زمف فمعم 

 َأْي شَماَلَث َوَٖم٣مئَِر.: شمالشم٥م ومرون :ومقيمف

 حهِ حًل عا١ْ املٝت: 
ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ايمٔم٣مٞم٥م ٓ اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ و

 َتٙمؼ.

وأَم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زمتٗمِمغم إـمٖم٣مر, وسمٗمِمغم ايمُم٣مرب, همٗمد ذه٤م زمٔمض أهؾ 

 .ايمٔمٙمؿ إلم َممموفمٝم٥م ذيمؽ7 ٕٞمف َمـ ايمتحًكم

 وايمِمحٝمح أن اظمٝم٦م ٓ يتٔمرض إيمٝمف زمًمء.

 وأومٌح َم٣م يٖمٔمؾ زم٣مظمٝم٦م أن َتٙمؼ يمف حلٝمتف.

 .ٙمٗمٜم٣م دم ضمٝم٣مسمف, همام زمٙمؽ زمٔمد َمقسمفٕن ايمٙمحٝم٥م ٓ جيقز ضم

 (: 5/326قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ُؾ اظمَْٝم   ًَ ِدي٧ُم فَمعَم َأَن َأوَمَؾ ََم٣م ُيْٕم  ٦ُم شَماَلشًم٣م. َيُدل  َهَذا احْلَ

َٓ ِوسْمًرا. َٙمُف إِ ًِ َٓ َيْٕم ـْ شَماَلٍث َأ َٙمُف َأىْمَثَر َِم ًْ  َوفَمعَم َأَن ايْمَٕم٣مؽِمَؾ إَِذا َرَأى نُم

ٌَْؾ َذيمَِؽ.  َٓ همِٝماَم وَم طِمَرِة,  ْٔ َٔمُؾ دِم ا  َوفَمعَم َأَن ايْمَ٘م٣مهُمقَر إَِٞماَم جُيْ

َؾ اظمَْٝم   ًْ ٛم٥َِم نَم  ً ـَ ايم  ٦ِم زماَِمٍء َوؽِمْدٍر. َوَيُدل  فَمعَم َأَن َِم

ََن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  ِٕ َوَيُدل  فَمعَم إزَِم٣مضَم٥ِم سَمْ٘مِٖمكِم اظْمَْرَأِة دِم شَمْقِب ايمَرصُمِؾ, 

ـَ ضِمْٗمَقُه وَم٣مَل:   ش. َأؾْمِٔمْرهَن٣َم إَِي٣مهُ »َوؽَمَٙمَؿ ظم٣ََم َأيْمَٗمك إيَِمْٝمِٜم
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ِؾ اظمَْٝم   ًْ ـْ مَخٍْس, نَمغْمَ َأَن زَمْٔمَض َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َوَيُدل  فَمعَم إزَِم٣مضَم٥ِم نَم ٦ِم َأىْمَثَر َِم

طِمل إَِذا سُمقزمَِع فَمَٙمْٝمِف  ؼَمْ ًْ ٝم ٦َم همِٝماَم ُذىمَِر َي
ََن اظمَْ ِٕ اَلٍت,  ًَ ٌَْع نَم ىَمِرَه َأْن جُي٣َمِوَز زمِِف ؽَم

ُؾ.  ًْ  ايْمُٕم

٣ٌَمِب َأْن ُيّْمَٖمَر ؾَمْٔمُر اظمَْٝم َت٥ِم شَماَلشمً  ٣م, َٞم٣مِصَٝمَتَٜم٣م َووَمْرَٞمْٝمَٜم٣م َوُيْٙمَٗمك َوَيُدل  فَمعَم اؽْمتِْح

 طَمْٙمَٖمَٜم٣م.

 (: 333-5/332ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ُؾ شَماَلشًم٣م َهَذا وَمْقُل ؽَمِٔمٝمِد  ًَ ِؾ اظمَْٝم ٦ِم هَمَٗم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مِئَٖم٥ٌم: ُيْٕم ًْ َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم فَمَدِد نَم

, َوإزِْمَراهِ  ي  ٌٌَْمِ ـِ ايْم ًَ ٝم ٤ِم, َواحْلَ ًَ ـِ اظمُْ . زْم  ٝمَؿ ايمٛمََخِٔمل 

ـْ َوىَم٣مَن ايمَُم٣مهمِِٔمل  َيُٗمقُل:  َٓ ُيْٗمٌَمُ فَم َؾ شَماَلشًم٣م هَمَِم٣مفِمًدا,  ًَ َأضَم٤م  إرَِمَ َأْن ُيْٕم

 شَماَلٍث.

 : ـَ ـُ ؽِمغِمي ُؾ ِوسْمًرا. َووَم٣مَل ازْم ًَ  ُيْٕم

ًٌْٔم٣م. َوىَم٣مَن فَمَْم٣مٌء َيُٗمقُل:  ٣م َأْو ؽَم ًً  شَماَلشًم٣م َأْو مَخْ

ـُ ضَم  ُد زْم ٌٍَؾ: َووَم٣مَل َأمْحَ ٌٍْع. ٛمْ  َٓ ُيَزاُد فَمعَم ؽَم

َٓ َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  َٓ جُيَْزى ُدوَٞمُف َو ِؾ اظمَْٝم ٦ِم فِمٛمَْدَٞم٣م ضَمدر َُمٛمَْتًٜمك  ًْ يَمْٝمَس يمُِٕم

ـِ َأَٞمٍس.  ُؾ هَمُٝمٛمَْٗمك, َهَذا وَمْقُل ََم٣ميمِِؽ زْم ًَ ـْ ُيْٕم
 جُي٣َمِوُزُه, َويَم٘مِ

ٛم٤َُم. جُيِْزي اظمَْٝم ٦َم دِم َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  ِؾ ىَماَم جُيِْزي اجْلُ ًْ   ايْمُٕم

ِؾ اظمَْٝم ٦ِم : -وهق ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم-وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر  ًْ يَمْٝمَس دِم نَم

ـَ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأْن  ـْ ضَمِدي٧ِم ُأم  فَمْمَِٝم٥َم, َووَمْد َأََمَرُه ضَمِدي٧ٌم َأفْمعَم َِم
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ْٙمٛمََٜم٣م شَماَلشمً 
ًِ ْٚمِس َيْٕم ـَ همِٝماَم َزاَد, َوهمِٝماَم َزاَد فَمعَم اخْلَ ََْمَر إيَِمْٝمِٜم ْٕ ٣م, َوصَمَٔمَؾ ا ًً ٣م َأْو مَخْ

ْٚمِس.   َودِم اخْلَ

ْٚمِس,  ََْمُر دِم اخْلَ ْٕ اَلٍت, َوَيُ٘مقُن ا ًَ ـْ شَماَلِث نَم ُؾ فَم ًْ هَماَل ُأضِم٤م  َأْن َيْٗمٌُمَ ايْمُٕم

ْٚمِس إلَِم ايْمَٕم٣مؽِمِؾ فمَ  ٣مصَم٥ِم إيَِمْٝمِف زَمْٔمَد َأْن َوهمِٝماَم َزاَد فَمعَم اخْلَ ـَ احْلَ عَم وَمْدِر ََم٣م َيَرى َِم

ُؾ ِوسْمًرا.  ًْ  َيُ٘مقَن ايْمُٕم

ٌُْٙمَغ زمِِف  َٓ ُأضِم٤م  َأْن َي ُؾ, َو ًْ طِمل إَِذا ُأِديَؿ فَمَٙمْٝمِف ايْمُٕم ؼَمْ ًْ ٝم ٦َم َي
َووَمْد زَمَٙمَٕمٛمِل َأَن اظمَْ

٣مَل.   ىـاَهِذِه احْلَ
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 وم٣ميمف ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم هق ايمِمقاب دم هذه اظمًٟميم٥م.وَم٣م 

 (: 5/326قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )ٚ
ـُ فُمَٙمَٝم٥َم,  ٥ٌََم, وَم٣مَل: شمٛم٣م َأزُمق زَمْ٘مٍر, وَم٣مَل: شمٛم٣م إؽِْماَمفِمٝمُؾ زْم ـُ وُمَتْٝم ضَمَدشَمٛم٣َم إؽِْماَمفِمٝمُؾ زْم

ـْ  ـْ ضَمْٖمَِم٥َم, فَم ـْ طَم٣ميمٍِد, فَم ُأم  فَمْمَِٝم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َأَن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلَلُ  فَم

ِؾ ازْمٛمَتِِف:  ًْ  ش.ازْمَدْأَن زمَِٚمَٝم٣مَِمٛمَِٜم٣م, َوََمَقاِوِع ايْمُقُوقِء َِمٛمَْٜم٣م»فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل دِم نَم

ـَ َيُٗمقُل:  ـُ ؽِمغِمي ٌَْدُأ زمَِٚمَقاِوِع ايْمُقُوقِء, شُمَؿ زمَِٚمَٝم٣مَِمٛمِ »َوىَم٣مَن ازْم  ش. فِ َي

. َووَم٣مَل َأزُمق وِماَلزَم٥َم:  ـِ ْحَٝم٥ِم, شُمَؿ اظمََْٝم٣مَِم ٌَْدُأ زم٣ِميمَرْأِس, شُمَؿ ايمٙم   َي

 هازمَِحِدي٧ِم ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َأوُمقُل. وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: 
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 أي ي٘مقن ايمٌدء زمٚمقاوع ايمقوقء, شمؿ ي٘مقن زمٔمد ذيمؽ نمًؾ ايمرأس.
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 (: 5/327ٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )قاٍ اإلَاّ ابٔ امل
ِؾ:  ًْ  ِذىْمُر سَمْٕمْمَِٝم٥ِم َوصْمِف اظمَْٝم ٦ِم فِمٛمَْد ايْمُٕم

ٙمِِف:  ًْ  َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم سَمْٕمْمَِٝم٥ِم َوصْمِف اظمَْٝم ٦ِم فِمٛمَْد نُم

ْختَِٝم٣ميِن  يَ   ً ٣مٍر, َوَأي قُب ايم ًَ ـُ َي ـُ ؽُمَٙمْٝماَمَن, َوؽُمَٙمْٝماَمُن زْم َرْوَن َأْن هَمَ٘م٣مَن حُمََٚمُد زْم

 ُيْٙمَٗمك فَمعَم َوصْمِف اظمَْٝم ٦ِم طِمْروَم٥ًم. 

, َومَج٣َمفَم٥ٌم َيَرْوَن َأْن ُيْْمَرَح فَمعَم هَمْرِج  , َوايمَُم٣مهمِِٔمل  َوىَم٣مَن ََم٣ميمٌِؽ, َوايمَثْقِري 

 اظمَْٝم ٦ِم طِمْروَم٥ًم َومَلْ َيْذىُمُروا ايْمَقصْمَف. 

:ٌٍ َِٓب ُٔ َح َُُد ِب ٍَ َأِح  ُف ََم٣م ىَم٣مَن ُيَٕمَْمك دِم ضَمَٝم٣مسمِِف. إَِٞماَم ُيَٕمَْمك َِمٛمْ  ََٚقا

َُُد: ٍَ َأِح ٌََتْٝمِف.  َقا سمِِف َوُرىْم  هاُيَٕمَْمك ََم٣م زَمكْمَ ُهَ
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل:

 وومقل اإلَم٣مم أمحد هق إومرب دم هذه اظمًٟميم٥م.

 (: 5/328ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
  َ ْٕ ـْ َأـْمَٖم٣مِرِه: ِذىْمُر سَمْرِك ا ـْ ؾَمْٔمِر اظمَْٝم ٦ِم َوَِم  طْمِذ َِم

 َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم َأطْمِذ ؾَمْٔمِر اظمَْٝم ٦ِم َوَأـْمَٖم٣مِرِه: 

ـْ ؾَمْٔمِرِه َوَأـْمَٖم٣مِرِه. هَمَٗم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:   ُي٠ْمطَمُذ َِم

ي , َوُرو  ٌِْد اهللِ اظمَُْزيِن  ـُ فَم , َوزَمْ٘مُر زْم ي  ٌٌَْمِ ـُ ايْم ًَ ـَ ىَمَذيمَِؽ وَم٣مَل احْلَ ٛم٣َم َأَن ؽَمْٔمَد زْم

 ََم٣ميمٍِؽ َأطَمَذ فَم٣مَٞم٥َم ََمٝم ٦ٍم.

, َأَٞمُف وَم٣مَل:  ٌَغْمٍ ـِ صُم ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم  ش.سُم٠ْمطَمُذ فَم٣مَٞم٥ُم اظمَْٝم ٦ِم »َوُرِوَي فَم
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َْوَزافِمل  دِم َأـْمَٖم٣مِرِه:  ْٕ َٓ ُيَٚمَس نَمغْمُ َذيمَِؽ »َووَم٣مَل ا  ش. ُيَٗمٌَمُ إَِذا ؿَم٣مَل, َو

 ش.ُي٠ْمطَمُذ إَِذا ىَم٣مَن هَم٣مضِمًُم٣م»َح٣مُق دِم ايمَُمْٔمِر َوايمٓم ُٖمِر: َووَم٣مَل َأمْحَُد, َوإؽِْم 

ـَ َأطْمَذ فَم٣مَٞم٥ِم اظمَْٝم ٦ِم.  ـُ ؽِمغِمي  َوىَمِرَه٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َذيمَِؽ ىَمِرَه حُمََٚمُد زْم

ـْ سَمْٗمٙمِٝمِؿ َأـْمَٖم٣مِر اظمَْٝم ٦ِم؟ هَمَٗم٣مَل: إَِذا ىَم٣مَن َأومْ  ـُ َأيِب ؽُمَٙمْٝماَمَن فَم ٣مُد زْم َٙمَػ َوؽُمئَِؾ مَحَ

تِٛمُُف؟   ."َأخَتْ

ٝمَؿ َأـَم٣مهمِِر اظمَْٝم ٦ِم, َوضَمْٙمَؼ فَم٣مَٞمتِِف.
 َوىَمِرَه ََم٣ميمٌِؽ سَمْٗمٙمِ

ََن اظمَْْٟمَُمقَر زمَِٟمطْمِذ َذيمَِؽ وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ِٕ  7 َؽ َأضَم٤م  إرَِمَ
ـْ َأطْمِذ َذيمِ ايْمُقوُمقُف فَم

ََْمُر, وَ  ْٕ , هَم١مَِذا ََم٣مَت اْٞمَٗمَْمَع ا ل  ِف احْلَ
ًِ ـْ َٞمْٖم َٓ َِم ٌَاَلِء, إِ َيِِمغُم مَجِٝمُع زَمَدٞمِِف إلَِم ايْم

 فَمْج٤ُم ايمَذَٞم٤ِم ايَمِذي اؽْمَتْثٛم٣َمُه ايمَرؽُمقُل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ. 

 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
وَم٣م ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم أزمق زم٘مر زمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم هق احلؼ دم هذه 

 اظمًٟميم٥م.

ٙمٚمٝم٦م زمٗمص رء َمـ أـمٖم٣مره, وٓ َتٙمؼ فم٣مٞمتف, وٓ يٗمص همال يتٔمرض يم

 َمـ ؾم٣مرزمف, وٓ يٛمتػ إزمْمف.

 (: 5/333ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ـِ اظمَْٝم ٦ِم:   ِذىْمُر فَمٌْمِ زَمْْم

ـِ اظمَْٝم ٦ِم:   َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم فَمٌْمِ زَمْْم
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, َواحلَْ  , َوايمٛمََخِٔمل  ـَ ـُ ؽِمغِمي , َوََم٣ميمٌِؽ َيُٗمقيُمقَن: ُئْمٌَمُ هَمَ٘م٣مَن ازْم ي  ٌٌَْمِ ـُ ايْم ًَ

ـُ اظمَْٝم ٦ِم.   زَمْْم

ا طَمِٖمٝمًٖم٣م. وَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:   فَمٌْمً

ُولَم. َوىَم٣مَن ؽُمْٖمَٝم٣مُن ايمَثْقِري  َيُٗمقُل:  ْٕ َٙم٥ِم ا ًْ ًح٣م َروِمٝمًٗم٣م زَمْٔمَد ايْمَٕم ًْ ُح ََم ًَ  ُيْٚم

 :  إَِْمَراًرا زَمٙمِٝمًٕم٣م7 يمُِٝمْخِرَج ؾَمْٝمًئ٣م إِْن ىَم٣مَن همِٝمِف.  َيُٚمر  َيَدُه فَمعَم زَمْْمٛمِفِ وَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل 

ٌء َأْو مَلْ »َووَم٣مَل َأمْحَُد, َوإؽِْمَح٣مُق:  ًح٣م َروِمٝمًٗم٣م طَمَرَج َِمٛمُْف َرْ ًْ ُح زَمْْمٛمُُف ََم ًَ ُيْٚم

ُرْج   ش. خَيْ

ـِ َمُ  ـِ ايمَّمَح٣مِك زْم يٛم٣َم فَم َٓ ُئْمٌَمُ : َزاضِمؿٍ َووَمْد ُرو   زَمْْمٛمُُف. َأَٞمُف َأْوَص َأَٞمُف 

َتِح٤م   ًْ ٌٍَؾ َي ـُ ضَمٛمْ ُد زْم َأْن ُئْمٌَمَ زَمْْمٛمُُف دِم ايمَث٣مٞمَِٝم٥ِم, وَم٣مَل: هَم١مَِٞمُف سَمٙمكُِم دِم  :َوىَم٣مَن َأمْحَ

ُولَم.  ْٕ َٙم٥ِم ا ًْ  ايْمَٕم

ـْ َذىَمْرَٞم٣م َذيمَِؽ وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ٌَُع, َووَمْد َرَواُه ََم ـِ ؽُمٛم٥ٌَم سُمَت ٌَْْم يَمْٝمَس دِم فَمٌْمِ ايْم

ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, هَم١مِْن َأََمَر ايْمَٕم٣مؽِمَؾ َيَدْيِف إَِْمَراًرا طَمِٖمٝمًٖم٣م فَمعَم زَمْْمٛمِِف يمُِٝمْخِرَج  ُٜمؿْ فَمٛمْ  َِم

, َوإِْن سَمَرَك هَمَٙمْؿ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ, هَماَل زَمْٟمَس زمِِف.  ـٌ ًَ  ىـاؾَمْٝمًئ٣م إِْن ىَم٣مَن ُهٛم٣َمَك هَمَح
 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

ديف فمعم زمْمـ اظمٝم٦م إَمراًرا طمٖمٝمًٖم٣م, زمدون ايمٔمٌم ٞمٔمؿ يٚمرر ايمٕم٣مؽمؾ ي

ايمُمديد7 ٕن ايمٔمٌم ايمُمديد ومد ي٠مدي إلم اهؼماء زمٔمض إصمزاء, ٓ ؽمٝمام إذا 

 ىم٣من نمًؾ اظمٝم٦م َمتٟمطمًرا فمـ َمقسمف.

 (: 5/330ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
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 ِذىْمُر ََمّْمَٚمَّم٥ِم اظمَْٝم ٦ِم َواؽْمتِٛمَُْم٣موِمِف: 

 َتَٙمُٖمقا دِم ََمّْمَٚمَّم٥ِم اظمَْٝم ٦ِم َواؽْمتِٛمَُْم٣موِمِف: َواطْم 

َٓ َيَرْوَن َذيمَِؽ.  , َوايمَثْقِري   , َوايمٛمََخِٔمل  ٌَغْمٍ ـُ صُم  هَمَ٘م٣مَن ؽَمِٔمٝمُد زْم

 َوىَم٣مَن ايمَُم٣مهمِِٔمل  َوإؽِْمَح٣مُق َيْٟمَُمَراِن زمِِف. 

َٙم٥ِم وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ََن دِم مُجْ
ِٕ  7 ََم٣م َوَصَٖمُف فَم٣مََم٥ُم َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َأْن َهَذا َأضَم٤م  إرَِمَ

ٌِٝمُؾ ََم٣م  ًَ َتٛمُِْمَؼ, هَم ًْ ل  إَِذا سَمَقَوَٟم َأْن َيَتَٚمّْمَٚمَض, َوَي ـْ ؽُمٛم٥َِم احْلَ ُيَقَوَٟم اظمَْٝم ٦ُم, َوَِم

َٓ َأْن مَتْٛمََع َِمٛمُْف ؽُمَٛم٥ٌم.  , إِ ل  ٌِٝمِؾ ََم٣م َيْٖمَٔمُٙمُف احْلَ ًَ  ىـاُيْٖمَٔمُؾ زم٣ِمظمَْٝم ٦ِم ىَم
 أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل:  قاٍ

ايمِمحٝمح أن إدطم٣مل اظم٣مء إلم صمقف اظمٝم٦م ؽمٝم٘مقن همٝمف سم٘مٙمػ, شمؿ إن 

 إدطم٣مل اظم٣مء إلم ايمٖمؿ ٓ ئمٝمٛمف فمعم َمّمٚمّم٥م, وٓ فمعم رء َمـ ذيمؽ.

أن يِم٤م َم٣مء دم طمروم٥م, همتٕمًؾ أؽمٛم٣مٞمف, ويٛمٗمك  ٚأحطٔ َا ٜكاٍ فٝ٘:

 أٞمٖمف.

وَم٣م ؽمٝمًتٛمُمؼ,  أَم٣م أن يِم٤م اظم٣مء دم صمقهمف, همام ؽمٝمتٚمّمٚمض اظمٝم٦م,

 هم٣مجلٚمقد فمعم َم٣م دم ايمٙمٖمظ ومد ٓ يتٟمسمك هٛم٣م.

 (: 5/332ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ؾُْمٛم٣َمِن:  ْٕ ِؾ اظمَْٝم ٦ِم زم٣ِم ًْ  ِذىْمُر نَم

َٙمُف.وَم٣مَل َأزُمق وِماَلزَم٥َم:  ًَ  إَِذا ؿَم٣مَل َوٛمَُٟم اظمَِْريِض َدفَم٣م زمَِٟمؾْمٛم٣َمٍن هَمَٕم
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ـِ َووَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ:  ْدِر, َوَأضَم٤م  إيَِمْٝمٛم٣َم ظم٣َِم صَم٣مَء فَم  ً ْرِض َوايم ُؾ اظمَْٝم ٦ُم زم٣ِمحْلُ ًَ ُيْٕم

 ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ.

 : ٌ ٌد َرَأْي٦ُم َووَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل  َتٙمُِٖمقَن هَم١مِْن ىَم٣مَن زمَِٟمضَمٍد َِمٛمُْٜمْؿ َوؽَمٌخ َُمَتَٙم َواظمَْْقسَمك خَيْ

 ُ ْٕ َؾ زم٣ِم ًَ ٣ٌَميَمَغ دِم َديْم٘مِِف يَمُٝمٛمَْٗمك ايْمَقؽَمُخ. َأْن ُيْٕم  ؾْمٛم٣َمِن, َوُي

ٌٍَؾ:  ـُ ضَمٛمْ ُد زْم ؾُْمٛم٣َمِن إَِذا ىَم٣مَن َوؽِمًخ٣م َوؿَم٣مَل َوٛمَُٟم اظمَِْريِض. َووَم٣مَل َأمْحَ ْٕ  ُيَديَمُؽ زم٣ِم

َتْٔمِٚمَؾ دِم َأَْمِر اظمَْٝم ٦ِم ََم٣م وَم٣ميَمُف ََم٣ميمٌِؽ, وَم٣مَل وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ًْ َٓ َأْدِري ُأضِم٤م  َأْن َي  :

ل  اظْمَِريِض ايَمِذي خَي٣َمُف َأْن  ٙمِِف, َويْمَٝمْٖمَٔمْؾ زمِِف ىَماَم َيْٖمَٔمُؾ زم٣ِمحْلَ ًْ َأْن ُيْتَٔم٤َم دِم نُم

 ُيقصِمَٔمُف َوُيْتِٔمٌَُف. 

ؾُْمٛم٣َمِن َرهَمَؼ زمِِف ىَماَم َيْرهُمُؼ زمِِف يَمْق ىَم٣مَن وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ْٕ هَم١مِِن اضْمَت٣مَج يمَِقؽَمٍخ زمِِف إلَِم ا

ٛم٣ًم فَمٙمِٝماًل هَمَٖمَٔمَؾ زمِِف َذيمَِؽ  ًَ َٓ َيْٖمَٔمْؾ زمِِف همِْٔماًل يَمْق ىَم٣مَن ضَم َٓ ُئَمٛم ْػ زمِِف َو ََمِريًّم٣م, َو

 ىـاَآظمَُف. 
 
 

 (: 5/334ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ِؾ اظمَْْرَأِة َزْوصَمَٜم٣م:  ًْ ِؾ ايمَرصُمِؾ َزْوصَمَتُف َونَم ًْ  ِذىْمُر نَم

َؾ َزْوصَمَٜم٣م إَِذا ََم٣مَت. َأمْجَ  ًِ  َع َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ فَمعَم َأَن يمِْٙمَٚمْرَأِة َأْن سَمْٕم

يِؼ  د  ـْ َأيِب زَمْ٘مٍر ايمِم  يٛم٣َم فَم َٙمُف ": -رض اهلل فمٛمف -َووَمْد ُرو  ًِ َأَٞمُف َأْوَص َأْن سَمْٕم

 . "َأؽْماَمءُ 
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ٍَ َأُبٛ َبِهٍس: َ  َقا ْٕ ـَ َوا ِة اظمَُْٜم٣مصِمِري ْ ُيٛمْ٘مِْر َذيمَِؽ َِمٛمُْٜمْؿ َوَذيمَِؽ زمَِحْيَ ْٞمَِم٣مِر مَل

 َُمٛمَْ٘مٌر.

َٙمْتُف اَْمَرَأسُمُف.  -رض اهلل فمٛمف -َوإَِن َأزَم٣م َُمقؽَمك  ًَ  نَم

 (: 5/335ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ُؾ َزْوصَمَتُف:  ًِ  َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ايمَرصُمِؾ َيْٕم

ُٙمَٜم٣م َه٘مَ هَمَٗم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  ًِ ـِ َيْٕم ٌُْد ايمَرمْحَ ـُ َزْيٍد, َوفَم َذا وَم٣مَل فَمْٙمَٗمَٚم٥َم, َوصَم٣مزمُِر زْم

ـُ  ٣مُد زْم , َووَمَت٣مَدُة, َومَحَ ـِ ٌِْد ايمَرمْحَ ـُ فَم ٣مٍر, َوَأزُمق ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم ًَ ـُ َي ؽَْمَقِد, َوؽُمَٙمْٝماَمُن زْم ْٕ ـُ ا زْم

, َوَأمْحَ  , َوايمَُم٣مهمِِٔمل  َْوَزافِمل  ْٕ ٌٍَؾ, َوإؽِْمَح٣مُق.َأيِب ؽُمَٙمْٝماَمَن, َوََم٣ميمٌِؽ, َوا ـُ ضَمٛمْ  ُد زْم

.َوىَمِرَه٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َذيمَِؽ:   ىَمِرَه َذيمَِؽ ايمَُمْٔمٌِل 

ْٙمَٜم٣م.َووَم٣مَل ايمَثْقِري  َوَأْصَح٣مُب ايمَرْأِي:  ًِ  َٓ َيْٕم

ِؾ ايمَرصُمِؾ َزْوصَمَتُف, وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ًْ َٓ هَمْرَق زَمكْمَ نَم ََوِل َأوُمقُل: َو ْٕ َوزم٣ِميْمَٗمْقِل ا

ـْ َص٣مضِمٌِِف دِم َوزمَ  ُرُم َِم ٙمَِٜم٣م إَِي٣مُه, َويَمْٝمَس همِٝماَم َُيِؾ  يمُِ٘مؾ  َواضِمٍد زَمْٝمٛمَُٜماَم, َوَُيْ ًْ كْمَ نَم

 ضَمَٝم٣مسمِِف َوزَمْٔمَد مَم٣َمسمِِف هَمْرٌق.

َؾ فَمقِم  هَم٣مؿمَِٚم٥َم, هَم١مِْن وَم٣مَل وَم٣مئٌِؾ:  ًَ َٙمْتُف َأؽْماَمُء؟ وِمٝمَؾ يَمُف: َونَم ًَ إَِن َأزَم٣م زَمْ٘مٍر نَم

 ًَ ُٗمَٜم٣م َويَمْٝم ََٞمُف ُيَْمٙم  ِٕ ٌِٝمٍؾ,  ًَ ِؾ اظمَْْقسَمك زمِ ًْ ـْ زَم٣مِب نَم ٣م َٞم٣مٌس َِم ٦ِم ايْمِٔمَٙم٥ُم ايَمتِل افْمَتَؾ هِبَ

ٌَُْمَؾ ظم٣ََم ىَم٣مَن  ـْ طَم٣ميَمَٖمٛم٣َم, هَم ُٙمُف فِمٛمَْد ََم
ًِ شَماَلشًم٣م هَمَتُ٘مقُن دِم فِمَدٍة َِمٛمُْف, َومَتُقُت هَماَل سَمْٕم

ـْ طَم٣ميَمَٖمٛم٣َم َأْن يَ  ُ٘مقَن يمَِٗمْقيمِِف: ِهَل دِم فِمَدٍة َِمٛمُْف َويَمْٝمَس ُهَق دِم فِمَدٍة َهَذا ََمْذَه٤ُم ََم

 َِمٛمَْٜم٣م ََمْٔمٛمًك, َواهللُ َأفْمَٙمُؿ.
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 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 فكد ثبت يف ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 

 فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمف, وَم٣ميَم٦ْم: َرصَمَع َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهللُ 

ٌَِٗمٝمِع, هَمَقصَمَديِن َوَأَٞم٣م َأصِمُد ُصَدافًم٣م دِم َرْأِد, َوَأَٞم٣م َأوُمقُل: َوا َرْأؽَم٣مُه,  ـَ ايْم َوؽَمَٙمَؿ َِم

ٌْقِم, هَمُٗمْٚم٦ُم »شُمَؿ وَم٣مَل: ش زَمْؾ َأَٞم٣م َي٣م فَم٣مئَُِم٥ُم َوا َرْأؽَم٣مهُ »هَمَٗم٣مَل:  ِك يَمْق َِم٦م  وَم ََم٣م َضَ

ْٙمُتِؽ, َوىَمٖمَ  ًَ شٛمُْتِؽ, َوَصَٙمْٝم٦ُم فَمَٙمْٝمِؽ, َوَدهَمٛمُْتِؽ فَمَٙمْٝمِؽ, هَمَٕم
 (ٔ)

. 

 ٚاذتدٜح أصً٘ يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َوا َرْأؽَم٣مْه, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥ُم رض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: 

هَمَٗم٣ميَم٦ْم ش ْٕمِٖمَر يَمِؽ َوَأْدفُمَق يَمِؽ َذاِك يَمْق ىَم٣مَن َوَأَٞم٣م ضَملر هَمَٟمؽْمتَ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

٤م  ََمْقيِت, َويَمْق ىَم٣مَن َذاَك, يَمَٓمٙمِْٙم٦َم آطِمَر 
ـَُمٛم َؽ َُتِ َٕ َُم٥ُم: َوا شُمْ٘مٙمَِٝم٣مْه, َواهللَِ إيِن  

فَم٣مئِ

ٌَْٔمِض َأْزَواصِمَؽ, هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ؽًم٣م زمِ َوا  زَمْؾ َأَٞم٣م "َيْقَِمَؽ َُمَٔمر 

ْٚم٦ُم  َأْن ُأْرؽِمَؾ إلَِم َأيِب زَمْ٘مٍر َوازْمٛمِِف َوَأفْمَٜمَد: َأْن  -َأْو َأَرْدُت  -َرْأؽَم٣مْه, يَمَٗمْد مَهَ

شُمَؿ وُمْٙم٦ُم: َيْٟمزَمك اهللَُ َوَيْدهَمُع اظم٠ُْمَِمٛمُقَن, َأْو  -َأْو َيَتَٚمٛمَك اظمَُتَٚمٛم قَن  -َيُٗمقَل ايمَٗم٣مئُِٙمقَن 

ش٠ْمَِمٛمُقنَ َيْدهَمُع اهللَُ َوَيْٟمزَمك اظمُ 
 (ٕ)

. 

 همال ضمرج دم أن سمٕمًؾ اظمرأة زوصمٜم٣م, أو أن يٕمًؾ ايمرصمؾ زوصمتف.

                                                           
(, والدارمي ٕٜٔ(, وعنو الدارقطني )ٜٕٛٓ٘(, وأحمد برقم )ٖٙٗٔأخرجو ابن ماجو )( ٔ)

(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم ٜٖٙ/ٖ( والبيهقي )ٖٛـ  ٖٚ/ٔ)
(ٚٓٓ .) 

  (.ٙٙٙ٘أخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل تعالى في صحيحو )( ٔ)
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 حهِ املسأ٠ إذا ٚضعت محًٗا بعد َٛت شٚدٗا: 
أي هؾ يممع هل٣م دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م أن سمٕمًؾ زوصمٜم٣م وومد اٞمتٜم٦م فمدهت٣م 

 َمٛمف؟

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م: 

ومد صم٣مز هل٣م أن سمٛمٓمر إيمٝمف ومٌؾ وايمذي يٓمٜمر أٞمف ٓ زمٟمس أن سمٕمًٙمف, ٕهن٣م 

 اٞمتٜم٣مء ايمٔمدة, همال ضمرج دم أن سمٛمٓمر إيمٝمف زمٔمد اٞمتٜم٣مء ايمٔمدة.

 .وهذا ومقل مجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ, واهلل أفمٙمؿ

 (: 2/391قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح١ اهلل تعاىل يف املػين )
٣م دِم ايْمِٔمَدِة, هَمِْمٌؾ:   َوىَم٣مَن ايمَْماَلُق َرصْمِٔمٝم٣ًّم:هَم١مِْن ؿَمَٙمَؼ اَْمَرَأسَمُف, شُمَؿ ََم٣مَت َأضَمُدمُهَ

هََن٣َم َزْوصَم٥ٌم سَمْٔمَتد  يمِْٙمَقهَم٣مِة, َوسَمِرشُمُف  ِٕ ٌَْؾ ايمَْماَلِق7  هَمُحْ٘مُٚمُٜماَم ضُمْ٘مُؿ ايمَزْوصَمكْمِ وَم

٣ٌَمُح يَمُف َوؿْم٠ُمَه٣م.   َوَيِرشُمَٜم٣م, َوُي

ََن ايمَٙمْٚمَس َوايمٛمََٓمَر حُمََرٌم ضَم٣م ِٕ ْز  ْ جَيُ ٛم٣ًم مَل
ٌَْٔمَد اظمَْْقِت َوإِْن ىَم٣مَن زَم٣مئِ َٝم٣مِة, هَم َل احْلَ

 َأْولَم. 

ُؾ َص٣مضِمٌِِف7 ظم٣َِم َذىَمْرَٞم٣مُه. َوإِْن وُمْٙمٛم٣َم:  ًْ ٣م نَم ضََمِدمِهَ
ِٕ ٌَْح   إَن ايمَرصْمِٔمَٝم٥َم حُمََرََم٥ٌم مَلْ ُي

 ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين: 
 هَمِْمٌؾ: َوضُمْ٘مُؿ ُأم  ايْمَقيَمِد ضُمْ٘مُؿ: 

ََن اظمَْْرَأِة همِٝماَم َذىَمرْ  ِٕ ُؾ ؽَمٝم ِدَه٣م7  ًْ ٣م نَم َٓ جَيُقَز هَلَ َتِٚمُؾ َأْن  ـُ فَمِٗمٝمٍؾ: َُيْ َٞم٣م َووَم٣مَل ازْم

ِه.  َٓ نَمغْمِ ـْ َِمغَماٍث َو ٌِْؼ فُمْٙمَٗم٥ًم َِم  فِمْتَٗمَٜم٣م ضَمَِمَؾ زم٣ِمظمَْْقِت, َومَلْ ُي
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 َوَهَذا وَمْقُل َأيِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم. 

ؽْمتِْٚمَت٣مِع, هَمَ٘مَذيمَِؽ دِم َأهَن٣َم دِم ََمْٔمٛمَك ايمَزْوصَم٥ِم دِم ايمٙمَ َويَمٛم٣َم,  ِٓ ْٚمِس َوايمٛمََٓمِر َوا

ِؾ.  ًْ  ايْمُٕم

٣م َروِمٝمًٗم٣م,   إَذا ىَم٣مَن َأضَمُدمُهَ
ـْ اظمُْْٗمَت٢َم, زمَِديمِٝمِؾ ايمَزْوصَمكْمِ َواظمغَِْماُث يَمْٝمَس َِم

اُء َه٣مُهٛم٣َم ىَم٣ميْمِٔمَدِة.  ؽْمتػِْمَ
ِٓ  َوا

هََن٣َم إَذا ََم٣مسَم٦ْم َيْٙمَزَُمُف ىَمَٖمٛمَُٜم٣م َوَدهْمٛمُ  ِٕ  َٜم٣م َوَُم٠ْمَٞمُتَٜم٣م, زمِِخاَلِف ايمَزْوصَم٥ِم.َو

ََن  ِٕ ُؾ ؽَمٝم ِدَه٣م7  ًْ ٣م نَم َٓ جَيُقَز هَلَ ََم٣مِء, هَمَٝمْحَتِٚمُؾ َأْن  ـْ اإْلِ هَمَٟمََم٣م نَمغْمُ ُأم  ايْمَقيَمِد َِم

ؽْمتِْٚمَت٣مِع ََم٣م سَمِِمغُم  ِٓ ـْ ا ـْ زَمْٝمٛمَُٜماَم َِم ِه, َومَلْ َيُ٘م زمِِف دِم ََمْٔمٛمَك اظمِْْٙمَؽ اْٞمَتَٗمَؾ همِٝمَٜم٣م إلَم نَمغْمِ

ُٙمُف  ًْ ٣م نَم ٣ٌَمَح هَلَ َٓ ُي طُمقِل زم٣ِمَْمَرَأسمِِف اضْمَتَٚمَؾ َأْن  ٌَْؾ ايمد  ايمَزْوصَم٣مِت. َويَمْق ََم٣مَت وَم

 يمَِذيمَِؽ. َوَاهللَُ َأفْمَٙمُؿ.

 

 

 
 (: 2/392ٚقاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػ٢ٓ )

صَم  ـْ ايمر  ـْ َذىَمْرَٞم٣م َِم َٓ َأضَمٍد هَمِْمٌؾ: َويَمْٝمَس يمَِٕمغْمِ ََم ٣مِء, َو ًَ ـْ ايمٛم  ُؾ َأضَمٍد َِم ًْ ٣مِل نَم

ـَ َذَواِت َرضِمٍؿ حَمَْرٍم.  صَم٣مِل, َوإِْن ىُم ـْ ايمر  ـْ َذىَمْرَٞم٣م َِم ُؾ نَمغْمِ ََم ًْ ٣مِء نَم ًَ ـْ ايمٛم   َِم

 َوَهَذا وَمْقُل َأىْمَثِر َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ. 

َؾ ازْمٛمََتُف.  ًَ ـْ َأيِب وِماَلزَم٥َم َأَٞمُف نَم  َوضُم٘مَِل فَم
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َؽ. َواؽْمتَ  ٌُْف َووَم٣مَل: َأيَمْٝمَس وَمْد وِمٝمَؾ: اؽْمَتْٟمِذْن فَمعَم ُأَم  ْ ُئْمِج ُد َهَذا, َومَل ْٔمَٓمَؿ َأمْحَ

ـْ  صَْمٛمٌََِٝم٥ِم, َوُأطْمتِِف َِم ْٕ ُٙمَٜم٣م ىَم٣م ًْ ْز نَم َٝم٣مِة, هَمَٙمْؿ جَيُ هََن٣َم حُمََرََم٥ٌم ضَم٣مَل احْلَ
ِٕ َوَذيمَِؽ 

 ايمَرَو٣مِع.

وَرُة إلَم َذيمِ  ٣مِء.هَم١مِْن َدفَم٦ْم ايمَيُ ًَ ـْ ايمٛم  ُؾ اظمَْْرَأَة َِم  ً ـْ ُيَٕم َٓ ُيقصَمَد ََم  َؽ زمَِٟمْن 

. هَمَٗم٣مَل َُمَٜمٛم٣َم:  َٓ ٣مًء وَم٣مَل:  ًَ
ْ جَيِْد ٞمِ ُؾ ُأطْمَتُف إَذا مَل  ً ـْ ايمَرصُمِؾ ُيَٕم َد فَم ؽَمَٟميْم٦ُم َأمْحَ

٣م, َيُِم٤م  فَمٙمَ  ُٙمَٜم٣م َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م شمَِٝم٣مهُبَ  ً ٣ًٌّم. وُمْٙم٦ُم: هَمَ٘مْٝمَػ َيِْمٛمَُع؟ وَم٣مَل: ُيَٕم  ْٝمَٜم٣م اظم٣َْمَء َص

ُؾ َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م شمَِٝم٣مهُب٣َم؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ.  ًَ مَْحََد: َوىَمَذيمَِؽ ىُمؾ  َذاِت حَمَْرٍم سُمَٕم
ِٕ  وُمْٙم٦ُم 

ـُ َوحُمََٚمٌد َوََم٣ميمٌِؽ:  ًَ وَرِة.َووَم٣مَل احْلَ ِؾ َذاِت حَمَْرٍم فِمٛمَْد ايمَيُ ًْ  َٓ زَمْٟمَس زمَِٕم

َقٍة َأصَم٣مٞم٤َِم, َأْو اَْمَرَأٌة زَمكْمَ ِرصَم٣مٍل َأصَم٣مٞم٤َِم, َأْو هَمَٟمََم٣م إْن ََم٣مَت َرصُمٌؾ زَمكْمَ  ًْ
ٞمِ

 ََم٣مَت طُمٛمَْثك َُمُْم٘مٌِؾ, هَم١مَِٞمُف ُيَٝمَٚمُؿ.

, َومَح٣َمٍد, َوََم٣ميمٍِؽ َوَأْصَح٣مِب ايمَرْأِي  ٝم ٤ِم, َوايمٛمََخِٔمل  ًَ ـِ اظمُْ َوَهَذا وَمْقُل ؽَمِٔمٝمِد زْم

ـِ اظمُْٛمِْذِر.  َوازْم

 

  تعاىل: قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل
هذا هق ايمِمحٝمح دم اظمرأة إذا َم٣مسم٦م ويمٝمس هل٣م َمـ يٕمًٙمٜم٣م َمـ ايمٛم٣ًمء, هم١مَم٣م 

٣ًٌم, وهذا إن ىم٣من ايمرصمؾ َمـ حم٣مرَمٜم٣م.  أن يِم٤م فمٙمٝمٜم٣م اظم٣مء ص

 وإن مل ي٘مـ َمـ حم٣مرَمٜم٣م7 هم١مهن٣م سمٝمٚمؿ, واهلل أفمٙمؿ. 

 ثِ قاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل: 
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َْم٣مِب ِرَواَي٥ًم شَم٣مٞمِ  ـْ هَمْقِق ايْمَٗمِٚمٝمِص, ُيَِم٤م  َوضَمَ٘مك َأزُمق اخْلَ ُؾ َِم ًَ َٝم٥ًم, َأَٞمُف ُيَٕم

 . َٓ ُيَٚمس  ٣ًٌّم, َو ـْ هَمْقِق ايْمَٗمِٚمٝمِص َص  فَمَٙمْٝمِف اظم٣َْمُء َِم

, َوإؽِْمَح٣مَق.  ـِ ًَ  َوُهَق وَمْقُل احْلَ

ـْ وَ  "هَمَقائِِدِه  "ََم٣م َرَوى مَت٣َمٌم ايمَراِزّي دِم َويَمٛم٣َم,  ـْ ََمْ٘مُحقٍل فَم اشمَِٙم٥َم زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدِه فَم

صَم٣مِل, : »-َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ  إَذا ََم٣مسَم٦ْم اظمَْْرَأُة ََمَع ايمر 

صَم٣مُل    .شيَمْٝمَس زَمْٝمٛمََٜم٣م َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ حَمَْرٌم, سُمَٝمَٚمُؿ ىَماَم ُيَٝمَٚمُؿ ايمر 

َٓ َُيُِْمُؾ زمِِف ا ـْ نَمغْمِ ََمس   َؾ َِم ًْ ََن ايْمُٕم
ِٕ َٓ إَزايَم٥ُم ايمٛمََج٣مؽَم٥ِم, زَمْؾ َو يمَتٛمْٓمِٝمُػ, َو

ِؿ َأْولَم, ىَماَم يَمْق فُمِدَم  ـْ ايمٛمََٓمِر, هَمَ٘م٣مَن ايْمُٔمُدوُل إلَم ايمَتَٝمٚم  َٙمُؿ َِم ًْ َٓ َي ُرزَماَم ىَمُثَرْت َو

 ىـااظم٣َْمُء. 
 (: 2/392قاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل يف املػين )

ُؾ ايمْم ْٖمؾِ  ًْ ٣مِء نَم ًَ  زمَِٕمغْمِ طِماَلٍف.  هَمِْمٌؾ: َويمِٙمٛم 

ـُ اظمُْٛمِْذِر:  ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, فَمعَم َأَن اظمَْْرَأَة وَم٣مَل ازْم َٖمُظ فَمٛمُْف َِم ـْ ُُيْ َأمْجََع ىُمؾ  ََم

ُؾ ايمَِمٌَِل ايمَِمِٕمغَم.   ً  سُمَٕم

ٌِْع ؽِمٛمكَِم. وَم٣مَل َأمْحَُد:  ـْ يَمُف ُدوَن ؽَم ُؾ ََم ًْ ـَ نَم  هَلُ

 : ـُ ًَ  هَمْمِٝماًم, َأْو هَمْقوَمُف. إَذا ىَم٣مَن َووَم٣مَل احْلَ

 : َْوَزافِمل  ْٕ ـُ َأْرزَمٍع َأْو مَخٍْس. َووَم٣مَل ا  ازْم

 ايَمِذي مَلْ َيَتَ٘مَٙمْؿ. َووَم٣مَل َأْصَح٣مُب ايمَرْأِي: 
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ٌََف ََم٣م َويَمٛم٣َم,  َٓ فَمْقَرَة يَمُف, هَمَٟمؾْم ٌِْع مَلْ ُٞم٠ْمََمْر زمَِٟمَْمِرِه زم٣ِميمَِماَلِة, َو ًَ ـْ يَمُف ُدوَن ايم َأَن ََم

 ُٚمقُه.ؽَمٙمَ 

. َْم٣مِب همِٝمِف ِرَواَيَتكْمِ ا, هَمَحَ٘مك َأزُمق اخْلَ ٌُْٙمْغ فَممْمً ٌَْع َومَلْ َي ًَ ـْ زَمَٙمَغ ايم  هَمَٟمََم٣م ََم

ََن ايمٛمٌََِل  ِٕ ُٙمُف7  ًْ ٣مِء نَم ًَ ا يَمْٝمَس يمِٙمٛم  ـْ زَمَٙمَغ فَممْمً َصعَم اهلَلُ  -َوايمَِمِحٝمُح َأَن ََم

وُمقا »وَم٣مَل:  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ   ش. زَمْٝمٛمَُٜمْؿ دِم اظمََّْم٣مصِمعِ َوهَمر 

 . هِبِْؿ يمِٙمَِماَلِة يمَِٔممْمٍ  َوَأََمَر زمَِيْ

َتِٚمُؾ  ََٞمُف دِم ََمْٔمٛم٣َمُه, َوَُيْ
ِٕ ٌِْع,  ًَ ـْ ُدوَن ايم َتِٚمُؾ َأْن َيْٙمَحَؼ زمَِٚم ـْ ُدوَن ايْمَٔممْمِ َُيْ َوََم

ََٞمُف ُيَٖم٣مِروُمُف دِم َأَْمِرِه زم٣ِميمَِماَلةِ  ِٕ َٓ َيْٙمَحَؼ زمِِف,  ـْ اظمَُْراَهَٗم٥ِم. َأْن   , َووُمْرزمِِف َِم

٣مِرَي٥ُم ايمَِمِٕمغَمُة,  َٙمَٜم٣م ايمَرصُمُؾ, َووَم٣مَل: هَمَٟمََم٣م اجْلَ  ً ٌِْد اهللَِ َأْن ُيَٕم هَمَٙمْؿ َيَر َأزُمق فَم

 . ٣مُء َأفْمَج٤ُم إرَمَ ًَ  ايمٛم 

ُؾ اظمَْْرَأُة ايمَِمٌَِل, َوايمَرصُم َوُذىمَِر يَمُف َأَن ايمَثْقِرَي َيُٗمقُل   ً  ُؾ ايمَِمٌَِٝم٥َم.: سُمَٕم

ُؾ ايمَِمٌَِٝم٥َم هَماَل وَم٣مَل:   ً َؾ اظمَْْرَأُة ايمَِمٌَِل, َوَأََم٣م ايمَرصُمُؾ ُيَٕم  ً َٓ زَمْٟمَس َأْن سُمَٕم

ـْ َأيِب وِماَلزَم٥َم  َؾ ايمَرصُمُؾ ازْمٛمََتُف ايمَِمِٕمغَمَة, هَم١مَِٞمُف ُيْرَوى فَم  ً َٓ َأْن ُيَٕم ُئ فَمَٙمْٝمِف, إ َأصْمؼَمِ

َؾ زمِ  ًَ  ٛمًْت٣م يَمُف َصِٕمغَمًة.َأَٞمُف نَم

ـُ وَم٣مَل:  ًَ َؾ ايمَرصُمُؾ ازْمٛمََتُف, إَذا ىَم٣مَٞم٦ْم َصِٕمغَمًة. َواحْلَ  ً  َٓ زَمْٟمَس َأْن ُيَٕم

 . ْهِري  َؾ ايمَرصُمِؾ ايمَِمِٕمغَمَة ؽَمِٔمٝمٌد َوايمز  ًْ  َوىَمِرَه نَم
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اَلُل:  ٣مِرَي٥ِم, يمَ وَم٣مَل اخْلَ ِقَي٥ُم زَمكْمَ ايْمُٕماَلِم َواجْلَ ًْ َٓ َأَن ايمَت٣مزمِِٔمكَم هَمَروُمقا ايْمِٗمَٝم٣مُس ايمَت ْق

 زَمْٝمٛمَُٜماَم, هَمَ٘مِرَهُف َأمْحَُد يمَِذيمَِؽ. 

, صَمْرًي٣م فَمعَم َُمقصِم٤ِم  َْم٣مِب زَمْٝمٛمَُٜماَم, هَمَجَٔمَؾ همِٝمِٜماَم ِرَواَيَتكْمِ َوؽَمَقى َأزُمق اخْلَ

 ايْمِٗمَٝم٣مِس.

  ً َٓ ُيَٕم ـْ َأَن ايمَرصُمَؾ  َٙمُػ, َِم ًَ ٣مِرَي٥َم, َوايمَتْٖمِروَم٥ُم زَمكْمَ َوايمَِمِحٝمُح ََم٣م فَمَٙمْٝمِف ايم ُؾ اجْلَ

ََن ايْمَٔم٣مَدَة َُمَٔم٣مَٞم٣مُة اظمَْْرَأِة  ِٕ ٣مِرَي٥ِم َأهْمَحُش, َو ََن فَمْقَرَة اجْلَ ِٕ ٣مِرَي٥ِم7  فَمْقَرِة ايْمُٕماَلِم َواجْلَ

ِر ايْمَٔم٣مدَ  ْ جَتْ ُة فَمْقَرسمِِف دِم ضَم٣مِل سَمْرزمَِٝمتِِف, َومَل ٣ٌَمَذَ ِة يمِْٙمُٕماَلِم ايمَِمِٕمغِم, َوَُم ٣ٌَمَذَ ُة زمُِٚم

َٝم٣مِة, هَمَ٘مَذيمَِؽ ضَم٣ميَم٥َم اظمَْْقِت, َوَاهللَُ َأفْمَٙمُؿ. ٣مِرَي٥ِم دِم احْلَ  ىـا ايمَرصُمِؾ فَمْقَرَة اجْلَ
 حهِ غطٌ ايصيب يًُٝت: 

 (: 2/293ٚقاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل يف املػين )
َؾ اظمَْٝم ٦َم, هَم١مِْن ىَم٣مَن فَم٣موِماًل َص  ًَ ُٙمُف َصِٕمغًما ىَم٣مَن َأْو هَمَٟمََم٣م ايمَِمٌِل  إَذا نَم ًْ َح نَم

ُه, ىَم٣ميْمَ٘مٌغِِم.  َر نَمغْمَ ََٞمُف َيِِمح  ؿَمَٜم٣مَرسُمُف, هَمَِمَح َأْن ُيَْمٜم 
ِٕ  ىـاىَمٌغًِما7 

 
 حهِ غطٌ احملسّ يًخالٍ، ٚاذتالٍ يًُخسّ: 
 (: 2/293قاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َؾ اظمُْْح   ً ََن ىُمَؾ َواضِمٍد هَمِْمٌؾ: َوَيِِمح  َأْن ُيَٕم ِٕ اَلُل اظمُْْحِرَم7  اَلَل, َواحْلَ ِرُم احْلَ

ُه. َؾ نَمغْمَ  ً ُٙمُف, هَمَ٘م٣مَن يَمُف َأْن ُيَٕم ًْ  ىـا َِمٛمُْٜماَم سَمِِمح  ؿَمَٜم٣مَرسُمُف َونَم
 : ٚايعهظ حهِ غطٌ ايهافس يًُطًِ

 (: 2/293قاٍ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
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ًْ هَمِْمٌؾ:  َٓ َيِِمح  نُم ـْ َو ٣ٌَمَدٌة, َويَمْٝمَس ايْمَ٘م٣مهمُِر َِم ََٞمُف فِم
ِٕ ٙمِِؿ7  ًْ ُؾ ايْمَ٘م٣مهمِِر يمِْٙمُٚم

 َأْهٙمَِٜم٣م.

٣مٌء َٞمَِم٣مَرى: َووَم٣مَل ََمْ٘مُحقٌل  ًَ
َٝم٦ْم دِم ؽَمَٖمٍر, َوََمَٔمَٜم٣م ُذو حَمَْرٍم َوٞمِ دِم اَْمَرَأٍة سُمُقهم 

٣مُء.  ًَ ُٙمَٜم٣م ايمٛم   ً  ُيَٕم

٣مءٍ َووَم٣مَل ؽُمْٖمَٝم٣مُن  ًَ
ـَ َرصُمٌؾ, وَم٣مَل: إْن َوصَمُدوا دِم َرصُمٍؾ ََم٣مَت ََمَع ٞمِ , يَمْٝمَس ََمَٔمُٜم

٣مُء.  ًَ َ فَمَٙمْٝمِف ايمٛم  َٙمُف, َوُيَِمقم   ً اٞمِٝم٣ًّم َأْو جَمُقؽِمٝم٣ًّم, هَماَل زَمْٟمَس إَذا سَمَقَوَٟم َأْن ُيَٕم  َٞمٌْمَ

اٞمَِٝم٥ٌم.  َٙم٦ْم اَْمَرَأَة فَمْٙمَٗمَٚم٥َم اَْمَرَأٌة َٞمٌْمَ ًَ  َونَم

ٌِْد ا ْ ُئْمِج٤ْم َهَذا َأزَم٣م فَم ََن َومَل ِٕ ٙمٌِؿ, َوُيَٝمَٚمُؿ7  ًْ َٓ َُم ُٙمُف إ  ً َٓ ُيَٕم هللَِ. َووَم٣مَل: 

ٙمَِؿ. ًْ ُٙمُف اظمُْ ًْ ُر نُم  ايْمَ٘م٣مهمَِر َٞمِجٌس, هَماَل ُيَْمٜم 

ٙمِِؿ, ىَم٣مظمَْْجٛمُقِن.  ًْ ُٙمُف يمِْٙمُٚم ًْ ٣ٌَمَدِة هَماَل َيِِمح  نُم ـْ َأْهِؾ ايْمِٔم ََٞمُف يَمْٝمَس َِم ِٕ  َو

ٙمِ  ًْ , َوإِْن ََم٣مَت ىَم٣مهمٌِر ََمَع َُم ـْ ْ َيُ٘م ْؿ َأْو مَل ٣ًٌم هَلُ ُٙمقُه, ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن وَمِري  ً ْ ُيَٕم ِٚمكَم, مَل

ـْ ُيَقاِريِف. َوَهَذا وَمْقُل ََم٣ميمٍِؽ.  َٓ جَيُِدوا ََم َٓ َأْن  َٓ َيَتَقيَمْقا َدهْمٛمَُف, إ  َو

 : ي  ُؾ وَمِريٌِِف ايْمَ٘م٣مهمِِر, َوَدهْمٛمُ َووَم٣مَل َأزُمق ضَمْٖمٍص ايْمُٔمْ٘مػَمِ ًْ  ُف. جَيُقُز يَمُف نُم

ـْ فَمقِم   ٣َم ُرِوَي فَم
مَْحََد, َوُهَق ََمْذَه٤ُم ايمَُم٣مهمِِٔمل  ظمِ

ِٕ  ًٓ َرِضَ اهللَُ  -َوضَمَ٘م٣مُه وَمْق

: إَن فَمَٚمؽ ايمَُمْٝمَخ -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -وُمْٙم٦م يمِٙمٛمٌَِل  »َأَٞمُف وَم٣مَل:  -فَمٛمُْف 

 ش.: اْذَه٤ْم هَمَقاِرهِ -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ايمَّم٣مَل وَمْد ََم٣مَت. هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  
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ُٙمُف, َوسَمَقرم  َأَْمِرِه, َويَمٛم٣َم,  ًْ ـْ يَمُف نُم َٓ َيْدفُمق يَمُف, هَمَٙمْؿ َيُ٘م َٓ ُيَِمقم  فَمَٙمْٝمِف, َو َأَٞمُف 

ِدي٧ُم إْن َصَح َيُدل  فَمعَم َُمَقاَراسمِِف يَمُف, َوَذيمَِؽ إَذا طَم  , َواحْلَ صَْمٛمٌَِل  ْٕ ـْ ىَم٣م ٣مَف َِم

ٌََٗم٣مئِِف.  ِر زمِ  ايمَتْٔمٝمغِِم زمِِف, َوايمَيَ

ُف اهللَُ  -وَم٣مَل َأمْحَُد,  ٙمٌِؿ: , -َرمِحَ ًْ ايِن  ََم٣مَت, َويَمُف َويَمٌد َُم دِم َُّيُقِدي  َأْو َٞمٌْمَ

ـَ َرصَمَع, َِمْثُؾ 
ٛم٣َمَزِة, َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْدهمِ ىَم٤ْم َدازَم٥ًم, َويْمَٝمِنْ َأََم٣مَم اجْلِ  -وَمْقِل فُمَٚمَر  هَمْٙمغَمْ

 ىـا. -َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف 
 حهِ املسأ٠ اييت متٛت ٚيف بطٓٗا ٚيد: 

 (: 5/364قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل يف األٚضط )
ـِ اظمَْٝم َت٥ِم:   َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم إطِْمَراِج ايْمَقيَمِد ايَمِذي َيَتَحَرُك دِم زَمْْم

ـْ خَمَْرِج ايْمَقيَمدِ سُمَٔم٣ميم٨ُِم »هَمَ٘م٣مَن ََم٣ميمٌِؽ َيُٗمقُل:  ٣مُء يمُِتْخِرصَمٛمَُف َِم ًَ  ش. َذيمَِؽ ايمٛم 

ـُ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ َص٣مضِم٤ُم  ٌٍَؾ, َوازْم ـُ ضَمٛمْ ُد زْم طْمَراِج ايْمَقيَمِد, َأمْحَ َوىَمِرَه ؾَمَؼ زَمْْمٛمَِٜم٣م إِلِ

 ََم٣ميمٍِؽ.

 ش. َٓ َُيِؾ  َذيمَِؽ »َووَم٣مَل إؽِْمَح٣مُق: 

ـِ ؾُمَٚمْٝمٍؾ َأَٞمفُ  ـِ ايمٛمَْيِ زْم ِف, َوَذىَمَر َأَٞمُف ؽَمِٚمَع  َوضُم٘مَِل فَم ـْ َأََمَر زمُِِمٗم  َ سَمَٔمَج٤َم مِم

ِف. َٓ َوخَيُْرُج ُروضُمُف زمُِروِح ُأَم  ـِ إِ ٌَْْم ـْ ََمْقيُمقٍد دِم ايْم فَم٣مَة َيُٗمقيُمقَن: ََم٣م َِم  ايمر 

َٟميَم٥ِم هَمَٙم٧ٌَِم ؿَمِقي ًْ ـْ َهِذِه اظمَْ ٌَْٝمٍد َأَٞمُف ؽُمئَِؾ فَم ـِ فُم ـْ ُيقُٞمَس زْم اًل شُمَؿ َووَمْد ضُم٘مَِل فَم

٣م هَمَٟمضْمٝمَِٜم٣م  "وَم٣مَل:  ًً ٝمَِل َٞمْٖم  ."هَم١مِِن اؽْمَتَْمْٔم٦َم َأْن َُتْ

 ش. ََم٣م َأَرى زَمْٟمؽًم٣م َأْن َيُُمَؼ »َوىَم٣مَن ايمَثْقِري  َيُٗمقُل: 
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 زمِْئَس َواهلِل ََم٣م وَم٣مَل. وَم٣مَل َأمْحَُد:

َٓ ُيَُمؼ  فَمٛمَْٜم٣م. َووَم٣مَل إؽِْمَح٣مُق:  ـِ َأَٞمُف  ًَ ـِ احْلَ  َوَذىَمُروا فَم

ْختَِٝم٣ميِن  ىَمِرَهُف َأؾَمَد ايْمَ٘مَراِهَٝم٥ِم.   ً قُب ايم  َوىَمَذيمَِؽ َأي 

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأَٞمُف  "وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  َؽ يمِْٙمَحِدي٧ِم فَم
َٓ جَيُقُز َذيمِ

ِه َوُهَق ضَمل  »وَم٣مَل:    ش.ىَمْنُ فَمْٓمِؿ اظمَْٝم ٦ِم ىَمَ٘مْنِ
 ٚفك٘ اهلل تعاىل:  قاٍ أبٛ ستُد

 إَم٣م إذا ىم٣من احلٚمؾ َمٝمًت٣م همال ُيتٔمرض هل٣م زمًمء.

 يم٘مـ إن َم٣مسم٦م اظمرأة شمؿ وصمد دم زمْمٛمٜم٣م ضمرىم٥م سمُمٔمر زمحٝم٣مة ايمقيمد.

هم٣ميمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م إن ىم٣مٞم٦م اظمرأة ومري٥ٌم َمـ إؿم٣ٌمء, وسُمٝمٗمـ ضمٝم٣مة 

 ٣م.ٙمٝم٥م ومٝمٌمي٥م إلطمراج ايمْمٖمؾ َمـ زمْمٛمٜمٚمايمقيمد دم زمْمٛمٜم٣م, أن يٗمقم إؿم٣ٌمء زمٔم

 .همٜمق أضمًـايمقيمد ضمًٝم٣م دون ؾمؼ زمْمٛمٜم٣م,  إطمراج قافم٣موإن اؽمتْم

وإن مل يتٚم٘مـ َمـ إطمراصمف إٓ زمُمؼ ايمٌْمـ صم٣مز ذيمؽ أيًّم٣م, ٕن اهلل فمز  

ـْ َأضْمَٝم٣مَه٣م هَمَ٘مَٟمَٞماَم َأضْمَٝم٣م ايمٛم٣َمَس مَجِٝمًٔم٣م}وصمؾ يٗمقل دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:   .{َوََم

س همٝمف ىمن ؾمؼ ايمٌْمـ يمٝم وَم٣م وم٣ميمف ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم يرد فمٙمٝمف زمٟمن

شمؿ إن اظمِمٙمح٥م دم إطمراج ايمْمٖمؾ احلل َمـ زمْمـ , يمٙمٔمٓمؿ, وٓ رء َمـ ذيمؽ

 أَمف واٞمٗم٣مذ ضمٝم٣مسمف, َمٗمدَم٥م فمعم َمِمٙمح٥م فمدم ؾمؼ زمْمـ أَمف اظمٝمت٥م.

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

********** 
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 ]كيفية تكفين الميٌت[

ـْ ) – 212 ـَ َرؽُمقُل اهللَِ »يَم٦ْم: َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣م فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم صعم اهلل  -ىُمٖم 

ـْ ىُمْرؽُمٍػ, يَمْٝمَس همِٝمَٜم٣م وَمِٚمٝمٌص  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  دِم شَماَلشَم٥ِم َأشْمَقاٍب زمِٝمٍض ؽَمُحقيمَِٝم٥ٍم َِم

َٓ فِماَمََم٥ٌم  شَو
 (ٔ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

                                                           
 (. ٔٗٛ(, ومسلم )ٕٗٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)

بضم السين المهملة ويروى بالفتح, نسبة إلى سحول; قرية باليمن, وقال األزىري: سحولية: 
لفتح فنسبة إلى بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم, وأما با

بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء الكرسف: القصار; ألنو يسحل الثياب; أي: ينقيها. 
 ساكنة ىو: القطن.
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ـَ َرؽُمقُل اهلَلِ صعم اهلل»قولى:   ش.فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىُمٖم 

 أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمقَمؾ َمٔم٣مَمٙم٥م زمٗمٝم٥م إَمقات, فيى:

إرؽم٣مًٓ, وىمذا ايمدهمـ دهمـ إٓ همٝمام ىم٣من َمـ نمًٙمف فمعم َم٣م سمٗمدم, وايمِمالة فمٙمٝمف 

  .دم زمٝم٦م فم٣مئُم٥م 

 ش.دِم شَماَلشَم٥ِم َأشْمَقاٍب زمِٝمٍض ؽَمُحقيمَِٝم٥ٍم »قولى: 

 عم آيمف وؽمٙمؿ مل ي٘مٖمـ زم٣ميمثقب احلػمة.ديمٝمؾ فمعم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفم

 ضمتك ٓ يتٕمغم صمًٚمف. زمفْمل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ نموإٞمام 

 

 

 ش.شمالشم٥م أشمقاب »قْلُ: 

 حهِ ايتهفني بأقٌ َٔ ثالث١ أثٛاب: 
اؽمتدل زمف مجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن أومؾ رء دم ايمت٘مٖمكم ي٘مقن شمالشم٥م 

 أشمقاب.

 ق نمْمل زمثقب واضمد أصمزأه.وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزم ذيمؽ, همٙم

وأَم٣م ايمثالشم٥م إشمقاب همٜمل ؽمٛم٥م, يم٘مقن اهلل فمز وصمؾ اطمت٣مره٣م يمٛمٌٝمف حمٚمد 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 ٚدا٤ يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل: 
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ـْ َأزمِٝمفِ  ٛمَِٖمَٝم٥ِم, فَم ـِ احْلَ ـِ فَمقِم  ازْم وهق فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  -َمـ ؿمريؼ حُمََٚمِد زْم

ٌَْٔم٥ِم َأشْمَقاٍب », وَم٣مَل: -رض اهلل فمٛمف  ـَ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم ؽَم شىُمٖم 
 (ٔ)

. 

 .اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ دء احلٖمظ واحلدي٧م دم إؽمٛم٣مده فمٌد

 (: 997قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل عٓد حدٜح زقِ )
ـْ صَم٣مزمِ  ـِ فَمِٗمٝمٍؾ, فَم ـِ حُمََٚمِد زْم ٌِْد اهللِ زْم ـْ فَم ٌِْد اهللِ رض اهلل فمٛمٜمام: فَم ـِ فَم  َأَن »ِر زْم

 

ٌِْد اظمَُْْمٙم٤ِِم دِم َٞمِٚمَرٍة دِم  ـَ فَم َزَة زْم ـَ مَحْ َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ىَمَٖم

 ش. شَمْقٍب َواضِمٍد 

ـِ  ـِ َُمَٕمَٖمٍؾ, َوازْم ٌِْد اهلِل زْم ٣ٌَمٍس, َوفَم ـِ فَم , َوازْم ـْ فَمقِم  ٣ٌَمب فَم رض -فُمَٚمرَ  َودِم ايم

 .-اهلل فمٛمف 

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلَلُ  ـٌ َصِحٝمٌح, َووَمْد ُرِوَي دِم ىَمَٖم ًَ َُم٥َم ضَمِدي٧ٌم ضَم
ضَمِدي٧ُم فَم٣مئِ

 فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ِرَواَي٣مٌت خُمَْتٙمَِٖم٥ٌم. 

                                                           
(, والحديث منكر, قال اإلمام األلباني رحمو اهلل في الضعيفة ٕٛٚأخرجو أحمد في مسنده ) (ٔ)

عن محمد ابن الحنفية عن علي (: ومثلو في النكارة: حديث عبد اهلل بن محمد بن عقيل ٗٗٛ٘)
, ٜٗ/  ٔبن أبي طالب: أن النبي صلى اهلل عليو وسلم كفن في سبعة أثواب. أخرجو أحمد )

( وقال: " ال ٓ٘ٛ/  ٔٓٗ/  ٔ( , والبزار )ٕٚٛ/  ٕ( , وابن سعد في " الطبقات " )ٕٓٔ
 . نعلم أحدا تابع ابن عقيل على روايتو ىذه
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ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ َُم٥َم َأَصح  إضََم٣مِدي٧ِم ايَمتِل ُرِوَي٦ْم دِم ىَمَٖم
فَمَٙمْٝمِف  َوضَمِدي٧ُم فَم٣مئِ

فِمٛمَْد َأىْمَثِر َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ  -رض اهلل فمٛمف –َوؽَمَٙمَؿ, َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم ضَمِدي٧ِم فَم٣مئَُِم٥َم 

ِهْؿ.  ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َونَمغْمِ  َِم

 : ـُ ايمَرصُمُؾ دِم شَماَلشَم٥ِم َأشْمَقاٍب, إِ وَم٣مَل ؽُمْٖمَٝم٣مُن ايمَثْقِري  ْن ؾِمْئ٦َم دِم وَمِٚمٝمٍص ُيَ٘مَٖم

 , , َوإِْن ؾِمْئ٦َم دِم شَماَلِث يَمَٖم٣مئَِػ, َوجُيِْزي شَمْقٌب َواضِمٌد إِْن مَلْ جَيُِدوا شَمْقزَمكْمِ َويمَِٖم٣مهَمَتكْمِ

 , ـْ َوصَمَدَه٣م َأضَم٤م  إيَِمْٝمِٜمْؿ, َوُهَق وَمْقُل ايمَُم٣مهمِِٔمل  َ
ِزَي٣مِن, َوايمَثاَلشَم٥ُم ظمِ َوايمَثْقزَم٣مِن جُيْ

٥ِم َأشْمَقاٍب. َوَأمْحََد, َوإِ  ًَ ـُ اظمَْْرَأُة دِم مَخْ  ىـاؽْمَح٣مَق, َووَم٣ميُمقا: سُمَ٘مَٖم

 ش.ؽمحقيمٝم٥م»قولى: 

 وهل ٞم٥ًٌم إلم ومري٥م دم ايمٝمٚمـ, يٗم٣مل هل٣م ايمًحقل.

 شمرت.دهم١مَم٣م أن سم٘مقن ومري٥م ومديٚم٥م ومد اٞم

 َم٣م أن سم٘مقن َمديٛم٥م إب, واهلل أفمٙمؿ.إو

ـْ ىُمْرؽُمٍػ »قولى:   ش.َِم

 .أي ٞمقع َمـ ايمٙم٣ٌمس يِمٛمع َمـ ايمٗمْمـ

 ش.يَمْٝمَس همِٝمَٜم٣م وَمِٚمٝمٌص »قولى: 

 أي وإٞمام يمػ هب٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمًٖم٣م.

َٓ فِماَمََم٥مٌ »قولى:    ش.َو
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وهذا ديمٝمؾ فمعم أٞمف ٓ يممع صٛمع ايمٗمٚمٝمص, وايمٔمامَم٥م, وايمٗمٙمٛمًقة, 

 وايمناويؾ, ىمام يٖمٔمٙمٜم٣م زمٔمض ايمٛم٣مس دم إَمقات.

 ش.زمٝمض»قولى: 

دم ايم٘مٖمـ, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل  َمـ ايمثٝم٣مب ٝمضديمٝمؾ فمعم اؽمتح٣ٌمب إزمهمٝمف 

 ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام. َمـفمز وصمؾ 

********** 
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 ]مشروعية التكفين بالقميص[ 

ـِ ) – 213 ـِ فُمَٚمَر َوفَم  ُأيَب  »وَم٣مَل:  -َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم  -ازْم
ـِ ٌُْد اهللَِ زْم َ فَم ظم٣ََم سُمُقدم 

هَمَٗم٣مَل: َأفْمْمِٛمِل وَمِٚمٝمَِمَؽ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ؽُمقِل اهللَِ صَم٣مَء ازْمٛمُُف إلَِم رَ 

ٛمُْف همِٝمِف, هَمَٟمفْمَْم٣مُه ]إَِي٣مُه[  شُأىَمٖم 
(ٔ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 ضام املصيف زمحُ اهلل احلدٓح لبٔاٌ مػسّعٔ٘ التهفني بالكنٔص.

 داء وايمٗمٚمٝمص ي٘مقن َمـ إزار ور

 واؽمتدل هبذا احلدي٧م فمعم َممموفمٝم٥م صٛمع ايمٗمٚمٝمص يمٙمٚمٝم٦م.

 وضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م اظمتٗمدم َمٔمٛم٣م أولم. 

وأَم٣م هذا احلدي٧م همٝمحٚمؾ فمعم أٞمف إٞمام أراد أن يتػمك زمٗمٚمٝمص ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 ُأيَب  »قولى: 
ـِ ٌُْد اهللَِ زْم َ فَم  ش.ظم٣ََم سُمُقدم 

إىمػم اظمخرج  فمعم ايمٛمٖم٣مقرأس ايمٛمٖم٣مق دم اظمديٛم٥م, وَم٣مت  زمـ ؽمٙمقلا هق

 .َمـ اظمٙم٥م

 

 

                                                           
 (.ٕٓٓٗم )(, ومسلٜٕٙٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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 حهِ ايصال٠ ع٢ً املٓافل االعتكادٟ: 
ٓ سمممع ايمِمالة فمعم َمـ ىم٣من ٞمٖم٣مومف ومد وصؾ إلم ايمٛمٖم٣مق إىمػم, ايمٛمٖم٣مق و

 آفمتٗم٣مدي7 ٕٞمف ىم٣مهمر َمممك طم٣مرج فمـ َمٙم٥م اإلؽمالم.

ؿ فمعم فمٌد اهلل زمـ أيب هذا, وأَم٣م صالة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙم

 همٗمد ىم٣مٞم٦م ومٌؾ أن يقضمك إيمٝمف زم٣ميمٛمٜمل فمـ ذيمؽ.

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فٞ ايصخٝخني: ف ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

ـَ اخَلَْم٣مِب رض اهلل فمٛمف, َيُٗمقُل:  ـُ ُأيَب  ُدفِمَل َرؽُمقُل »فُمَٚمَر زْم ٌُْد اهللِ زْم َ فَم ٣م سُمُقدم 
ظمََ

هللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ يمِٙمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِف, هَمَٗم٣مَم إيَِمْٝمِف, هَمَٙماَم َووَمَػ فَمَٙمْٝمِف ُيِريُد ايمَِماَلَة اهللِ َصعَم ا

ـِ  ٌِْد اهلِل زْم َقيْم٦ُم ضَمَتك وُمْٚم٦ُم دِم َصْدِرِه. هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َأفَمعَم فَمُدو  اهلِل فَم ََتَ

ا ىَمَذا َوىَمَذا؟, َئُمد  َأَي٣مََمُف, وَم٣مَل: َوَرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلَلُ ُأيَب  ايمَٗم٣مئِِؾ َيْقَم ىَمَذا َوىَمَذ 

ْر فَمٛم ل َي٣م فُمَٚمُر إيِن  وَمْد  ُؿ, ضَمَتك إَِذا َأىْمَثْرُت فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل: َأطم  ًَ ٌَ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيَت

ُت, وَمْد وِمٝمَؾ رِم:  ُت هَم٣مطْمؼَمْ ْ ْؿ َأْو َٓ سمَ }طُمغم  ْؿ اؽْمَتْٕمِٖمْر هَلُ َتْٕمِٖمْر هَلُ ًْ ْؿ إِْن سَم َتْٕمِٖمْر هَلُ ًْ

ؿْ  ـْ َيْٕمِٖمَر اهللَُ هَلُ ٌِْٔمكَم ََمَرًة هَمَٙم ٌِْٔمكَم نُمِٖمَر يَمُف  {ؽَم ًَ يَمْق َأفْمَٙمُؿ َأين  يَمْق ِزْدُت فَمعَم ايم

ِه ضَمَتك هُمِرَغ َِمٛمُْف, وَم٣مَل:  يَمِزْدُت, وَم٣مَل: شُمَؿ َصعَم فَمَٙمْٝمِف َوََمَُمك ََمَٔمُف, هَمَٗم٣مَم فَمعَم وَمػْمِ

هَمُٔمِج٤َم رِم َوصُمْرَأيِت فَمعَم َرؽُمقِل اهلِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َواهللَُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ, 

غًما ضَمَتك َٞمَزيَم٦ْم َه٣مسَم٣مِن أَيَت٣مِن:  ًِ َوَٓ سُمَِمؾ  فَمعَم َأضَمٍد َِمٛمُْٜمْؿ }هَمَقاهللَِ ََم٣م ىَم٣مَن إَِٓ َي
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هِ ََم٣مَت َأزَمًدا َوَٓ سَمٗمُ  إلَِم آطِمِر أَي٥ِم, وَم٣مَل: هَماَم َصعَم َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلَلُ  {ْؿ فَمعَم وَمػْمِ

ٌََّمُف اهللَُ ِه ضَمَتك وَم شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زَمْٔمَدُه فَمعَم َُمٛم٣َمهمٍِؼ َوَٓ وَم٣مَم فَمعَم وَمػْمِ
 (ٔ)

. 

ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم: َأنَ  :ٚيف ايصخٝخني ـَ ُأيَب   َمـ ضمدي٧م ازْم ٌَْد اهللَِ زْم فَم

, صَم٣مَء ازْمٛمُُف إلَِم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, َأفْمْمِٛمِل  َ ظم٣ََم سُمُقدم 

ٛمُْف همِٝمِف, َوَصؾ  فَمَٙمْٝمِف, َواؽْمَتْٕمِٖمْر يَمُف, هَمَٟمفْمَْم٣مُه ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فمَ  َٙمْٝمِف وَمِٚمٝمَِمَؽ ُأىَمٖم 

َ فَمَٙمْٝمِف شآِذين  ُأَصقم  فَمَٙمْٝمفِ »َوؽَمَٙمَؿ وَمِٚمٝمَِمُف, هَمَٗم٣مَل:  , هَمآَذَٞمُف, هَمَٙماَم َأَراَد َأْن ُيَِمقم 

َ فَمعَم اظمُٛم٣َمهمِِٗمكَم؟  صَمَذزَمُف فُمَٚمُر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, هَمَٗم٣مَل: َأيَمْٝمَس اهللَُ هَن٣َمَك َأْن سُمَِمقم 

, وَم٣مَل: َأَٞم٣م زَمكْمَ طِمغَمَ  "هَمَٗم٣مَل:  ْؿ }سَمكْمِ َتْٕمِٖمْر هَلُ ًْ ْؿ إِْن سَم َتْٕمِٖمْر هَلُ ًْ ْؿ َأْو َٓ سَم اؽْمَتْٕمِٖمْر هَلُ

ؿْ  ـْ َيْٕمِٖمَر اهللَُ هَلُ ٌِْٔمكَم ََمَرًة, هَمَٙم َوَٓ }هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمِف, هَمٛمََزيَم٦ْم:  "[ 51]ايمتقزم٥م:  {ؽَم

هِ سُمَِمؾ  فَمعَم َأضَمٍد َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣مَت َأزَمًدا, َوَٓ سَمُٗمْؿ فَمعَم  [ ش51]ايمتقزم٥م:  { وَمػْمِ
 (ٕ)

. 

وومد آذى فمٌد اهلل زمـ أيب زمـ ؽمٙمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

ىمثغًما, ووومع دم فمروف, ىمام دم ومِم٥م اإلهمؽ, وَمع ذيمؽ اٞمٓمر إلم ؽمامضم٥م ايمٛمٌل 

صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وىمرَمف, وؿمٝم٤م َمٔمدٞمف, وضمًـ أطمالومف, 

 صح٣مزمف رض اهلل فمٛمٜمؿ.وضمًـ َمٔم٣مَمٙمتف, وضمًـ سمقدده ٕ

                                                           
 (.ٜٖٚٓ(, ومسلم في صحيحو )ٖٙٙٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٗٚٚ(, ومسلم في صحيحو )ٜٕٙٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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همِمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم فمٌد اهلل زمـ أيب زمـ ؽمٙمقل, 

وأيمًٌف ومٚمٝمِمف, وهمٔمؾ ذيمؽ ٕن ويمده ؾمٖمع يمف فمٛمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

 آيمف وؽمٙمؿ.

همٖمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ذيمؽ ضمتك يْمٝم٤م ٞمٖمس ويمده 

 .ىم٣من َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ٗمدـ ؽمٙمقل, هم زمـ فمد اهلل زمـ أيب زمفمٌد اهلل

مجٝمٙم٥م زمٛم٦م فمٌد اهلل زمـ : فمعم ايمِمالحوىم٣من يمٔمٌد اهلل زمـ أيب زمـ ؽمٙمقل ازمٛم٥م 

 أيب زمـ ؽمٙمقل رض اهلل فمٛمٜم٣م.

( بسقِ 7/55قاٍ اإلَاّ ابٔ األثري يف أضد ايػاب١ زمح٘ اهلل )
(6821:) 

فمٙمٝمٜم٣م شم٣مزم٦م سمزوصمٜم٣م ضمٛمٓمٙم٥م زمـ أيب فم٣مَمر, همٗمتؾ فمٛمٜم٣م يقم أضمد, شمؿ طمٙمػ 

زمـ ومٝمس زمـ ؾمامس, همامت فمٛمٜم٣م, شمؿ طمٙمػ فمٙمٝمٜم٣م َم٣ميمؽ زمـ ايمدطمُمؿ َمـ زمٛمل 

فمقف زمـ اخلزرج, شمؿ طمٙمػ فمٙمٝمٜم٣م ضمٌٝم٤م زمـ ي٣ًمف, َمـ زمٛمل احل٣مرث زمـ 

 ها اخلزرج.

 ش.صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -صَم٣مَء ازْمٛمُُف إلَِم َرؽُمقِل اهللَِ »قولى: 

  اهلل فمٛمف.أي ويمده فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زمـ ؽمٙمقل رض

يمدفم٣مء وآؽمتٕمٖم٣مر اسم٘مثغم اظمِمٙمكم فمعم اجلٛم٣مزة يمٙمُمٖم٣مفم٥م يمٙمٚمٝم٦م, و وفيى:

 يمف.
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 .ش"َأفْمْمِٛمِل وَمِٚمٝمَِمَؽ "هَمَٗم٣مَل: »قولى: 

ايمتػمك زمآشم٣مر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وَممموفمٝم٥م ذيمؽ,  وفيى:

 وهذه طمِمٝمِم٥م زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همال يممع ذيمؽ, ٓ  وأَم٣م نمغم ايمٛمٌل صعم

 زم٣ميمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, وٓ زمٟمضمد َمـ نمغمهؿ َمـ ايمِم٣محلكم.

 وإٞمام يتػمك زمدفم٣مئٜمؿ, واؽمتٕمٖم٣مرهؿ.

 .وأَم٣م َم٣م ي٘مقن َمـ آشم٣مرهؿ همال

ٛمُْف همِٝمفِ »قولى:   ش.ُأىَمٖم 

 َممموفمٝم٥م ايمت٘مٖمكم زمثقب واضمد. فيى:

 ش. هَمَٟمفْمَْم٣مُه ]إَِي٣مُه[»قولى: 

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومٚمٝمِمف7 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل  همٟمفمْم٣مه

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل ي٘مـ يرد أضمًدا يًٟميمف ؾمٝمًئ٣م وهق فمٛمده.

َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِر زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜمام, فٞ ايصخٝخني: ف

َؾ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَ  ََم٣م» َيُٗمقُل:
ٍء وَمط  هَمَٗم٣مَل: ؿَ ؽُمئِ ـْ َرْ شَٓ فَم

(1)
. 

 سمٟميمٝمػ ايمٛم٣مس فمعم اإلؽمالم. ّفُٔ:

 ايمُمٖمٗم٥م ايمتل ىم٣من فمٙمٝمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. وفيى:

                                                           
 (.ٖٕٔٔ(, ومسلم في صحيحو )ٖٗٓٙأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 حهِ جتٗٝص ايهفٔ ٚإعدادٙ قبٌ املٛت: 
  َا ٜدٍ ع٢ً ذيو: فٞ صخٝح ايبدازٟف

ـَ ؽَمْٔمٍد َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  همٔمـ َدٍة, وَم٣مَل: »ؽَمْٜمَؾ زْم صَم٣مَءِت اَْمَرَأٌة زمػُِمْ

قٌج دِم ضَم٣مؾِمَٝمتَِٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م  ًُ َدُة؟ هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: َٞمَٔمْؿ, ِهَل ايمَُمْٚمَٙم٥ُم ََمٛمْ َأسَمْدُروَن ََم٣م ايمػُمْ

قىَمَٜم٣م, هَمَٟمطَمَذَه٣م ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمِْف  ًُ ْج٦ُم َهِذِه زمَِٝمِدي َأىْم ًَ َرؽُمقَل اهللَِ إيِن  َٞم

ـَ ايمَٗمْقِم: َي٣م َرؽُمقَل َوؽَمٙمَ  َؿ حُمَْت٣مصًم٣م إيَِمْٝمَٜم٣م, هَمَخَرَج إيَِمْٝمٛم٣َم َوإهَِن٣َم إَِزاُرُه, هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

ٛمِٝمَٜم٣م. هَمَٗم٣مَل:  ًُ هَمَجَٙمَس ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم اظمَْجٙمِِس, ش. َٞمَٔمؿْ »اهللَِ, اىْم

ٛم٦َْم, ؽَمَٟميْمَتَٜم٣م إَِي٣مُه, شُمَؿ َرصَمَع, هَمَْمَقاَه٣م شُمَؿ َأْرؽَم  ًَ ٣م إيَِمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمَٗمْقُم: ََم٣م َأضْم َؾ هِبَ

َٓ يمَِتُ٘مقَن ىَمَٖمٛمِل  يَمَٗمْد فَمٙمِْٚم٦َم َأَٞمُف َٓ َيُرد  ؽَم٣مئاًِل, هَمَٗم٣مَل ايمَرصُمُؾ: َواهللَِ ََم٣م ؽَمَٟميْمُتُف إِ

شَيْقَم َأَُمقُت, وَم٣مَل ؽَمْٜمٌؾ: هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم ىَمَٖمٛمَفُ 
(ٔ)

. 

َمـ ضمدي٧م فَم٣مِئَُم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م,  ح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل:ٚيف صخٝ

َدطَمْٙم٦ُم فَمعَم َأيِب زَمْ٘مٍر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, هَمَٗم٣مَل: دِم ىَمْؿ ىَمَٖمٛمُْتُؿ ايمٛمٌََِل َصعَم »وَم٣ميَم٦ْم: 

, يمَْٝمَس همِٝمَٜم٣م وَمِٚمٝمٌص دِم شَماَلشَم٥ِم َأشْمَقاٍب زمِٝمٍض ؽَمُحقيمَِٝم٥مٍ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ؟ وَم٣ميَم٦ْم: 

َ َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ؟ وَم٣ميَم٦ْم: ش َوَٓ فِماَمََم٥مٌ  ٣م: دِم َأي  َيْقٍم سُمُقدم  َووَم٣مَل هَلَ

شْمٛمَكْمِ » ِٓ شْمَٛمكْمِ »وَم٣مَل: هَمَٟمي  َيْقٍم َهَذا؟ وَم٣ميَم٦ْم: ش َيْقَم ا ِٓ وَم٣مَل: َأْرصُمق همِٝماَم زَمْٝمٛمِل ش َيْقُم ا

ـْ َزفْمَٖمَراٍن, هَمَٗم٣مَل: وَ  زَمكْمَ ايمَٙمْٝمِؾ, هَمٛمََٓمَر إلَِم شَمْقٍب فَمَٙمْٝمِف, ىَم٣مَن ُيَٚمَرُض همِٝمِف زمِِف َرْدٌع َِم

ٛمُقيِن همِٝمَٜم٣م, وُمْٙم٦ُم: إَِن َهَذا طَمَٙمٌؼ,  , هَمَ٘مٖم  ُٙمقا شَمْقيِب َهَذا َوِزيُدوا فَمَٙمْٝمِف شَمْقزَمكْمِ
ًِ انْم

                                                           
 (.ٖٜٕٓأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]مشروعية التكفين بالقميص[

 

[144] 
 

  

ِديدِ  ك  وَم٣مَل: إَِن احَلَل َأضَمؼ  زم٣ِمجْلَ ًَ ـَ اظمَٝم ٦ِم, إَِٞماَم ُهَق يمِْٙمُٚمْٜمَٙم٥ِم هَمَٙمْؿ ُيَتَقَف ضَمَتك َأَْم َِم

ٌَْؾ َأْن ُيِْمٌَِح  ـَ وَم
ـْ يَمْٝمَٙم٥ِم ايمث اَلشَم٣مِء, َوُدهمِ شَِم

(ٔ)
. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٖٚٛٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 ]استحباب األبيض في اللبس والتكفين[

ـِ ) – 214 ٣ٌَمٍس َوفَم ـِ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -ايمٛمٌََِل  َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم: َأنَ ازْم

ٛمُقا »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ـْ طَمغْمِ شمَِٝم٣مزمُِ٘مْؿ, َوىَمٖم  ٌََٝم٣مَض, هَم١مهَِن٣َم َِم ـْ شمَِٝم٣مزمُِ٘مُؿ ايْم قا َِم ًُ ٌَ ايْم

شهمِٝمَٜم٣م ََمْقسَم٣مىُمؿْ 
(ٔ)

َِمِذي   ْ َل, َوَصَحَحُف ايمؼم 
٣مئِ ًَ َٓ ايمٛمَ ٥ُم إِ ًَ ْٚم  (.. َرَواُه اخْلَ

 ******************************* الشرح:

ٌََٝم٣مَض »قولى:  ـْ شمَِٝم٣مزمُِ٘مُؿ ايْم قا َِم ًُ ٌَ  ش.ايْم

 حهِ يبظ األبٝض َٔ ايجٝاب: 
 .يمٌس إزمٝمض دم ايم٘مٖمـ ونمغمه َمـ اظمًتح٣ٌمت

ّاألمحس فإٌ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله قد لبظ األخطس 

 .ّغريٍا

 َمـ ضمدي٧م َأيِب ِرَْمَث٥َم رض اهللضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل:  ففٞ

هَمَرَأْي٦ُم فَمَٙمْٝمِف »اْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم ََمَع َأيِب َٞمْحَق ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: »فمٛمف, وَم٣مَل: 

ـِ  ْي ـِ َأطْمَيَ شزُمْرَدْي
(ٕ)

. 

                                                           
( وقال ٖٙٙ٘(, وابن ماجو )ٜٜٗ(, والترمذي )ٔٙٓٗ(, وأبو داود )ٕٖٙٗأخرجو أحمد ) (ٔ)

وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم «, حسن صحيح»الترمذي: 
(. والحديث حسن, ولو شاىد من حديث سمرة بن جندب رضي اهلل عنو أخرجو أحمد ٖٗٙ)

 حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.  وغيره, وفيو ضعف, ولكنو يقوي

(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, ٘ٙٓٗأخرجو أبو داود في سننو ) (ٕ)
(, وقال فيو: ىذا حديث ٕٕٙٔوىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 ي البخاري ومسلما أن يخرجاه.صحيح على شرط مسلم وىو من األحاديث التي ألزم الدارقطن
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ؿَم٣مَف ايمٛمٌَِل  »َمـ ضمدي٧م َئْمعَم رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ٚيف ضٓٔ أبٞ داٚد: 

ٍد َأطْمَيَ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َُمّْمَْمًٌِٔم٣م زمِ  ششػُمْ
(ٔ)

. 

 ّلبظ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله األمحس: 

اَء زمـ فم٣مزب َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف َيُٗمقُل:  :ففٞ ايبدازٟ ىَم٣مَن »َمـ ضمدي٧م ايمػَمَ

َراَء, ََم٣م َرَأْي٦ُم  ؾَمْٝمًئ٣م  ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ََمْرزُمقفًم٣م, َووَمْد َرَأْيُتُف دِم ضُمَٙم٥ٍم مَحْ

ـَ َِمٛمْفُ  ًَ شَأضْم
(ٕ)

. 

ـْ َأزمِٝمِف أيب صمحٝمٖم٥م ٚيف ايصخٝخني:  ـُ َأيِب صُمَحْٝمَٖم٥َم, فَم َمـ ضمدي٧م فَمْقُن زْم

زَْمَْمِح دِم  ْٕ رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َأسَمْٝم٦ُم ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمَِٚمَ٘م٥َم َوُهَق زم٣ِم

ـْ َأَدٍم, وَم٣مَل:  َراَء َِم ٥ٌٍَم يَمُف مَحْ ـْ َٞم٣مئٍِؾ َوَٞم٣مِوٍح, وَم٣مَل: وُم ِف, هَمِٚم
هَمَخَرَج زماَِلٌل زمَِقُوقئِ

َراُء ىَمَٟمين  أَ » ْٞمُٓمُر إلَِم زَمَٝم٣مِض هَمَخَرَج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمَٙمْٝمِف ضُمَٙم٥ٌم مَحْ

شؽَم٣موَمْٝمِف 
(ٖ)

. 

 ّلبظ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله عنام٘ ضْداء: 

ٌِْد اهلِل َاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: فٞ صخٝح اإلف ـِ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

َْٞمَِم٣مِري  رض اهلل فمٛمٜمام:  ْٕ  -َأَن َرؽُمقَل اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َدطَمَؾ ََمَ٘م٥َم »ا

٥ٌَُم: َدطَمَؾ َيْقَم هَمْتِح ََمَ٘م٥َم  شَرامٍ َوفَمَٙمْٝمِف فِماَمََم٥ٌم ؽَمْقَداُء زمَِٕمغْمِ إضِْم  -َووَم٣مَل وُمَتْٝم
(ٗ)

. 

                                                           
 (, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داود.ٖٛٛٔأخرجو أبو داود في سننو ) (ٔ)

 (.ٛٗٛ٘أخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)

 (.ٖٓ٘(, ومسلم في صحيحو )ٖٙٚأخرجو البخاري في صححيو ) (ٖ)

 (.ٖٛ٘ٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٗ)
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ـِ ضُمَري٧م رض اهلل فمٛمف:  :ٚفٝ٘ َأَن َرؽُمقَل اهلِل َصعَم »َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو زْم

شاهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ طَمَْم٤َم ايمٛم٣َمَس َوفَمَٙمْٝمِف فِماَمََم٥ٌم ؽَمْقَداءُ 
(ٔ)

. 

ـْ طَمغْمِ شمَِٝم٣مزمُِ٘مؿْ »قولى:   ش.هَم١مهَِن٣َم َِم

ويم٘مـ إزمٝمض هق وهذا ديمٝمؾ فمعم أن هٛم٣ميمؽ طمغم دم نمغمه٣م َمـ ايمثٝم٣مب, 

 إطمغم َمـ ايمثٝم٣مب, وهق إهمّمؾ.

َمـ إوؽم٣مخ,  وذيمؽ يمٛمِم٣مفمتٜم٣م, ويمٓمٜمقر إوؽم٣مخ همٝمٜم٣م, همال سمٗمٌؾ رء

 ويمتٚمٝمٝمز ايمالزمس هل٣م فمـ نمغمه., ويمتُمٌٝمٜمٜم٣م زم٣مظم٠مَمـ

 َممموفمٝم٥م واؽمتح٣ٌمب ايمتجٚمؾ دم ايمثٝم٣مب, وايمْمٝم٤م, وٞمحق ذيمؽ. وفيى:

ـِ َمـ ضمديفٞ صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ف ٌِْد اهلِل زْم ٧م فَم

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ُٔمقٍد رض اهلل فمٛمف, فَم ًْ ٛم٥ََم »ََم َٓ َيْدطُمُؾ اجْلَ

ـْ ىمػِْمٍ  ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل َذَرٍة َِم وَم٣مَل َرصُمٌؾ: إَِن ايمَرصُمَؾ ُُي٤ِم  َأْن َيُ٘مقَن ش ََم

ٛم٣ًم َوَٞمْٔمُٙمفُ  ًَ ٛم٥ًَم, وَم٣مَل:  شَمْقزُمُف ضَم ًَ , »ضَم ؼ  اَمَل, ايْم٘مػِْمُ زَمَْمُر احْلَ
إَِن اهلَل مَجِٝمٌؾ ُُي٤ِم  اجْلَ

شَونَمْٚمُط ايمٛم٣َمسِ 
(ٕ)

. 

 

 

                                                           
 (.ٜٖ٘ٔفي صحيحو ) أخرجو مسلم (ٔ)

 (.ٜٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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ٛمُقا همِٝمَٜم٣م ََمْقسَم٣مىُمؿْ »قولى:   ش. َوىَمٖم 

 (: 1/475اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ضبٌ ايطالّ ) قاٍ
ـْ فَم٣مئَُِم  ٌَُخ٣مِري  فَم َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -َأَٞمُف »٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م: سَمَٗمَدَم ضَمِدي٧ُم ايْم

ـَ دِم شَماَلِث َأشْمَقاٍب زمِٝمضٍ  -َوؽَمَٙمَؿ  ََْمِر َأَٞمُف جَي٤ُِم ايمَتْ٘مِٖمكُم دِم ش, ىُمٖم  ْٕ َوـَم٣مِهُر ا

ٌِْس َأَٞمُف  ََْمَر فَمٛمُْف دِم ايمٙم  ْٕ َف ا َٓ َأَٞمُف َسَ َٜم٣م, إ ًُ ٌْ ٦ٌََم ايمث َٝم٣مِب ايْمٌِٝمِض َوجَي٤ُِم يُم وَمْد شَم

زَْمَٝمِض.  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -فَمٛمُْف  ْٕ  َأَٞمُف يَمٌَِس نَمغْمَ ا

زَْمَٝمُض ىَماَم,  ْٕ َٓ ُيقصَمَد ا َٓ َأْن  َٓ َص٣مِرَف فَمٛمُْف إ َوَأََم٣م ايمَتْ٘مِٖمكُم هَم٣ميمَٓم٣مِهُر َأَٞمُف 

٣مفَم٥ًم دِم : »- فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َصعَم اهللَُ -َووَمَع دِم سَمْ٘مِٖمكِم ؾُمَٜمَداِء ُأضُمٍد هَم١مَِٞمُف  ـَ مَجَ ىَمَٖم

وَرِة. ش, َٞمِٚمَرٍة َواضِمَدةٍ  َٓ زَمْٟمَس زمِِف يمِٙمَيُ  ىَماَم َيْٟميِت هَم١مَِٞمُف 

٣ٌَمٍس:  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم ـُ فَمِدي  َِم َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -َأَٞمُف »َوَأََم٣م ََم٣م َرَواُه ازْم

ـَ دِم وَمْمِٝم -َوؽَمَٙمَؿ  َراءَ ىُمٖم  ـُ ايمَرزمِٝمِع, َوُهَق َؤِمٝمٌػ. ش, َٖم٥ٍم مَحْ  هَمِٖمٝمِف وَمْٝمُس زْم

ٌََف فَمَٙمْٝمِف زمَِحِدي٧ِم:  َراءُ »َوىَمَٟمَٞمُف اؾْمَت ِه وَمْمِٝمَٖم٥ٌم مَحْ  ش. َأَٞمُف صُمِٔمَؾ دِم وَمػْمِ

ٍة, َوسَمَٗمَدَم ايْمَ٘ماَلُم َأَٞمُف إَٞماَم  ـَ دِم زُمْرِد ضِمػَمَ ٣م شُمَؿ  َوىَمَذيمَِؽ ََم٣م وِمٝمَؾ: إَٞمُف ىُمٖم  َل هِبَ ؽُمج 

 ىـاُٞمِزفَم٦ْم فَمٛمُْف. 
 حهِ ايتهفني بػري األبٝض: 

إذا مل يقصمد إزمٝمض دم ايمت٘مٖمكم, همٗمد صمقز مجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ رمح٥م اهلل 

  .هفمٙمٝمٜمؿ ايمت٘مٖمكم زمٕمغم

********** 
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 ]استحباب تحسين التكفين[ 

ـْ ) – 215 صعم اهلل  - وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ -رض اهلل فمٛمف  - صَم٣مزمِرٍ َوفَم

ـْ ىَمَٖمٛمَفُ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 
ًِ ـَ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه هَمْٙمُٝمْح شإَِذا ىَمَٖم

 (ٔ)
ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 ******************************* الشرح:

 ضام املصيف زمحُ اهلل احلدٓح لبٔاٌ اضتحباب إحطاٌ تهفني املٔت.

 ٚاذتدٜح ي٘ قص١: 
 أصح٣مزمف َمـ رصمال همذىمر. يقَم٣م طمْم٤م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن"

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همزصمر يمٝمال, وومػم ؿم٣مئؾ, نمغم ىمٖمـ دم هم٘مٖمـ ومٌض

 ووم٣مل ذيمؽ, إلم إٞم٣ًمن يّمْمر أن إٓ. فمٙمٝمف يِمقم ضمتك زم٣ميمٙمٝمؾ ايمرصمؾ يٗمػم أن

 .وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

يمٝمس اظمراد َمـ ايمتحًكم أن ُيُمؼمى يمٙمٚمٝم٦م َمـ نم٣مرم ايمثٝم٣مب, وإٞمام اظمراد و

 أن ي٘مقن ىمٖمٛمف فمعم وهمؼ ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

همٝم٘مقن اظمراد زم١مضم٣ًمن ايم٘مٖمـ أن ي٘مقن أزمٝمًّم٣م, ٞمٗمًٝم٣م, ٞمٓمٝمًٖم٣م, ؽم٣مسمًرا جلٚمٝمع 

 صمًد اظمٝم٦م.

 

                                                           
"أن النبي صلى اهلل عليو وسلم خطب يوما. فذكر رجال من أصحابو قبض .(ٖٜٗأخرجو مسلم ) (ٔ)

فكفن في كفن غير طائل, وقبر ليال, فزجر النبي صلى اهلل عليو وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى 
, وقال النبي صلى اهلل عليو وسلم: الحديث". وانظر يصلي عليو. إال أن يضطر إنسان إلى ذلك

 ( اآلتي.ٖٜ٘رقم )
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ـَ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مهُ »قولى:   ش.إَِذا ىَمَٖم

أن ايمرصم٣مل هؿ ايمذيـ ي٘مٖمٛمقن ايمرصم٣مل, وىمذيمؽ ايمٛم٣ًمء هـ أيت  فيى:

 .ي٘مٖمـ ايمٛم٣ًمء

 ذنس فطل مً غطل مًٔتا ّنته علُٔ ضسِ: 

-51قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ أحهاّ ادتٓا٥ص )ص 
53:) 

 وظمـ سمقلم نمًٙمف أصمر فمٓمٝمؿ زمممؿمكم اشمٛمكم: 

 األٍٚ: إٔ ٜطرت عًٝ٘، ٚال حيدخ مبا قد ٜس٣ َٔ املهسٚٙ. 
يمف اهلل َمـ نمًؾ َمًٙمام هم٘متؿ فمٙمٝمف نمٖمر »يمٗمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

أرزمٔمكم َمرة, وَمـ ضمٖمر يمف همٟمصمٛمف أصمري فمٙمٝمف ىمٟمصمر َمً٘مـ أؽم٘مٛمف إي٣مه إلم يقم 

 ش.ايمٗمٝم٣مَم٥م, وَمـ ىمٖمٛمف ىم٣ًمه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ؽمٛمدس واؽمتػمق اجلٛم٥م

(, َمـ ضمدي٧م 362/ 3(, وايمٌٝمٜمٗمل )335, 321/ 1رصمف احل٣مىمؿ )طمأ

"صحٝمح فمعم ذط َمًٙمؿ  "أيب راهمع رض اهلل فمٛمف, ووم٣مل احل٣مىمؿ: 
(ٔ)

. 

                                                           
(, ٔٛٚٙلكن اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة حكم عليو بالشذوذ, كما في رقم ) (ٔ)

/ ٜٕٗ - ٖٜٕ/ ٔحيث قال فيو: شاذ بلفظ: "كبيرة". أخرجو الطبراني في المعجم الكبير" )
سناد ظاىره الصحة, وعليو جرى بعض الحفاظ, فقال المنذري في " (..., ثم قال: وىذا إٜٕٜ

( : " رواه الطبراني في " ٕٔ/ ٖ( , وتبعو الهيثمي في " المجمع " )ٔ/ ٓٚٔ/ ٗالترغيب " )
وىذه , الكبير ", ورواتو محتج بهم في )الصحيح( ". فأقول: ىو كما قاال باستثناء شيخ الطبراني

ر عن شيوخ الطبراني إال ما ندر; حتى ولو كان ممن تكلم فيو أو غالب عادتهم أنهم يغضون النظ
 ُجهل, أو غير ذلك; كالشذوذ أو المخالفة, وىذا ىو العلة ىنا.



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]استحباب تحسين التكفين[

 

[151] 
 

  

 وواهمٗمف ايمذهٌل, وهق ىمام وم٣مٓ.

 ش.أرزمٔمكم ىمٌغمة»زمٙمٖمظ:  "ايم٘مٌغم  "وومد رواه ايمْمػماين دم 

رواسمف حمت٨م هبؿ  "(: 51/ 3( وسمٌٔمف اهلٝمثٚمل )141/ 1ووم٣مل اظمٛمذري )

 ."دم ايمِمحٝمح 

 ."إؽمٛم٣مده ومقي  "(: 11 1) "ايمدراي٥م  "ووم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر دم 

د ب٘ دصا٤، ٚال غهٛزا، ٚال غ٦ٝا ايجاْٞ: إٔ ٜبتػٞ بريو ٚد٘ اهلل، ال ٜسٜ
 َٔ أَٛز ايدْٝا. 

ظم٣م سمٗمرر دم ايمممع أن اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ٓ يٗمٌؾ َمـ ايمٔم٣ٌمدات إٓ َم٣م ىم٣من 

  ها طم٣ميمِم٣م يمقصمٜمف ايم٘مريؿ, وآديم٥م فمعم ذيمؽ َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م ىمثغمة صمًدا.

ـْ ىَمَٖمٛمَفُ »قولى: 
ًِ  ش. هَمْٙمُٝمْح

ٝم٦م َمٟمَمقر زمف, همٖمٔمٙمف َمـ اظم وٕن ىمٖمـ, إضم٣ًمن إلم اظمٝم٦مذيمؽ  دم ٕن

 ., واهلل أفمٙمؿوٕن اظمًٙمؿ ىمريؿ دم ضمٝم٣مسمف, ودم َمقسمف, ايمٔم٣ٌمدات

********** 
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 ]جمع أكثر من واحد في كفن واحد[ 
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ـْ وَمْتعَم ُأضَمٍد دِم شَمْقٍب  ْؿ َأىْمَثُر َأطْمًذا يمِْٙمُٗمْرآنِ »َواضِمٍد, شُمَؿ َيُٗمقُل:  ايمَرصُمَٙمكْمِ َِم ُ , ش?َأُّي 

ُٙمقا, َومَلْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ًَ َُمُف دِم ايمَٙمْحِد, َومَلْ ُيَٕم شهَمُٝمَٗمد 
 (ٔ)

ٌَُخ٣مِري    (.. َرَواُه ايْم

  ******************************* الشرح:

 ٌ عدٗ مطائل ٍّٕ: ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔا

 األّىل:  حهه الهفً لالثيني يف ثْب ّاحد.

 .يف اذتدٜح ديٌٝ ع٢ً مجع اإلثٓني يف نفٔ
هؾ اظمراد زمف أٞمف يٗمْمع ايمثقب ايمقاضمد همٝمٗمًٚمف زمٝمٛمٜمام, ضمتك يٕمْمل  يم٘مـ

 ؽمقأهتام, ويٕمْمل زمٗمٝم٥م أصمزائٜمام إَم٣م زمقرق ايمُمجر, أو زمٛمحق ذيمؽ؟

 شمقب واضمد, زمحٝم٧م سمٙمتِمؼ أو أن اظمراد َمـ ذيمؽ أن ي٘مٖمـ آشمٛمكم دم 

 زمممهتام؟

 ذه٤م ىمثغم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اظمٔمٛمك إول هق اظمتٔمكم هٛم٣م.

ظم٣ََم ضَمَيَ »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر َرِضَ اهللَُ فَمْٛمُٜمام, وَم٣مَل: ايبدازٟ:  َا زٚاَٙع 

ًٓ دِم أَ  َٓ ََمْٗمُتق ـَ ايمَٙمْٝمِؾ, هَمَٗم٣مَل: ََم٣م ُأَرايِن إِ ـْ ُأضُمٌد َدفَم٣ميِن َأيِب َِم ـْ ُيْٗمَتُؾ َِم َوِل ََم

َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوإيِن  َٓ َأسْمُرُك زَمْٔمِدي َأفَمَز فَمقَمَ َِمٛمَْؽ, نَمغْمَ 

َٞمْٖمِس َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَم١مَِن فَمقَمَ َدْيٛم٣ًم هَم٣موْمِض, َواؽْمَتْقِص 

                                                           
 (.ٖٖٗٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ا, زمَِٟمطَمَقاسمَِؽ  , شُمَؿ مَلْ »طَمغْمً ـَ ََمَٔمُف آطَمُر دِم وَمػْمٍ
ٌَْحٛم٣َم, هَمَ٘م٣مَن َأَوَل وَمتِٝمٍؾ َوُدهمِ هَمَٟمْص

سَمْم٤ِْم َٞمْٖمِز َأْن َأسْمُرىَمُف ََمَع أطَمِر, هَم٣مؽْمَتْخَرصْمُتُف زَمْٔمَد ؽِمَت٥ِم َأؾْمُٜمٍر, هَم١مَِذا ُهَق ىَمَٝمْقِم 

شَوَؤْمُتُف ُهٛمَٝم٥ًَم نَمغْمَ ُأُذٞمِفِ 
 (ٔ)

. 

 ٓت املسأ٠ َع ايسدٌ يف ثٛب ٚاحد: حهِ يٛ دف
شمقب واضمد, سم٘مقن  إذا دهمٛم٦م اظمرأة َمع رصمؾ دم قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 إَم٣م َمـ سمراب أو ٞمحقه. وٓ زمٟمس أن جئمؾ زمٝمٛمٜمام ضم٣مصمزٌ , اظمرأة َمـ اخلٙمػ

 (: 6378ثبت يف َصٓف عبد ايسشام زمح٘ اهلل تعاىل بسقِ ) فكد
يِن   صُمَرْي٨ٍم وَم٣مَل: َأطْمػَمَ

ـِ ؽَْمَٗمِع َمـ ؿمريؼ ازْم ْٕ ـَ ا ـُ َُمقؽَمك, َأَن َواشمَِٙم٥َم زْم  ؽُمَٙمْٝماَمُن زْم

َٔمُؾ ايمَرصُمَؾ دِم "ىَم٣مَن: -رض اهلل فمٛمف - ٣مَء مَجِٝمًٔم٣م جَيْ ًَ صَم٣مَل َوايمٛم  ـَ ايمر  إَِذا َدهَم

َٔمُؾ اظمَْْرَأَة َوَراَءُه دِم ايْمَٗمػْمِ  ٌَْٙم٥َم, َوجَيْ هَم١مِْن ىَم٣مَٞم٣م ": , وَم٣مَل ؽُمَٙمْٝماَمنُ "ايْمَٗمػْمِ مِم٣َم َيقِم ايْمِٗم

َْصَٕمرِ  ْٕ ىَْمػَمُ إََِم٣مُم ا ْٕ ََم٣مُم وَم٣مَل: ا
 َواضِمٍد ىَمػَمَ اإْلِ

 ."َرصُمَٙمكْمِ دِم وَمػْمٍ

 ايجا١ْٝ: تكدِٜ آخر ايكسإٓ.
 هم١من آطمذ ايمٗمرآن َمٗمدم دم ايمدٞمٝم٣م, ودم أطمرة.

 فٞ صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ف
َْٞمَِم٣مِري   ْٕ ُٔمقٍد ا ًْ رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َمـ ضمدي٧م َأيِب ََم

َي٠ُمم  ايْمَٗمْقَم َأوْمَرُؤُهْؿ يمِ٘مَِت٣مِب اهلِل, هَم١مِْن ىَم٣مُٞمقا دِم ايْمِٗمَراَءِة »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

ٛم٥َِم ؽَمَقاًء, هَمَٟموْمَدَُمُٜمْؿ ِهْجَرًة,  ً ٛم٥َِم, هَم١مِْن ىَم٣مُٞمقا دِم ايم  ً هَم١مِْن  ؽَمَقاًء, هَمَٟمفْمَٙمُٚمُٜمْؿ زم٣ِميم

                                                           
 (.ٖٔ٘ٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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ـَ ايمَرصُمُؾ ايمَرصُمَؾ دِم ؽُمْٙمَْم٣مٞمِِف,  َٓ َي٠ُمََم ْجَرِة ؽَمَقاًء, هَمَٟموْمَدَُمُٜمْؿ ؽِمْٙماًم, َو
ىَم٣مُٞمقا دِم اهْلِ

َٓ زم١ِمِْذٞمِفِ  َٓ َيْٗمُٔمْد دِم زَمْٝمتِِف فَمعَم سَمْ٘مِرََمتِِف إِ ؾََم٨م  دِم ِرَواَيتِِف: ََمَ٘م٣مَن ؽِمْٙماًم ش َو ْٕ وَم٣مَل ا

شؽِمٛم٣ًّم
 (ٔ)

. 

ْؿ َأىْمَثُر َأطْمًذا يمِْٙمُٗمْرآنِ »َؿ َيُٗمقُل: شمُ "قولى:  ُ  ."ش?َأُّي 

 وهذا ديمٝمؾ فمعم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٓ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م.

 إٓ َم٣م فمٙمٚمف اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم.

 إٞمزال ايمٛم٣مس َمٛم٣مزهلؿ. وفيى:

 ٚقد دا٤ يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ًة َوََمَر َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م ٣م ؽَم٣مئٌِؾ هَمَٟمفْمَْمْتُف ىمِْنَ , أهن٣م: ََمَر هِبَ

٣م دِم َذيمَِؽ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل  ٣م َرصُمٌؾ فَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مٌب َوَهْٝمَئ٥ٌم هَمَٟموْمَٔمَدسْمُف هَمَٟمىَمَؾ هَمِٗمٝمَؾ هَلَ هِبَ

ؿْ »َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  شَأْٞمِزيُمقا ايمٛم٣َمَس ََمٛم٣َمِزهَلُ
 (ٕ)

 . 

 ش.ََمْٝمُٚمقٌن مَلْ ُيْدِرْك فَم٣مئَُِم٥مَ »وَم٣مَل َأزُمق َداُوَد: 

                                                           
 (.ٖٚٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

عفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف أبي (, وىو ضعيف, ضٕٗٛٗأخرجو أبو داود ) (ٕ)
 ٜٜٛٗ(: فيو علل ثالثة بينتها في " تخريج المشكاة " رقم )ٜٗٛٔداود, وفي الضعيفة برقم )

االنقطاع, وبو أعلو أبو داود نفسو, وأيده المنذري في " مختصره وأحدىا: التحقيق الثاني(.  -
ا حديث معاذ المتقدم قبل حديث, وىو مع ( وحسنو السخاوي لشواىد ذكرىا, منه٘ٚٙٗ)

( ٜٗضعفو البين ىناك يختلف معناه عن ىذا. وأما الحاكم فجزم في علوم الحديث " )ص 
 بصحة الحديث! ولعل منشأ ىذا الوىم أن مسلما علقو في مقدمة الصحيح, وقد أشار لضعفو.
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 هٕن اهلل فمز وصمؾ اطمت٣مر, ٙمحد هق اظمٗمدم َمع أٞمف جيقز ايمُمؼأن ايم وفيى:

 .يمٛمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ملا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُم  ـِ فَم قُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م ازْم

َٞم٣م»َوؽَمَٙمَؿ:  شايمَٙمْحُد يَمٛم٣َم َوايمَُمؼ  يمَِٕمغْمِ
 (ٔ)

. 

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ َأيِب َووَم٣مٍص رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: دِم ََمَرِوِف ايَمِذي َهَٙمَؽ  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٔمَد زْم

ٌُق»همِٝمِف:  ًدا, َواْٞمِِم ُدوا رِم حَلْ ٣ًٌم, ىَماَم ُصٛمَِع زمَِرؽُمقِل اهللِ َصعَم اهللُ احْلَ ـَ َٞمِْم ا فَمقَمَ ايمَٙمٌِ

شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 
 (ٕ)

. 

 إٓ إذا ىم٣من إرض رَمٙمٝم٥م همال زمٟمس أن يُمؼ7 ٕن ايمؼماب ٓ يث٦ٌم.

 

 
                                                           

هلل تعالى في أحكام الجنائز (, وقال اإلمام األلباني رحمو إٖٛٓأخرجو أبو داود في سننو ) (ٔ)
(, وابن ماجو ٕ٘ٔ/ ٕ(, والترمذي )ٖٕٛ/ ٔ(, والنسائي )ٜٙ/ ٕ(: أخرجو أبو داود )٘ٗٔ)
/ ٘(, بسند ضعيف كما قال الحافظ )ٛٓٗ/ ٖ(, والبيهقي )ٛٗ/ ٗ(, والطحاوي )ٔٔٚٗ)

. رواه ( وصححو ابن السكن. قلت ولعلو لشواىده وطرقو التي منها: عن جرير مرفوعا مثلوٖٕٓ
( عن عثمان ٕٖٙ, ٜٖ٘, ٖٚ٘/ ٗ( وأحمد )ٜٙٙابن ماجو والطحاوي والبيهقي والطيالسي )

بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنو. وعثمان ىذا ضعيف كما قال الحافظ, لكن رواه الطحاوي 
من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين, فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها, فإذا 

 ث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح.ضمت إلى حدي
 (.ٜٙٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]جمع أكثر من واحد في كفن واحد[

 

[156] 
 

  

  عدّ غطٌ ايػٗٝد: الجالج٘:
ُٙمقا»لقولى:  ًَ  ش. َومَلْ ُيَٕم

 واطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م.

 هذه اظمًٟميم٥م أن ايمُمٜمٝمد دم أرض اظمٔمرىم٥م َمع ايم٘مٖم٣مر وايمِمحٝمح دم

 واظمممىمكم ٓ يٕمًؾ.

وأَم٣م زمٗمٝم٥م ايمُمٜمداء نمغم ؾمٜمٝمد اظمٔمرىم٥م, ممـ َم٣مت دم اهلدم, أو دم ايمٕمرق, أو 

دم ايمْم٣مفمقن, أو اظمرأة متقت دم ٞمٖم٣مؽمٜم٣م, أو دم نمغم ذيمؽ ممـ ؾمٜمد هلؿ ايمٛمٌل 

قن, وي٘مٖمٛمقن, ويِمعم يٕمًٙمة, هم١مهنؿ هلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣ميمُمٜم٣مدصعم ا

 فمٙمٝمٜمؿ, زمؾ جي٤م نمًٙمٜمؿ يمٔمٚمقم إديم٥م دم وصمقب نمًؾ اظمٝم٦م.

يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ  مما ٜدٍ ع٢ً ايهفٔ يف ايجٛب ايٛاحد َا
 زمح٘ اهلل تعاىل: 

ـَ فَمْقٍف رض اهلل فمٛمف, أٞمف:  ـِ زْم ٌَْد ايمَرمْحَ ُأيِتَ زمَِْمَٔم٣مٍم, َوىَم٣مَن »َمـ ضمدي٧م فَم

ـَ دِم زُمْرَدٍة: إِْن نُمْم َل َص٣مئِاًم, هَمَٗم٣مَل: وُمتِ   َوُهَق طَمغْمٌ َِمٛم ل, ىُمٖم 
ـُ فُمَٚمغْمٍ َؾ َُمِْمَٔم٤ُم زْم

َزُة َوُهَق  َرْأؽُمُف زَمَدْت ِرصْماَلُه, َوإِْن نُمْم َل ِرصْماَلُه زَمَدا َرْأؽُمُف, َوُأَراُه وَم٣مَل: َووُمتَِؾ مَحْ

َط,  ًِ ْٞمَٝم٣م ََم٣م زُم ـَ ايمد  َط يَمٛم٣َم َِم
ًِ ْٞمَٝم٣م ََم٣م طَمغْمٌ َِمٛم ل, شُمَؿ زُم ـَ ايمد  َأْو وَم٣مَل: ُأفْمْمِٝمٛم٣َم َِم

ٌْ٘مِل ضَمَتك سَمَرَك  َٙم٦ْم يَمٛم٣َم, شُمَؿ صَمَٔمَؾ َي ٛم٣َمسُمٛم٣َم فُمج  ًَ ُأفْمْمِٝمٛم٣َم, َووَمْد طَمُِمٝمٛم٣َم َأْن سَمُ٘مقَن ضَم

شايمَْمَٔم٣ممَ 
 (ٔ)

. 

                                                           
 (.٘ٗٓٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ََرت  َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ٚيف ايصخٝخني أّٜطا:  ْٕ ـِ ا ٣ٌَمٌب زْم َمـ ضمدي٧م طَم

َٞم٣م ََمَع ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َٞمْٙمَتِٚمُس َوصْمَف اهللَِ, هَمَقوَمَع َأصْمُرَٞم٣م فَمعَم اهلَلِ, َه٣مصَمرْ 

ـْ َأْيٛمََٔم٦ْم  ـُ فُمَٚمغْمٍ َوَِمٛم٣َم ََم ـْ َأصْمِرِه ؾَمْٝمًئ٣م, َِمٛمُْٜمْؿ َُمِْمَٔم٤ُم زْم ـْ ََم٣مَت مَلْ َيْٟمىُمْؾ َِم هَمِٚمٛم٣َم ََم

٣م يَمُف شَمَٚمَرسُمُف, هَمُٜمَق َُّيْدِ  َٓ زُمْرَدًة إَِذا نَمَْمْٝمٛم٣َم هِبَ ٛمُُف إِ ٣م, وُمتَِؾ َيْقَم ُأضُمٍد, هَمَٙمْؿ َٞمِجْد ََم٣م ُٞمَ٘مٖم  هُبَ

هَمَٟمََمَرَٞم٣م ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل »َرْأؽَمُف طَمَرصَم٦ْم ِرصْماَلُه, َوإَِذا نَمَْمْٝمٛم٣َم ِرصْمَٙمْٝمِف طَمَرَج َرْأؽُمُف, 

ـَ اإِلْذطِمرِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأْن ُٞمَٕمْم َل َرْأؽَمُف,  شَوَأْن َٞمْجَٔمَؾ فَمعَم ِرصْمَٙمْٝمِف َِم
 (ٔ)

. 

 تسى ايصال٠ ع٢ً ايػٗٝد. السابع٘:
 ش.َومَلْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ »قولى: 

 وهذه اظمًٟميم٥م اطمتٙمػ همٝمٜم٣م ايمٔمٙمامء: 

 إلم فمدم َممموفمٝم٥م ايمِمالة فمعم ايمُمٜمٝمد. ايمٔمٙمامء همذه٤م مجٜمقر

 .فمعم ؾمٜمداء أضمدآيمف وؽمٙمؿ مل يِمِؾ  ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم

وذه٤م مجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َممموفمٝم٥م ايمِمالة فمعم ايمُمٜمٝمد, ويمق ىم٣من 

 ؾمٜمٝمًدا دم اظمٔمرىم٥م.

 ملا ثبت يف ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٣مِد رض اهلل فمٛمف:  ـِ اهْلَ فَْمَراِب صَم٣مَء إلَِم »َمـ ضمدي٧م ؾَمَداِد زْم ْٕ ـَ ا  َأَن َرصُماًل َِم

ٌََٔمُف, شُمَؿ وَم٣مَل: ُأَه٣مصِمُر ََمَٔمَؽ, هَمَٟمْوَص ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمْ  ـَ زمِِف َواسَم ِف َوؽَمَٙمَؿ هَمآََم

زمِِف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زَمْٔمَض َأْصَح٣مزمِِف, هَمَٙماَم ىَم٣مَٞم٦ْم نَمْزَوٌة نَمٛمَِؿ ايمٛمٌَِل  

                                                           
 (.ٜٓٗ(, ومسلم في صحيحو )ٕٙٚٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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َؿ يَمفُ  ًَ َؿ َووَم ًَ ًٌْٝم٣م, هَمَٗم َؿ يَمُف, َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ؽَم ًَ , هَمَٟمفْمَْمك َأْصَح٣مزَمُف ََم٣م وَم

َٚمُف  ًَ ٌؿ وَم ًْ َوىَم٣مَن َيْرفَمك ـَمْٜمَرُهْؿ, هَمَٙماَم صَم٣مَء َدهَمُٔمقُه إيَِمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َهَذا؟, وَم٣ميُمقا: وِم

َٙمْٝمِف يَمَؽ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٟمطَمَذُه هَمَج٣مَء زمِِف إلَِم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فمَ 

ْٚمُتُف يَمَؽ »َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َهَذا؟ وَم٣مَل:  ًَ ٌَْٔمُتَؽ, َويَم٘مِٛم ل شوَم , وَم٣مَل: ََم٣م فَمعَم َهَذا اسَم

ٛم٥ََم  ْٜمٍؿ, هَمَٟمَُمقَت هَمَٟمْدطُمَؾ اجْلَ ًَ ٌَْٔمُتَؽ فَمعَم َأْن ُأْرََمك إلَِم َه٣مُهٛم٣َم, َوَأؾَم٣مَر إلَِم ضَمْٙمِٗمِف زمِ اسَم

, هَمُٟميِتَ ش َيِْمُدوْمَؽ إِْن سَمِْمُدِق اهللََ »هَمَٗم٣مَل:  , هَمَٙمٌُِثقا وَمٙمِٝماًل شُمَؿ هَنَُّمقا دِم وِمَت٣مِل ايْمَٔمُدو 

زمِِف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُُيَْٚمُؾ وَمْد َأَص٣مزَمُف ؽَمْٜمٌؿ ضَمْٝم٧ُم َأؾَم٣مَر, هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  

, شُمَؿ شَصَدَق اهللََ هَمَِمَدوَمفُ »َٔمْؿ, وَم٣مَل: وَم٣ميُمقا: ٞمَ ش َأُهَق ُهَق؟»َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

٥ٌَِم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, شُمَؿ وَمَدََمُف  ىَمَٖمٛمَُف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم صُم

ـْ َصاَلسمِِف:  ٌُْدكَ »هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمِف, هَمَ٘م٣مَن همِٝماَم ـَمَٜمَر َِم طَمَرَج َُمَٜم٣مصِمًرا دِم  ايمَٙمُٜمَؿ َهَذا فَم

شؽَمٌِٝمٙمَِؽ هَمُٗمتَِؾ ؾَمِٜمٝمًدا َأَٞم٣م ؾَمِٜمٝمٌد فَمعَم َذيمَِؽ 
 (ٔ)

. 

 ٚايجاْٞ: َا أخسد٘ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل يف َطٓدٙ ٚغريٙ: 
زمَ  ٌََٙم٦ِم اَْمَرَأٌة » غْمُ رض اهلل فمٛمف: ـــــــَمـ ضمدي٧م ايمز   َأَٞمُف ظم٣ََم ىَم٣مَن َيْقُم ُأضُمٍد َأوْم

                                                           
رحمو اهلل تعالى (, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي ٖٜ٘ٔأخرجو النسائي في سننو ) (ٔ)

(: والحديث أخرجو ٔٙ(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز )ٗٚٗبرقم )
(. ٙٔ - ٘ٔ/ ٗ(, والبيهقي )ٜٙ٘ - ٜ٘٘/ ٖ(, والحاكم )ٜٕٔ/ ٔالطحاوي في " )

وإسناده صحيح, رجالو كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج لو شيئا, وال 
( تبعا للنووي في " ٖٚ/ ٖفإنو صحابي معروف, وأما قول الشوكاني في " نيل االوطار " ) ضير,

 (: إنو تابعي! فوىم واضح فال يغتر بو. ٘ٙ٘/ ٘المجموع " )
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َٔمك, ًْ َف فَمعَم ايْمَٗمْتعَم, وَم٣مَل: هَمَ٘مِرَه ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل  سَم ضَمَتك إَِذا ىَم٣مَدْت َأْن سُممْمِ

ل "اظمَْْرَأَة اظمَْْرَأَة  "فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأْن سَمَراُهْؿ. هَمَٗم٣مَل:  : هَمَتَقؽَمْٚم٦ُم َأهَن٣َم ُأَم  زَمغْمُ . وَم٣مَل ايمز 

ٌَْؾ َأْن سَمٛمَْتِٜمَل إلَِم ايْمَٗمْتعَم, وَم٣مَل: َصِٖمَٝم٥ُم, وَم٣مَل: هَمَخَرصْم٦ُم َأؽْمَٔمك إيِمَ  ْٝمَٜم٣م, هَمَٟمْدَرىْمُتَٜم٣م وَم

َٓ َأْرَض يَمَؽ, وَم٣مَل:  هَمَٙمَدََم٦ْم دِم َصْدِري, َوىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأًة صَمْٙمَدًة, وَم٣ميَم٦ْم: إيَِمْٝمَؽ 

َقوَمَٖم٦ْم هَمُٗمْٙم٦ُم: إَِن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمَزَم فَمَٙمْٝمِؽ. وَم٣مَل: همَ 

َزَة, هَمَٗمْد  طَِمل مَحْ
ِٕ َوَأطْمَرصَم٦ْم شَمْقزَمكْمِ ََمَٔمَٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َهَذاِن شَمْقزَم٣مِن صِمْئ٦ُم هِباَِم 

َزَة, هَم١مَِذا إلَِم  ـَ همِٝمِٜماَم مَحْ ٛمُقُه همِٝمِٜماَم, وَم٣مَل: هَمِجْئٛم٣َم زم٣ِميمَثْقزَمكْمِ يمِٛمَُ٘مٖم  زَمَٙمَٕمٛمِل ََمْٗمَتُٙمُف هَمَ٘مٖم 

 َ ْٕ ـَ ا ْٞمَِم٣مِر وَمتِٝمٌؾ, وَمْد هُمِٔمَؾ زمِِف ىَماَم هُمِٔمَؾ زمَِحْٚمَزَة, وَم٣مَل: هَمَقصَمْدَٞم٣م صَمٛمٌِِْف َرصُمٌؾ َِم

ـَ يَمُف, هَمُٗمْٙمٛم٣َم:  َٓ ىَمَٖم َْٞمَِم٣مِري   ْٕ , َوا َزَة دِم شَمْقزَمكْمِ ـَ مَحْ نَمَّم٣مَو٥ًم َوضَمَٝم٣مًء َأْن ُٞمَ٘مٖم 

٣م هَمَ٘م٣منَ  ْٚمَزَة شَمْقٌب, َويمَِِلَْٞمَِم٣مِري  شَمْقٌب, هَمَٗمَدْرَٞم٣ممُهَ ـَ أطَمِر,  حِلَ ٣م َأىْمػَمَ َِم َأضَمُدمُهَ

شهَمَٟموْمَرفْمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜماَم هَمَ٘مَٖمٛم٣َم ىُمَؾ َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم دِم ايمَثْقِب ايَمِذي ؿَم٣مَر يَمفُ 
 (ٔ)

. 

ـِ فَم٣مَِمٍر رض اهلل فمٛمف: ٚاضتديٛا مبا يف ايصخٝخني:  ٥ٌََم زْم َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

طَمَرَج َيْقًَم٣م, هَمَِمعَم فَمعَم َأْهِؾ ُأضُمٍد َصاَلسَمُف فَمعَم  َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ »

, هَمَٗم٣مَل:  َف إلَِم اظمِٛمْػَمِ إيِن  هَمَرٌط يَمُ٘مْؿ, َوَأَٞم٣م ؾَمِٜمٝمٌد فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ, َوإيِن  »اظمَٝم ٦ِم, شُمَؿ اْٞمٌَمَ

َْٞمُٓمُر إلَِم ضَمْقِض أَن, َوإيِن  ُأفْمْمِٝم٦ُم ََمَٖم٣مسمِٝمَح طَمَزائِ  َٕ َأْو  -ـِ إَْرِض َواهللَِ 

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز ٛٔٗٔأخرجو أحمد في مسنده ) (ٔ)

( وسنده صحيح, ٔٓٗ/ ٖبسند حسن, والبيهقي ) لو والسياق( ٛٔٗٔ(: أخرجو أحمد )ٕٙ)
 (. ٔٔٚوصححو في اإلرواء برقم )
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ـْ  -ََمَٖم٣مسمِٝمَح إَْرِض 
ىُمقا زَمْٔمِدي, َويَم٘مِ َوإيِن  َواهللَِ ََم٣م َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْن سُممْمِ

قا همِٝمَٜم٣م ًُ شَأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْن سَمٛم٣َمهَم
 (ٔ)

. 

يهٔ قد قاٍ اإلَاّ ايػافعٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ األّ 
(1/305 :) 

ُٙمقَن, َواضْمُت٨َم زمَِٟمَن ايمَُمْٔمٌَِل َرَوى  َووَم٣مَل زَمْٔمُض ايمٛم٣َمِس: ًَ َٓ ُيَٕم ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َو

ٌِْٔمكَم َصاَلةً " َ فَمَٙمْٝمِف ؽَم َزَة ُصقم   . "َأَن مَحْ

ُهْؿ َوُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, شُمَؿ َيْرهَمُٔمقَن  َزُة فَم٣مِذُ ـْ ايْمَٗمْتعَم مَحْ َٔم٥ٍم َِم ًْ
َوىَم٣مَن ُي٠ْمسَمك زمِتِ

َزُة ََمَ٘م٣مٞمَ  َ فَمَٙمْٝمِف َومَحْ َزُة ََمَ٘م٣مَٞمُف ضَمَتك ُصقم  ـَ هَمُٝمَِمعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َومَحْ ُف شُمَؿ ُي٠ْمسَمك زمِآطَمِري

ٌِْٔمكَم َصاَلةً   ."ؽَم

َ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ )وَم٣مَل(:  ٌُْٔمقَن ؾَمِٜمٝمًدا هَم١مَِذا ىَم٣مَن وَمْد ُصقم  َوؾُمَٜمَداُء ُأضُمٍد اشْمٛم٣َمِن َوؽَم

, همَ  ًة دِم وَمْقِل ايمَُمْٔمٌِل  ًة فَممَمَ ٌِْع َصَٙمَقاٍت َأْو فَممَمَ ـْ ؽَم َٓ سَمُ٘مقُن َأىْمَثَر َِم ٣ميمَِماَلُة 

َزَة َصاَلًة  َ فَمعَم اشْمٛمَكْمِ َصاَلًة, َوفَمعَم مَحْ شَماَمٍن هَمٛمَْجَٔمُٙمُف فَمعَم َأىْمَثِرَه٣م فَمعَم َأَٞمُف ُصقم 

ٌُْٔمقَن َصاَلًة؟  ـَ صَم٣مَءْت ؽَم ـْ َأْي ُع َصَٙمَقاٍت هَمِٚم ًْ
 هَمَٜمِذِه سمِ

ٛم٣َمئِِز  َوإِْن ىَم٣مَن فَمٛمَك ـُ َوُهْؿ َٞمْزفُمُؿ َأَن ايمَتْ٘مٌغَِم فَمعَم اجْلَ ٌِْٔمكَم سَمْ٘مٌغَِمًة هَمٛمَْح ؽَم

ـَ صَم٣مَءْت  ـْ َأْي َع َصَٙمَقاٍت ؽِم٦مر َوشَماَلشُمقَن سَمْ٘مٌغَِمًة, هَمِٚم ًْ
َأْرزَمٌع هَمِٜمَل إَذا ىَم٣مَٞم٦ْم سمِ

 َأْرزَمُع َوشَماَلشُمقَن؟

                                                           
 (.ٜٕٕٙ(, ومسلم في صحيحو )ٖٗٗٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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ِدي٧َم َأْن  ـْ َرَوى َهَذا احْلَ َ
ٌَِٕمل ظمِ ٌَِٕمل يمَُف هَمَٝمٛمْ ِف, َووَمْد ىَم٣مَن َيٛمْ

ًِ َتْحٝمَِل فَمعَم َٞمْٖم ًْ َي

ـْ ُوصُمقٍه َُمَتَقاسمَِرٍة زمَِٟمَن  َٜم٣م فَمْٝمٛم٣َمِن هَمَٗمْد صَم٣مَءْت َِم ضََم٣مِدي٧ِم ىُمٙم  ْٕ ِذِه ا َأْن ُئَم٣مِرَض هِبَ

 ىـامَلْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ.  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ايمٛمٌََِل 
أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  ايعًِ هلرا اذتدٜح: ٚنإ تٛدٝ٘ أٌٖ

 وؽمٙمؿ صعم فمٙمٝمٜمؿ, أي دفم٣م هلؿ.

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فَم٣مَِمٍر رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  ٥ٌََم زْم َصعَم َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلُل » َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

ََْمَقاِت, فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: فَمعَم وَمْتعَم ُأضُمٍد, شُمَؿ َص  ْٕ ِع يمَِْلَضْمَٝم٣مِء َوا ِٛمػَْمَ ىَم٣مظمَُْقد 
ِٔمَد اظمْ

ْحَٖم٥ِم, إيِن  »هَمَٗم٣مَل:  ْقِض, َوإَِن فَمْرَوُف ىَماَم زَمكْمَ َأْيَٙم٥َم إلَِم اجْلُ إيِن  هَمَرؿُمُ٘مْؿ فَمعَم احْلَ

ىُمقا زَمْٔمِدي, َويَم٘مِٛم ل َأطْمَُمك فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمد   ٦ُم َأطْمَُمك فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْن سُممْمِ ًْ ْٞمَٝم٣م َأْن يَم

ٌَْٙمُ٘مؿْ  ـْ ىَم٣مَن وَم قا همِٝمَٜم٣م, َوسَمْٗمتَتُِٙمقا, هَمتَْٜمٙمُِ٘مقا, ىَماَم َهَٙمَؽ ََم ًُ ٥ٌَُم: ش سَمٛم٣َمهَم وَم٣مَل فُمْٗم

شهَمَ٘م٣مَٞم٦ْم آطِمَر ََم٣م َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ »
 (ٔ)

. 

اهلل سمٔم٣ملم يُمغم إلم أن دفم٣مء همٜمذا ايمٙمٖمظ ايمذي دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمُمٜمداء أضمد ىم٣من دم آطمر ضمٝم٣مسمف.

 
 

                                                           
 (.ٜٕٕٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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قاٍ اإلَاّ أبٛ حامت ابٔ حبإ زمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ عكب 
 (: 3189حدٜح زقِ )

ـَ وُمتٙمقا دِم ا َٜمَداَء ايَمِذي ِك طمَص اظمُِْْمَْمَٖمك َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ايمُم  ْٔمَرىَم٥ِم زمؼَِمْ
ظمَْ

 ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, وهمَرق زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمكْمَ ؽَم٣مئِِر اظمَْْقسَمك. 

ـَ  هَم١مَِن ؽَم٣مئِرَ  ـْ وُمتَِؾ دِم اظمَْْٔمَرىَم٥ِم َِم ُٙمقن وُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, َوََم ًَ اظمَْْقسَمك ُيَٕم

ـْ نَمغْمِ  ـُ زمَِدَِمِف َِم َٓ ُيَِمعم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, وُيدهم َٜمَداِء  ٍؾ. ايمُم  ًْ  نُم

ـِ فَم٣مَِمٍر:  ٥ٌََم زْم َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ طَمَرَج هَمَِمعَم فَمعَم »هَمَٟمََم٣م طَمػَمُ فُمْٗم

يَمْٝمَس ُيَّم٣مد  طَمػَمَ صَم٣مزمٍِر ايَمِذي َذىَمْرَٞم٣مُه إِِذ اظمُِْْمَْمَٖمك َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف ش, وَمْتعَم ُأضُمدٍ 

ضُمٍد هَمَدفَم٣م يمُُِمَٜمَداِء ُأضُمٍد ىَماَم ىَم٣مَن َيْدفُمق يمِْٙمَٚمْقسَمك دِم ايمَِماَلِة َوؽَمَٙمَؿ طَمَرَج إلَِم أُ 

 فَمَٙمْٝمِٜمْؿ. 

فَم٣مَء َصاَلًة هَمَِم٣مَر طُمُروصُمُف َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إلَِم  ل ايمد  ٚم  ًَ َوايْمَٔمَرُب سُم

ْؿ ؽمٛمَ  ـْ ُأََمتِِف َأْن َيُزوُروا ؾُمَٜمَداِء ُأضُمٍد َوِزَي٣مَرسُمُف إَِي٣مُهْؿ َوُدفَم٣مُؤُه هَلُ ـْ زَمْٔمَدُه َِم َ
٥ًم ظمِ

ْؿ ىَماَم َيْدفُمقَن يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم دِم ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِف.  ؾُمَٜمَداَء ُأضُمٍد َيْدفُمقَن هَلُ

٥َم ايَمِذي َذىَمْرَٞم٣مُه:  ًَ ـِ َأيِب ُأَٞمْٝم ـْ زَمْٝمتِِف »َودِم طَمػَمِ َزْيِد زْم ُرْج َِم شُمَؿ َدطَمَؾ هَمَٙمْؿ خَيْ

ٌََّم  ْؿ ش, ُف اهللَُ صَمَؾ َوفَماَل ضَمَتك وَم ٌََٝم٣مِن زمَِٟمَن َهِذِه ايمَِماَلَة ىَم٣مَٞم٦ْم ُدفَم٣مًء هَلُ َأزْمكَمُ ايْم

ْٞمَٝم٣م َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ. ـَ ايمد  ٣م إَِي٣مُهْؿ ظم٣ََم وَمُرَب طُمُروصُمُف َِم  َوِزَي٣مَدًة وَمَِمَد هِبَ

 ٌَ ـُ فَم٣مَِمٍر َويَمْق ىَم٣مَٞم٦ِم ايمَِماَلُة ايَمتِل َذىَمَرَه٣م فُمْٗم ىَم٣ميمَِماَلِة -رض اهلل فمٛمف  -٥ُم زْم

 فَمعَم اظمَْْقسَمك ؽَمَقاًء. 
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ٌِْع ؽِمٛمكَِم.  َذا صَمَقاُز ايمَِماَلِة فَمعَم ايْمَٗمػْمِ َويَمْق زَمْٔمَد ؽَم ـْ وَم٣مَل هِبَ  يَمَٙمِزَم ََم

ْجَرِة, َوطُمُروصُمُف َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمْ  ـَ اهْلِ ََن ُأضُمًدا ىَم٣مَٞم٦ْم ؽَمٛم٥ََم شَماَلٍث َِم
ِف َوؽَمَٙمَؿ ِٕ

ْٞمَٝم٣م َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, زَمْٔمَد َووْمَٔم٥ِم  ـَ ايمد  ضَمْٝم٧ُم َصعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ وُمْرَب طُمُروصِمِف َِم

ٌِْع ؽِمٛمكَِم.  ًَ  ُأضُمٍد زمِ

ٌُقِر نَمغْمُ صَم٣مئَِزةٍ   فَمعَم َأَن ايمَِماَلَة فَمعَم ايْمُٗم
ػَمِ َذا اخْلَ ـِ اضْمَت٨َم هِبَ زَمْٔمَد  هَمَٙماَم َواهَمْٗمٛم٣َم ََم

َٓ ايمَِماَلَة فَمعَم اظمَْْقسَمك ؽَمَقاًء. ٌِْع ؽِمٛمكَِم َصَح َأَن سمِْٙمَؽ ايمَِماَلَة ىَم٣مَٞم٦ْم ُدفَم٣مًء   ؽَم

َٓ َئْمِٗمُٙمقَن, َوَيَتَ٘مَٙمُٚمقَن  ِدي٧ِم َيْرُووَن ََم٣م  ـْ َزفَمَؿ َأَن َأْصَح٣مَب احْلَ ِوَد وَمْقِل ََم

َٓ َيْٖمَٜمُٚمقَن, َوَيَرُووَن اظمَُْتَّم٣م ٣ٌَمِر. زماَِم  طَْم ْٕ ـَ ا  ىـاَد َِم
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

هم٣ميمذي يٓمٜمر يمٛم٣م دم هذه اظمًٟميم٥م أن إهمّمؾ أن ايمُمٜمٝمد ٓ يِمعم فمٙمٝمف, وإن 

 صقم فمٙمٝمف همال يٛم٘مر ذيمؽ.

 (:394-2/393قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين)
َٟميَم٥ٌم7 وَم٣مَل: )َوايمَُمِٜمٝمُد إَذا ََم٣مَت دِم   ًْ ْؾ, َومَلْ ُيَِمَؾ فَمَٙمْٝمِف(. ََم ًَ  ََمْقِؤِمِف, مَلْ ُيَٕم

ُؾ, ِرَواَي٥ًم َواضِمَدًة, َوُهَق وَمْقُل َأىْمَثِر  ًَ َٓ ُيَٕم ِك, هَم١مَِٞمُف  ْٔمؼَمَ
َئْمٛمِل إَذا ََم٣مَت دِم اظمُْ

َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ همِٝمفِ  ٝم   َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, َو ًَ ـِ اظمُْ , َوؽَمِٔمٝمِد زْم ـِ ًَ ـْ احْلَ َٓ فَم : طِماَلهًم٣م, إ َٓ ٤ِم, وَم٣م

٣ًٌم.  َٓ صُمٛمُ ُؾ ايمَُمِٜمٝمُد, ََم٣م ََم٣مَت ََمٝم ٦ٌم إ ًَ  ُيَٕم

وْمتَِداُء زم٣ِميمٛمٌَِل  
ِٓ ٙمِِٜمْؿ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َوا ًْ َوَأْصَح٣مزمِِف دِم سَمْرِك نُم

 َأْولَم.
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َٓ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف.   هَمَٟمََم٣م ايمَِماَلُة فَمَٙمْٝمِف, هَم٣ميمَِمِحٝمُح َأَٞمُف 

, َوإؽِْمَح٣مَق.   َوُهَق وَمْقُل ََم٣ميمٍِؽ, َوايمَُم٣مهمِِٔمل 

اَلُل.  ـْ َأمْحََد, ِرَواَي٥ٌم ُأطْمَرى, َأَٞمُف ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف. اطْمَت٣مَرَه٣م اخْلَ  َوفَم

َواَي٥ِم ُيُِمغُم إلَم  َد دِم َهِذِه ايمر  َٓ َأَن ىَماَلَم َأمْحَ , َوَأيِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم. إ  َوُهَق وَمْقُل ايمَثْقِري 

٥ٌٍَم.  ٥ٌٌَم, نَمغْمُ َواصِم َتَح ًْ  َأَن ايمَِماَلَة فَمَٙمْٝمِف َُم

َ فَمَٙمْٝمِف هَماَل زَمْٟمَس زمِِف. وَم٣مَل دِم ََمْقِوٍع:   إْن ُصقم 

ُه َودِم ََمْقِوٍع آطَمَر, وَم٣مَل:  َٓ ُيَِمٙم قَن فَمَٙمْٝمِف, َوََم٣م سَمُي  َج٣مِز  ُيَِمعَم, َوَأْهُؾ احْلِ

َٓ زَمْٟمَس زمِِف.  ايمَِماَلُة, 

, هَمَٗم٣مَل: ايمَِماَلُة فَمَٙمْٝمِف َأصْمَقُد, َوإِْن مَلْ ُيَِمٙم قا َوَسَ  وِذي  َح زمَِذيمَِؽ دِم ِرَواَي٥ِم اظمَْر 

٣ٌَمِب  َواَيَتكْمِ دِم اؽْمتِْح ٣م فَمَٙمْٝمِف َأصْمَزَأ. هَمَ٘مَٟمَن ايمر  َٓ دِم ُوصُمقهِبَ  ىـا. ايمَِماَلِة, 
********** 
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 ]حكم المغالة في الكفن[ 

ـْ وَ ) – 221 صعم اهلل فمٙمٝمف  -وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمٌََِل  -رض اهلل فمٛمف  - فَمقِم   فَم

ئًم٣م: »َيُٗمقُل  -وؽمٙمؿ  َٙم٤ُم َهِ ًْ , هَم١مَِٞمُف ُي ـِ شَٓ سُمَٕم٣ميُمقا دِم ايْمَ٘مَٖم
 (ٔ)

. َرَواُه َأزُمق 

 (.َداُودَ 

 ******************************* الشرح:

 حهِ املػاال٠ يف ايهفٔ: 
 وَمٔمٛم٣مه صحٝمح, همال جيقز اظمٕم٣مٓة دم ايم٘مٖمـ, وضم٣ملاحلدي٧م مل يث٦ٌم, 

 ., وإٞمام يٛمتٖمع زمٔمٚمٙمفاإلٞم٣ًمن اظمٝم٦م أٞمف وم٣مدم فمعم رزمف

ئًم٣م»قولى:  َٙم٤ُم َهِ ًْ  ش. هَم١مَِٞمُف ُي

وومد سمٗمدم أن أزم٣م زم٘مر أَمرهؿ أن ي٘مٖمٛمقه دم شمٝم٣مزمف ايم٣ٌميمٝم٥م, أي يٟمىمٙمف ايمؼماب, 

 .واهلل أفمٙمؿ

********** 

 

 

                                                           
(, والحديث ضعيف, فإنو منقطع بين الشعبي وعلي بن أبي ٖٗ٘ٔأخرجو أبو داود )ضعيف.  (ٔ)

عنو, إذ أنو لم يسمع منو إال حديثًا واحًدا وىو في البخاري, كما ذكر ذلك اإلمام طالب رضي اهلل 
الدارقطني رحمو اهلل تعالى في العلل. والحديث ضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة 

 (, وفي ضعيف السنن.ٜٖٙٔ)
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 ه[]مشروعية غسل الرجل لزوجت 

ـْ ) – 221  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأَن ايمٛمٌََِل  ;َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣مفَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

٣م:  ْٙمُتِؽ »وَم٣مَل هَلَ ًَ ٌْقِم هَمَٕم شيَمْق َُم٦م  وَم
 (ٔ)

ـُ ََم٣مصَمْف,  ِدي٧َم. َرَواُه َأمْحَُد, َوازْم . احْلَ

٣ٌَمنَ  ـُ ضِم  (.َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

 .السجل لصّجتُمػسّعٔ٘ غطل  جْاش ضام املصيف احلدٓح لبٔاٌ

ٙمرصمؾ يميممع  فَمًٟميمتف, وأٞم واحلدي٧م شم٣مزم٦م, وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م َمٔمٛم٣مه, وذىمر

 زم١ممج٣مع أهؾ ايمٔمٙمؿ.وهذا زوصمتف أن يٕمًؾ 

ظمرأة أن سمٕمًؾ زوصمٜم٣م فمعم ومقل أهؾ ايمٔمٙمؿ وهق ايمِمحٝمح دم ا نمًؾو

 اظمًٟميم٥م.

********** 

                                                           
صححو اإلمام األلباني و «, لغسلتك«: »أ»(, وفي ٘ٙٗٔ(, وابن ماجو )ٕٕٛ/ ٙأخرجو أحمد ) (ٔ)

( من طريق أحمد , وىو ٘ٙٗٔ(, حيث قال: رواه ابن ماجو )ٓٓٚرحمو اهلل تعالى في اإلرواء )
( والبيهقي ٖٛـ  ٖٚ/ٔ( , والدارمي )ٕٜٔ( وعنو الدارقطني )ٕٕٛ/ٙفي " المسند " )

 (, عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عنٕٜٕ/ٗ( وابن ىشام في " السيرة " )ٜٖٙ/ٖ)
الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة قالت: ثم ذكره. ورواه ابن حبان أيضا في صحيحو  

قلت: قد صرح بالتحديث  ( وقال: " وأعلو البيهقي بابن إسحاق ".ٗ٘ٔكما في " التلخيص " )
 في " السيرة " فأمنا بذلك تدليسو , فالحديث حسن , ثم قال الحافظ: " ولم يتفرد بو , بل تابعو

عليو صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي, وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل " غسلتك " إال ابن 
إسحاق. وأصلو في البخاري بلفظ: ذاك لو كان وأنا حي, فأستغفر لك وأدعو لك "... ثم قال 

 رحمو اهلل تعالى: فالحديث بهذه المتابعة صحيح, واهلل أعلم.
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ـْ ) – 225 َأَن هَم٣مؿمَِٚم٥َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م »َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م: َء زمِْٛم٦ِم فُمَٚمْٝمٍس َأؽْماَم َوفَم

َٙمَٜم٣م فَمقِمر َرِضَ اهللَُ سَمَٔم٣ملَم فَمٛمْفُ   ً اَلُم َأْوَص٦ْم َأْن ُيَٕم ًَ شايم
 (ٔ)

 (.. َرَواُه ايمَداَروُمْْمٛمِل  

 ******************************* الشرح:

لبٔاٌ مػسّعٔ٘ غطل السجل زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح ضام املصيف 

 ، ّاهلل املطتعاٌ.لصّجتُ

ـْ َأؽْماَمَء زمِٛم٦ِْم فُمَٚمْٝمٍس َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م»قولى:    ش.َوفَم

ىم٣مٞم٦م زوج صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف, َمـ اظمٜم٣مصمرات إوٓت, 

ٜم٣م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م سمزوصمٜم٣م أزمق زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف, شمؿ سمزوصمشمؿ 

 رض اهلل فمٛمف.

********** 

 

 

 

                                                           
(, وفي إسناده عبد اهلل بن نافع المدني وىو ٕٔ/ٜٚ/ ٕي )أخرجو الدارقطنالحديث ضعيف.  (ٔ)

شديد الضعف, وفيو عون بن محمد الهاشمي, وأمو أم جعفر, وكالىما مجهول الحال, ولكن  
 عبد اهلل بن نافع قد توبع عند اإلمام البيهقي, فبقي علة الحديث في عون وأمو. أفاده المحقق.
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]حكم الصالة على الغال, وعلى من قتل نفسه, 

 وعلى أصحاب الحدود[

ـْ ) – 223 دِم وِمَِم٥ِم ايْمَٕم٣مَِمِدَي٥ِم ايَمتِل َأََمَر ايمٛمٌَِل  »: -رض اهلل فمٛمف  - زُمَرْيَدةَ َوفَم

َٞم٣م  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َ  -زمَِرمْجَِٜم٣م دِم ايمز  ٣م هَمُِمقم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م  وَم٣مَل: شُمَؿ َأََمَر هِبَ

شَوُدهمِٛم٦َْم 
(ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

ـْ ) – 221 ـِ ؽَمُٚمَرَة َوفَم صعم اهلل  -ُأيِتَ ايمٛمٌَِل  »َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: صَم٣مزمِِر زْم

ُف زمَِٚمَُم٣موِمَص, هَمَٙمْؿ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمفِ  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ًَ شزمَِرصُمٍؾ وَمَتَؾ َٞمْٖم
(ٕ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 ******************************* الشرح:

صاق املصنف رمحى اهلل تعاىل احلدثني لبيان أحكام من يصلى عليى, ممن ال 

 يصلى عليى.

 فمدة َم٣ًمئؾ:  دم هذا ايم٣ٌمبوومد ذىمر ايمٔمٙمامء رمح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ 

 األٚىل: حهِ ايصال٠ ع٢ً األْبٝا٤ صًٛات اهلل عًِٝٗ ٚضالَ٘.
 ىل يف ضٓٓ٘:فكد أخسج اإلَاّ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعا

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣مَل:  ـِ فَم ِٖمُروا يمَِرؽُمقِل »َمـ ضمدي٧م ازْم ظم٣ََم َأَراُدوا َأْن َُيْ

ُح  َراِح, َوىَم٣مَن َيْيَ ـِ اجْلَ ٌَْٝمَدَة زْم اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, زَمَٔمُثقا إلَِم َأيِب فُم

يِح َأْهِؾ ََمَ٘م٥َم, َوزَمَٔمُثقا إلَِم َأيِب  َْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم, ىَمَيِ ِٕ ِٖمُر   ؿَمْٙمَح٥َم َوىَم٣مَن ُهَق ايَمِذي َُيْ

                                                           
 (.ٜ٘ٙٔأخرجو مسلم ) (ٔ)

 جمع مشقص, وىو نصل عريض.مشاقص: ( ٜٛٚم )أخرجو مسل (ٕ)
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, هَمَٗم٣ميُمقا: ايمَٙمُٜمَؿ طِمْر يمَِرؽُمقيمَِؽ, هَمَقصَمُدوا َأزَم٣م  ٌََٔمُثقا إيَِمْٝمِٜماَم َرؽُمقيَمكْمِ َوىَم٣مَن َيْٙمَحُد, هَم

ٌَْٝمَدَة, هَمَٙمَحَد يمَِرؽُمقِل اهللَِ ْ ُيقصَمْد َأزُمق فُم  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف ؿَمْٙمَح٥َم, هَمِجلَء زمِِف, َومَل

يِرِه دِم زَمْٝمتِِف, شُمَؿ  ـْ صِمَٜم٣مِزِه َيْقَم ايمث اَلشَم٣مِء, ُوِوَع فَمعَم َهِ َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل: هَمَٙماَم هَمَرنُمقا َِم

ًٓ ُيَِمٙم قَن فَمَٙمْٝمِف, ضَمَتك  َدطَمَؾ ايمٛم٣َمُس فَمعَم َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأْرؽَم٣م

ْ َي٠ُمَم ايمٛم٣َمَس إَِذا  ٌَْٝم٣مَن, َومَل ٣مَء, ضَمَتك إَِذا هَمَرنُمقا َأْدطَمُٙمقا ايمِم  ًَ هَمَرنُمقا َأْدطَمُٙمقا ايمٛم 

ٙمُِٚمقَن دِم اظمََْ٘م٣مِن  ًْ فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأضَمٌد, يَمَٗمِد اطْمَتَٙمَػ اظمُْ

َٖمُر يَمُف, هَمَٗم٣مَل وَم٣مئُِٙمقَن: يُ  ـُ ََمَع ايَمِذي ُُيْ ُٙمقَن: ُيْدهَم
ِجِدِه, َووَم٣مَل وَم٣مئِ ًْ ـُ دِم ََم ْدهَم

َأْصَح٣مزمِِف, هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: إيِن  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل: 

ٌَُض » ـَ ضَمْٝم٧ُم ُيْٗم
َٓ ُدهمِ  َصعَم اهلُل وَم٣مَل: هَمَرهَمُٔمقا همَِراَش َرؽُمقِل اهللَِش ََم٣م وُمٌَِض َٞمٌِلر إِ

ـَ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوؽَمَط 
َ فَمَٙمْٝمِف, هَمَحَٖمُروا يَمُف, شُمَؿ ُدهمِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ايَمِذي سُمُقدم 

ـُ  ـُ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, َوايْمَٖمّْمُؾ زْم َْرزمَِٔم٣مِء, َوَٞمَزَل دِم ضُمْٖمَرسمِِف فَمقِم  زْم ْٕ ـْ يَمْٝمَٙم٥ِم ا ايمَٙمْٝمِؾ َِم

٣ٌَمِس, وَ  وُمَثُؿ َأطُمقُه َوؾُمْٗمَراُن ََمْقلَم َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َووَم٣مَل: ايْمَٔم

ـْ  ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم: َأْٞمُُمُدَك اهللََ َوضَمَٓمٛم٣َم َِم ـُ طَمْقرِم  َوُهَق َأزُمق يَمْٝمعَم, يمَِٔمقِم  زْم َأْوُس زْم

ُه, َأطَمَذ  َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل  َٓ : اْٞمِزْل, َوىَم٣مَن ؾُمْٗمَراُن ََمْق يَمُف فَمقِمر

َٜم٣م, هَمَدهَمٛمََٜم٣م دِم ايْمَٗمػْمِ َووَم٣مَل:  ًُ ٌَ  وَمْمِٝمَٖم٥ًم ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيْٙم
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َٜم٣م َأضَمٌد زَمْٔمَدَك َأزَمًدا, هَمُدهمِٛم٦َْم ََمَع َرؽُمقِل اهللَِ  ًُ ٌَ َٓ َيْٙم َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َواهللَِ 

شَوؽَمَٙمؿَ 
(ٔ)

. 

وإؽمٛم٣مده ؤمٝمػ7 ٕٞمف َمـ ؿمريؼ ضمًكم زمـ قاٍ اذتافظ زمح٘ اهلل تعاىل: 

 فمٌد اهلل زمـ وٚمغمة.

 ٚيف ايباب َا ثبت يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ٝمٍؿ رض اهلل فمٛمف: إَِٞمُف ؾَمِٜمَد ايمَِماَلةَ  ًِ ٝم٤ٍم, َأْو َأيِب فَم ًِ فَمعَم  َمـ ضمدي٧م َأيِب فَم

اْدطُمُٙمقا »َرؽُمقِل اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣ميُمقا: ىَمْٝمَػ ُٞمَِمقم  فَمَٙمْٝمِف؟ وَم٣مَل: 

 ًٓ ًٓ َأْرؽَم٣م ٣ٌَمِب هَمُٝمَِمٙم قَن فَمَٙمْٝمِف, شُمَؿ  ", وَم٣مَل: "َأْرؽَم٣م ـْ َهَذا ايْم هَمَ٘م٣مُٞمقا َيْدطُمُٙمقَن َِم

طَمِر  ْٔ ٣ٌَمِب ا ـَ ايْم ِدِه َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  " , وَم٣مَل:"خَيُْرصُمقَن َِم هَمَٙماَم ُوِوَع دِم حَلْ

ْ ُيِْمٙمُِحقُه, وَم٣ميُمقا: هَم٣مْدطُمْؾ  ٌء مَل ـْ ِرصْمَٙمْٝمِف َرْ َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل اظمُِْٕمغَمُة: وَمْد زَمِٗمَل َِم

اَب  َ , هَمَٟمْصٙمِْحُف, هَمَدطَمَؾ, َوَأْدطَمَؾ َيَدُه هَمَٚمَس وَمَدََمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل: َأِهٝمُٙمقا فَمقَمَ ايمؼم 

اَب, ضَمَتك زَمَٙمَغ َأْٞمَِم٣مَف ؽَم٣موَمْٝمِف, شُمَؿ طَمَرَج, هَمَ٘م٣مَن َيُٗمقُل َأَٞم٣م  َ  هَمَٟمَه٣ميُمقا فَمَٙمْٝمِف ايمؼم 

شَأضْمَدشُمُ٘مْؿ فَمْٜمًدا زمَِرؽُمقِل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 
(ٕ)

. 

                                                           
(, وضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف ابن ماجو ٕٛٙٔأخرجو ابن ماجو في سننو ) (ٔ)

 وقال: ضعيف لكن قصة الشقاق والالحد ثابتة. 
ن ىذا إسناد فيو الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل ب (":ٕٗ٘/ٔوقال البوصيري في "الزوائد" ")

يقال إنو  وقال البخاري: عباس الهاشمي تركو اإلمام أحمد بن حنبل, وعلي بن المديني, والنسائي. 
كان يتهم بالزندقة, وقواه عدي وباقي رجال اإلسناد ثقات. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق 

 بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق بو.

 =اد ـــــــ, رجالو ثقات رجال الشيخين غير حم(, والحديث إسناده صحيحٕٙٙٚٓأخرجو أحمد ) (ٕ) 
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 (: 772قاٍ اذتافظ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايتدًٝص اذتبري بسقِ )
صٙمقا فمعم ايمٛمٌل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -رض اهلل فمٛمٜمؿ -َأَن ايمَِمَح٣مزَم٥َم »ضَمِدي٧ُم: 

ـْ ش, َوؽَمَٙمَؿ هُمَراَدى ٌِْد اهللَِ فَم ـِ فَم كْمٍ زْم ًَ ـْ ضَمِدي٧ِم ضُم ٌَْٝمَٜمِٗمل  َِم ـُ ََم٣مصَمْف َوايْم ازْم

٣ٌَمٍس زمَِٙمْٖمِظ:  ـِ فَم ـْ ازْم قا فَمَٙمْٝمفِ »فِمْ٘مِرََم٥َم فَم ًٓ مَلْ َي٠ُمََمُٜمْؿ  شُمَؿ َدطَمَؾ ايمٛم٣َمُس هَمَِمٙم  َأْرؽَم٣م

 َوإؽِْمٛم٣َمُدُه َؤِمٝمٌػ. ش, فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأضَمٌد 

ْٝم٤ٍم:  ًَ ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب فُم ُد َِم َأَٞمُف ؾَمِٜمَد ايمَِماَلَة فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِ »َوَرَوى َأمْحَ

ًٓ »ْٝمَػ ُٞمَِمقم  فَمَٙمْٝمؽ وَم٣مَل: َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل ىمَ  ِدي٧َم. ش ُاْدطُمُٙمقا َأْرؽَم٣م  احْلَ

ـُ  ٌُْد اظمُْٛمِْٔمِؿ زْم ٣ٌَمٍس, َودِم إؽْمٛم٣َمِدِه فَم ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم صَم٣مزمٍِر, َوازْم ايِن  َِم َوَرَواُه ايمَْمػَمَ

 إْدِريَس ُهَق ىَمَذاٌب. 

ٌََزاُر:   إَٞمُف ََمْقُوقٌع. َووَمْد وَم٣مَل ايْم

ٛمٍَد واهل. َوَرَواُه احلَْ  ًَ ُٔمقٍد زمِ ًْ ـِ ََم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم  ٣مىمُِؿ َِم

                                                                                                                                        

سلمة, فمن رجال مسلم, وغير صحابيو فلم يخرج لو أحد من أصحاب الكتب الستة. بهز:  بن  =
ىو ابن أسد الَعمِّي, وأبو كامل: ىو مظفَّر بن ُمدِرك الخراساني, وأبو عمران الجوني: ىو عبد 

( . وحديث ٕٛٙٔعباس عند ابن ماجو ) الملك بن حبيب. ويشهد لقصة الصالة حديث ابن
(. وكالىما ضعيف. ويشهد لقول المغيرة: "أنا ٕٓ٘/ٚسهل بن سعد عند البيهقي في "الدالئل" )

أحدثكم عهدًا برسول اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم" حديثو ىو عند ابن أبي عاصم في "اآلحاد 
مجالد بن سعيد, وىو ضعيف. وحديث ابن  (, وفيوٖٜٜ/ )ٕٓ(, والطبراني )ٚٗ٘ٔوالمثاني" )

 (. وفئٖٙ/ٜ(. وحسَّن إسناده الهيثمي في "المجمع" )ٖٙٛ/ )ٕٓأبي مرحب عند الطبراني )
( حيث قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنو كان أحدث ٚٛٚحديث علي السالف برقم )

جل, عن ذلك جئنا نسألك, قال: أحدث الناس عهدًا برسول اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قالوا: أ
 الناس عهداً برسول اهلل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قـَُثم بن العباس. وإسناده حسن. أفاده المحقق.
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يٍط, َوَذىَمَرُه ََم٣ميمٌِؽ زَماَلنًم٣م. ـِ َذِ ٌَْٝمِط زْم ـْ ضَمِدي٧ِم ُٞم ٌَْٝمَٜمِٗمل  َِم  َوَرَواُه ايْم

 : ٌِْد ايْمػَم  ـُ فَم , وَم٣مَل ازْم ـِ ٛمَ  ً َوَصاَلُة ايمٛم٣َمِس فَمَٙمْٝمِف َأهْمَذاًذا جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف فِمٛمَْد َأْهِؾ ايم

َتٙمُِٖمقَن همِٝمِف. وَ  َٓ خَيْ  مَج٣َمفَم٥ُم َأْهِؾ ايمٛمَْٗمِؾ 

اَلَف همِٝمِف, َهْؾ َصٙم قا فَمَٙمْٝمِف  ـَ ايْمَٗمَِم٣مِر ضَمَ٘مك اخْلِ ـُ ِدضْمَٝم٥َم, زمَِٟمَن ازْم ٌَُف ازْم َوسَمَٔمَٗم

 ايمَِماَلَة اظمَْْٔمُٜمقَدَة, َأْو َدفَمْقا هَمَٗمْط, َوَهْؾ َصٙم قا فَمَٙمْٝمِف َأهْمَراًدا َأْو مَج٣َمفَم٥ًم؟

ـْ َأَم فَمَٙمْٝمِف هِبِْؿ؟ وَ   اطْمَتَٙمُٖمقا همِٝمَٚم

ا. هَمِٗمٝمَؾ:  , همِٝمِف ضَمَراٌم َوُهَق َؤِمٝمٌػ صِمدًّ َٓ َيِِمح   َأزُمق زَمْ٘مٍر, َوُرِوَي زم١ِمؽِْمَٛم٣مٍد 

ـُ ِدضْمَٝم٥َم:   َوُهَق زَم٣مؿمٌِؾ زمَِٝمِٗمكٍم يمَِّمْٔمِػ ُرَواسمِِف َواْٞمِٗمَْم٣مفِمِف.وَم٣مَل ازْم

ـِ ِدضْمَٝم٥َم هَ وُمْٙم٦ُم:  ََم٥ِم َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم َوىَماَلُم ازْم ٣مىمِِؿ اظمَُْتَٗمد  َذا َُمَتَٔمَٗم٤ٌم زمِِرَواَي٥ِم احْلَ

 َؤِمٝمَٖم٥ًم.

ـُ ِدضْمَٝم٥َم:  ُٜمْؿ َأضَمٌد.وَم٣مَل ازْم َٓ َي٠ُمَم  ٙمِِٚمكَم َصَٙمْقا فَمَٙمْٝمِف َأهْمَراًدا  ًْ  ايمَِمِحٝمُح َأَن اظمُْ

, وَم٣مَل:  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  - َوَذيمَِؽ يمِِٔمَٓمِؿ َرؽُمقِل اهللَِ َوزمِِف صَمَزَم ايمَُم٣مهمِِٔمل 

ََم٣مََم٥َم دِم ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِف َواضِمٌد.  - َٓ َيَتَقلَم اإْلِ ِٜمْؿ دِم َأ ًِ ل, َوسَمٛم٣َمهُم  ىـازمَِٟميِب ُهَق َوُأَم 
 (: 4/52قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ٌْٝ األٚطاز )

ـُ ِدضْمَٝم٥َم:   َٙمْٝمِف شَماَلشمكَِم َأيْمًٖم٣م. ىَم٣مَن اظمَُِْمٙم قَن فمَ وَم٣مَل ازْم

ُف اهللَُ سَمَٔم٣ملَم  –وَم٣مَل اظمَُِْمٛم ُػ  ِدي٧َم:  -اظمجد ازمـ سمٝمٚمٝم٥م َرمِحَ زَمْٔمَد َأْن ؽَم٣مَق احْلَ

ٌَْٝم٣مِن دِم ايمَِماَلِة فَمعَم صَمٛم٣َمئِِزِهْؿ َوضَم٣مَل َدهْمٛمِِٜمْؿ  ٣مَء فَمعَم ايمِم  ًَ ـْ وَمَدَم ايمٛم  َؽ زمِِف ََم ًَ َ َومَت

 ىـااضِمِد. دِم ايْمَٗمػْمِ ايْمقَ 
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 ضم٘مؿ ايمِمالة فمعم ايمُمٜمٝمد:  ايجا١ْٝ:

 .ؽمٌؼ ايم٘مالم فمعم هذه اظمًٟميم٥م

 ٚقد ثبت يف ايصخٝخني ٚايًفظ يإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فَم٣مَِمٍر رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َصعَم َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل  ٥ٌََم زْم َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

 .ِع يمَِْلَضْمَٝم٣مِء َوإََْمَقاِت ٍد زَمْٔمَد شَماَميِن ؽِمٛمكَِم, ىَم٣مظمَُْقد  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم وَمْتعَم ُأضُم 

 (: 56-4/54قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ٌْٝ األٚطاز )
 وَمْد اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم َذيمَِؽ: 

: وَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: ُيَِمعَم فَمعَم ايمَُمِٜمٝمِد,  َِمِذي  ْ ْقُل ايْمُ٘مقهمِٝم كَم َوُهَق ومَ وَم٣مَل ايمؼم 

 َوإؽِْمَح٣مَق. 

َٓ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف,    ىـاَوُهَق وَمْقُل اظمََْدٞمِٝم كَم َوايمَُم٣مهمِِٔمل  َوَأمْحََد. َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: 
ـُ  ي  َوازْم ٌٌَْمِ ـُ ايْم ًَ ََوِل وَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوَأْصَح٣مزُمُف َوايمَثْقِري  َواظمَُْزيِن  َواحْلَ ْٕ َوزم٣ِم

ٝم ٤ِم. اظمُْ  ًَ 

ضََم٣مِدي٧ِم ايَمتِل َذىَمْرَٞم٣مَه٣م.  ْٕ  َواؽْمَتَديم قا زم٣ِم

َٓ ُيَِمعَم فَمعَم ايمَُمِٜمٝمِد, هَمَٗم٣ميُمقا: َأََم٣م ضَمِدي٧ُم َوَأصَم٣مَب فَمٛمَْٜم٣م ايْمَٗم٣مئُِٙمقَن:  زمَِٟمَٞمُف 

وٌك ىَماَم سَمَٗمَدَم.   صَم٣مزمٍِر هَمِٖمٝمِف ََمؼْمُ

٣مِد هَمُٜمقَ  ـِ اهْلَ .  َوَأََم٣م ضَمِدي٧ُم ؾَمَداِد زْم ََن ؾَمَداًدا سَم٣مزمِِٔملر
ِٕ  َُمْرؽَمٌؾ7 

فَم٣مُء.  ٌَْٝمَٜمِٗمّل, َوزمَِٟمَن اظمَُْراَد زم٣ِميمَِماَلِة ايمد  ـْ ايْم  َووَمْد ُأصِمٝم٤َم فَمٛمُْف زماَِم سَمَٗمَدَم فَم
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َِمِذَي َوايمَداَروُمْْمٛمِّل وَم٣ميُمقا:  ْ ٌَُخ٣مِرَي َوايمؼم  َوَأََم٣م ضَمِدي٧ُم َأَٞمٍس هَمَٗمْد سَمَٗمَدَم َأَن ايْم

ـْ ايمَداَروُمْْمٛمِّل َأَن وَمْقيَمُف همِٝمِف: زمِ  ٌَْٝمَٜمِٗمل  فَم َومَلْ  "َٟمَٞمُف نَمٙمَِط همِٝمِف ُأؽَم٣مََم٥ُم, َووَمْد وَم٣مَل ايْم

٦ْم زمَِٚمْحُٖمقـَم٥ٍم  ًَ ِه يَمْٝم َٜمَداِء نَمغْمِ ـْ ايمُم   . "ُيَِمؾ  فَمعَم َأضَمٍد َِم

َ فَمعَم َأَٞمُف ُيَٗم٣مُل:  ِٕ ْؿ7  َٓ هَلُ ِدي٧ُم ضُمَج٥ٌم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ  ٥ًٌَم ظم٣ََم طَمَص احْلَ هَن٣َم يَمْق ىَم٣مَٞم٦ْم َواصِم

ٌِْٔمكَم.  ـْ ؽَم ٣م َواضِمًدا َِم  هِبَ

ِل زمِِف.  َٓ ؽْمتِْد ِٓ ٌَْدْأ زمَِتْٗمِريِر ا ٥ٌََم هَمْٙمٛمَ  َوَأََم٣م ضَمِدي٧ُم فُمْٗم

 : َصعَم اهلَلُ  -إَن ََمْٔمٛمَك َصاَلسمِِف شُمَؿ َٞمْذىُمْر صَمَقازَمُف َوسَمْٗمِريَرُه ََم٣م وَم٣ميَمُف ايمَْمَح٣مِوي 

ـْ شَماَلشَم٥ِم ََمَٔم٣مٍن:  -َٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فمَ  ُٙمق َِم َٓ خَيْ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ 

ـْ سَمْرِك ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ.  ٣َم سَمَٗمَدَم َِم
 إََم٣م َأْن َيُ٘مقَن َٞم٣مؽِمًخ٣م ظمِ

َٓ زَمْٔمَد َهِذِه اظْمَُدِة.  َٓ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إ ـْ ؽُمٛمَتِِٜمْؿ َأْن   َأْو َيُ٘مقَن َِم

٥ٌٌَم. َأْو سَمُ٘مقَن ايمَِم  ِهْؿ هَم١مهَِن٣َم َواصِم َزًة زمِِخاَلِف نَمغْمِ
 اَلُة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ صَم٣مئِ

َٜمَداِء, شُمَؿ ايْمَ٘ماَلُم زَمكْمَ  ٦ٌََم زمَِِماَلسمِِف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايمَِماَلُة فَمعَم ايمُم  ٣م ىَم٣مَن هَمَٗمْد شَم َ َوَأُّي 

 ٌْ َٞم٣م إَٞماَم ُهَق دِم ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ وَم ٌََت٦ْم ايمَِماَلُة اظمُْْخَتٙمِِٖمكَم دِم فَمٌْمِ َؾ َدهْمٛمِِٜمْؿ, َوإَِذا شَم

ـِ َأْولَم.  ٌَْؾ ايمَدهْم ـِ ىَم٣مَٞم٦ْم وَم  ىـافَمَٙمْٝمِٜمْؿ زَمْٔمَد ايمَدهْم
َتِٚمُؾ ُأَُمقًرا ُأطَمَر:   َوُأصِمٝم٤َم زمَِٟمَن َصاَلسَمُف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََتْ

ـْ طَمَِم٣مِئِِمِف. َِمٛمَْٜم٣م:   َأْن سَمُ٘مقَن َِم
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٣م, هَمَ٘مْٝمَػ َأْن سَمُ٘مقَن زمَِٚمْٔمٛمَك ايمد  َوَِمٛمَْٜم٣م:  َٓ فُمُٚمقَم هَلَ فَم٣مِء, شُمَؿ ِهَل َواوِمَٔم٥ُم فَمكْمِ 

٦ٌََم.  ٣م يمَِدهْمِع ضُمْ٘مٍؿ وَمْد شَم ضْمتَِج٣مُج هِبَ
ِٓ  َيٛمَْتِٜمُض ا

ضْمتاَِمِل ايمَث٣ميِن ايَمِذي َذىَمَرُه ايمَْمَح٣مِوَي, ىَمَذا  ِٓ ـْ ايْمُٔمَٙماَمِء زم٣ِم َوَأْيًّم٣م مَلْ َيُٗمْؾ َأضَمٌد َِم

٣مهمُِظ.   وَم٣مَل احْلَ

َْصِؾ, َوَدفْمَقى َأَن ايمَِماَلَة وَ  ْٕ طْمتَِِم٣مِص طِماَلُف ا ِٓ َأْٞم٦َم طَمٌغٌِم زمَِٟمَن َدفْمَقى ا

ِدي٧ِم:  َه٣م وَمْقيُمُف دِم احْلَ فَم٣مِء َيُرد   ش. َصاَلسُمُف فَمعَم اظْمَٝم ٦ِم »زمَِٚمْٔمٛمَك ايمد 

فِمَٝم٥َم َمُ  َٗم٣مئَِؼ ايممَمْ ُُصقِل َأَن احْلَ ْٕ َٕمِقَي٥ِم, هَمَٙمْق َوَأْيًّم٣م وَمْد سَمَٗمَرَر دِم ا َٗمَدََم٥ٌم فَمعَم ايمٙم 

َي٣مَدِة يَمَ٘م٣مَن اظمَُْتَٔمكَمُ اظمَِِْمغَم إلَم مَحِْؾ ايمَِماَلِة فَمعَم  هُمِرَض فَمَدُم ُوُروُد َهِذِه ايمز 

 َٓ َْرىَم٣مِن, َوَدفْمَقى َأهَن٣َم َواوِمَٔم٥ُم فَمكْمٍ  ْٕ َْذىَم٣مِر َوا ْٕ فِمَٝم٥ِم َوِهَل َذاُت ا ضَمِٗمٝمَٗمتَِٜم٣م ايممَمْ

ِه فمُ  اَمفَم٥ٍم دِم فَمٌْمِ ٦ٌََم يمَِقاضِمٍد َأْو جِلَ َْصَؾ همِٝماَم شَم ْٕ َه٣م َأَن ا ٣م, َيُرد  َصعَم اهللَُ  -ُٚمقَم هَلَ

.  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ٌُقسُمُف يمِْٙمَٕمغْمِ  شُم

ـُ َُمَٔم٣مَرَو٥ُم َهِذِه ايمَدفْمَقى زمِِٚمْثٙمَِٜم٣م هَمُٝمَٗم٣مُل:
سَمْرُك ايمَِماَلِة فَمعَم  فَمعَم َأَٞمُف ُيْٚم٘مِ

٣م فَمعَم ا ِل هِبَ َٓ ٣م, هَماَل سَمِْمُٙمُح يَماِلؽْمتِْد َٓ فُمُٚمقَم هَلَ َٜمَداِء دِم َيْقِم ُأضُمٍد َواوِمَٔم٥ُم فَمكْمٍ  يمُم 

ٌُقِت َُمْْمَٙمِؼ ايمَِماَلِة فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم, َوُووُمقِع ايمَِماَلِة َِمٛمُْف فَمعَم  ِك زَمْٔمَد شُم َُمْْمَٙمِؼ ايمؼَمْ

َه٣م ىَماَم دِم  ٣مِد َوَأيِب ؽَماَلٍم.طُمُِمقِص ايمَُمِٜمٝمِد دِم نَمغْمِ ـِ اهْلَ   ضَمِدي٧ِم ؾَمَداِد زْم

ٌَْؾ  ـْ ايمَِماَلِة فَمعَم وَمْتعَم ُأضُمٍد وَم ٣ٌَمٍس َوََم٣م َوَرَد دِم ََمْٔمٛم٣َمُه َِم ـِ فَم َوإَِٞماَم ضَمِدي٧ُم ازْم

 َدهْمٛمِِٜمْؿ. 
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ـْ  ٣ٌَمَر صَم٣مَءْت ىَمَٟمهَن٣َم فِمَٝم٣مٌن َِم طَْم ْٕ ـْ َذيمَِؽ ايمَُم٣مهمِِٔمل  زمَِٟمَن ا ُوصُمقٍه  هَمَٟمصَم٣مَب فَم

 مَلْ ُيَِمؾ  فَمعَم وَمْتعَم ُأضُمٍد.  -َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َُمَتَقاسمَِرٍة َأَن ايمٛمٌََِل 

َزَة  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -وَم٣مَل: َوََم٣م ُرِوَي َأَٞمُف  َصعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوىَمػَمَ فَمعَم مَحْ

َٓ َيِِمح   ٌِْٔمكَم سَمْ٘مٌغَِمًة  ضََم٣مِدي٧َم َأْن ؽَم ْٕ ـْ فَم٣مَرَض زمَِذيمَِؽ َهِذِه ا َ
ٌَِٕمل ظمِ , َووَمْد ىَم٣مَن َيٛمْ

ِف.  ًِ َتِحَل فَمعَم َٞمْٖم ًْ  ىـاَي
ٌِْٔمكَم َصاَلًة, َوزمَِٟمهَن٣َم َوُأصِمٝم٤َم َأْيًّم٣م:  ًَ

ُع يمِ ًِ َٓ سَمَت ٣ميَم٥َم ايمَّمٝم َٗم٥َم  زمَِٟمَن سمِْٙمَؽ احْلَ

َْصَؾ فَمَدُم ايم ْٕ  َِماَلِة. َُمّْمَْمِرزَم٥ٌم, َوزمَِٟمَن ا

ـْ ؿُمُرٍق َيُُمد  زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م, َوِوٝمُؼ سمِْٙمَؽ  َٓ خَيَْٖمك فَمَٙمْٝمؽ َأهَن٣َم ُرِوَي٦ْم َِم َو

ـْ ايمَِماَلِة يَمَ٘م٣مَن ِوٝمُٗمَٜم٣م  ـْ إيَٗم٣مِع ايمَِماَلِة, هَم١مهَِن٣َم يَمْق َو٣موَم٦ْم فَم َٓ َيْٚمٛمَُع َِم ٣ميَم٥ِم  احْلَ

ـِ َأْولَم. ـْ ايمَدهْم  فَم

ْوْمَِرا ِٓ ٌََت٦ْم ايمَِماَلَة َوِهَل َوَدفْمَقى ا ََن مَجِٝمَع ايمْم ُرِق وَمْد َأشْم
ِٕ ِب نَمغْمُ وَم٣مِدضَم٥ٍم7 

 حَمَؾ  ايمٛم َزاِع. 

ِع.  ٌَْؾ ُوُروِد ايممَمْ َٙمَٚم٥ٌم وَم ًَ َْصَؾ فَمَدُم ايمَِماَلِة َُم ْٕ  َوَدفْمَقى َأَن ا

َْصُؾ ايمَِماَلُة فَمعَم َُمْْمَٙمِؼ اظمَْٝم   ْٕ  ٦ِم َوايمَتْخِِمٝمُص مَمْٛمُقٌع. َوَأََم٣م زَمْٔمَد ُوُروِدِه هَم٣م

٣ٌَمُت َُمَٗمَدٌم  شْم ٌََت٥ًم َواإْلِ ـْ فَمُّمِدَه٣م ىَمْقهُن٣َم َُمْث َوَأْيًّم٣م َأضَم٣مِدي٧ُم ايمَِماَلِة وَمْد ؾَمَد َِم

ٌِْٔمُد نَمْٖمَٙم٥َم  ٣ٌَمِرِه دِم اظمََْٗم٣مِم ُي
, َوايْمَٗمْدُح دِم افْمتِ فَمعَم ايمٛمَْٖمِل, َوَهَذا َُمَرصَمٌح َُمْٔمَتػَمٌ
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َٜمَداِء َُمَٔم٣مَرٌض  -رض اهلل فمٛمف  - ايمَِمَح٣مزَم٥مِ  ـْ إيَٗم٣مِع ايمَِماَلِة فَمعَم ُأويَمئَِؽ ايمُم  فَم

 زمِِٚمْثٙمِِف. 

ِك ايْمَقاوِمِع فَمعَم طِماَلِف ََم٣م ىَم٣مَن شَم٣مزمًِت٣م فَمٛمُْف  ـْ ايمؼَمْ ٌِْٔمُد نَمْٖمَٙم٥َم ايمَِمَح٣مزَم٥ِم فَم  -َوُهَق ُي

ـْ ايمَِماَلِة فَمعَم  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ََْمَقاِت, هَمَ٘مْٝمَػ ُيَرصَمُح َٞم٣موِمُٙمُف َوُهَق َِم ْٕ  ا

٣ٌَمِت ايَمِذي ُهَق ََمٓمِٛم٥َُم ايْمُٕمُٖمقِل فَمٛمُْف يمَِ٘مْقٞمِِف َواوِمًٔم٣م فَمعَم  شْم ـْ َٞمَٗمَٙم٥ِم اإْلِ َأوَمؾ  فَمَدًدا َِم

ـْ ايمَِماَلِة فَمعَم َُمْْمَٙمِؼ اظمَْ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َُمْٗمَت٢َم فَم٣مَدسمِِف   ٝم ٦ِم. َِم

َٓ َأَٞمٌس  ْ َيْرِو ايمٛمَْٖمَل إ َذا اظمََْٗم٣مِم َأَٞمُف مَل ٣مَص٥ِم هِبَ ٣ٌَمِت اخْلَ شْم ـْ َُمَرصَمَح٣مِت اإْلِ َوَِم

ٌَْٝم٣مِن, َوصَم٣مزمٌِر وَمْد َرَوى َأَٞمُف  ـْ ِصَٕم٣مِر ايمِم   -َوصَم٣مزمٌِر, َوَأَٞمٌس فِمٛمَْد سمِْٙمَؽ ايْمَقاوِمَٔم٥ِم َِم

َزَة, َوىَمَذيمَِؽ َأَٞمٌس ىَماَم سَمَٗمَدَم هَمَٗمْد َواهَمَٗم٣م  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  َصعَم فَمعَم مَحْ

٣م دِم ُووُمقِع َُمْْمَٙمِؼ ايمَِماَلِة فَمعَم ايمَُمِٜمٝمِد دِم سمِْٙمَؽ ايْمَقاوِمَٔم٥ِم. مُهَ  نَمغْمَ

ٌُْٔمِد َأْن خَيَُص ايمٛمٌَِل   ٌُْٔمُد ىُمَؾ ايْم َزَة زمَِِماَلسمِ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َوَي ِف مَحْ

َٜمَداِء, َوََمَع َهَذا هَمَٙمْق ؽَمَٙمْٚمٛم٣َم َأَن ايمٛمٌََِل  َِزَي٥ِم ايْمَٗمَرازَم٥ِم َوَيَدَع زَمِٗمَٝم٥َم ايمُم 
َصعَم اهللَُ  -ظمِ

َح٣مِت,  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضَم٣مَل ايْمَقاوِمَٔم٥ِم, َوسَمَرىْمٛم٣َم مَجِٝمَع َهِذِه اظمَُْرصم  مَل

ؽْمتِْدَراِك ظم٣َِم هَم٣مَت يَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َص  ِٓ هََن٣َم ىَم٣م ِٕ اَلسُمُف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زَمْٔمَد َذيمَِؽ َُمِٖمٝمَدًة يمِْٙمَٚمْْمُٙمقِب7 

َك  ٌَِٕمل َأْن سُمؼْمَ َٓ َيٛمْ ٣م فَمعَم هَم٣مئَِدٍة ُأطْمَرى َوِهَل َأَن ايمَِماَلَة فَمعَم ايمَُمِٜمٝمِد  ََمَع اؾْمتاَِمهِلَ

 إلَم نَم٣مَي٥ٍم زَمِٔمٝمَدٍة.  زمَِح٣مٍل َوإِْن ؿَم٣ميَم٦ْم اظمَُْدُة َوسَمَراطَم٦ْم 
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ـْ ايمَِماَلِة فَمعَم صَمَقاٍب فَمَٙمْٝمِف,  َوَأََم٣م ضَمِدي٧ُم َأيِب ؽَماَلٍم هَمَٙمْؿ َأوِمْػ يمِْٙماَمٞمِِٔمكَم َِم

ََٞمُف وُمتَِؾ دِم اظمَْْٔمَرىَم٥ِم زَمكْمَ َيَدْي َرؽُمقِل اهللَِ 
ِٕ ـْ َأِديَم٥ِم اظمُْْثٌِتكَِم7  َصعَم اهللَُ  -َوُهَق َِم

٣م نَمغْمَ َُمَٗمَٝمٍد  -َوؽَمَٙمَؿ فَمَٙمْٝمِف  َوؽَماَمُه ؾَمِٜمٝمًدا َوَصعَم فَمَٙمْٝمِف, َٞمَٔمْؿ يَمْق ىَم٣مَن ايمٛمَْٖمُل فَم٣مَمًّ

ـْ وُمتَِؾ فَمعَم  ٣م زمَِٚم ِدي٧ِم, يَمَ٘م٣مَن خُمَْتِمًّ ٣ٌَمِت نَمغْمُ َهَذا احْلَ شْم زمَِقوْمَٔم٥ِم ُأضُمٍد, َومَلْ َيِرْد دِم اإْلِ

 ىـاَِمْثِؾ ِصَٖمتِِف. 
 اهلل تعاىل:  قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ

سمرك يمِمالة فمعم ايمُمٜمداء, ويم٘مـ إهمّمؾ أَم٣م َمـ ضمٝم٧م اجلقاز جتقز ا

 ايمِمالة فمٙمٝمٜمؿ.

ٌِْد اهلَلِ َرِضَ فٞ صخٝح ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ف ـِ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

ـْ وَمْتعَم عَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ جَيَْٚمُع زَمكْمَ , وَم٣مَل: ىَمـ٣مَن ايمٛمٌَِل  َص اهللَُ فَمٛمُْٜماَم  ايمَرصُمَٙمكْمِ َِم

ْؿ َأىْمَثُر َأطْمًذا يمِْٙمُٗمْرآنِ »ُأضُمٍد دِم شَمْقٍب َواضِمٍد, شُمَؿ َيُٗمقُل:  ُ , هَم١مَِذا ُأؾِمغَم يَمُف إلَِم شَأُّي 

٣م وَمَدََمُف دِم ايمَٙمْحِد, َووَم٣مَل:  , َوَأََمَر شَأَٞم٣م ؾَمِٜمٝمٌد فَمعَم َه٠ُمَِٓء َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ »َأضَمِدمِهَ

ُٙمقا, َومَلْ ُيَِمَؾ فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  زمَِدهْمٛمِِٜمؿْ  ًَ ِٜمْؿ, َومَلْ ُيَٕم
شدِم ِدََم٣مئِ

(ٔ)
. 

وَم٣م صم٣مء أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صعم فمٙمٝمٜمؿ, ومد أفمٙم٦م 

 زمٔمض إضم٣مدي٧م زم٣مإلرؽم٣مل.

 ايجايج١: حهِ ايصال٠ ع٢ً ايصػري ٚايطكط: 
 وهذه مم٣م اطمتٙمػ همٝمٜم٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ: 

                                                           
  (.ٖٖٗٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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 تعاىل: فٞ ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل ف
٤ُم َأَن َأْهَؾ ِزَي٣مٍد  ًَ ٥ٌََم رض اهلل فمٛمف, َوَأضْم ـِ ؾُمْٔم َمـ ضمدي٧م اظمُِْٕمغَمِة زْم

ويِن َأَٞمُف َرهَمَٔمُف إلَِم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  غُم طَمْٙمَػ »َأطْمػَمُ ًِ ايمَراىم٤ُِم َي

ٛم٣َمَزِة, َواظم٣َْمِر َيْٚمًِم طَمْٙمَٖمَٜم٣م, َوَأََم٣مَمَ  ٣ًٌم اجْلَ ٣مِرَه٣م وَمِري ًَ ـْ َي ـْ َيِٚمٝمٛمَِٜم٣م, َوفَم َٜم٣م, َوفَم

ْٗمُط ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف, َوُيْدفَمك يمَِقايمَِدْيِف زم٣ِمظمَْْٕمِٖمَرِة َوايمَرمْح٥َمِ   ً شَِمٛمَْٜم٣م, َوايم
(ٔ)

. 

 إٓ أن هذا احلدي٧م أفمٙمف اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل زم٣ميمقومػ, ورصمح ذيمؽ.

يِمِؾ فمعم ويمده وومد ذىمر أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل 

 إزمراهٝمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

-1/494قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل تعاىل يف شاد املعاد )
496 :) 

ـْ َهْديِِف  ايمَِماَلُة فَمعَم ايمْم ْٖمِؾ, هَمَِمَح فَمٛمُْف  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َوىَم٣مَن َِم

 .ش (ايمْم ْٖمُؾ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمفِ »َأَٞمُف وَم٣مَل: ) 

                                                           
( والبيهقي ٖٖٙ/ٔ(, والحاكم )ٕٜٔ/ٔ(, والترمذي )ٖٓٛٔأخرجو أبو داود في سننو ) (ٔ)

(, وابن أبى شيبة ٕٕ٘, ٜٕٗ, ٕٛٗ, ٕٚٗ/٘(, وأحمد )ٕٓٚو ٔٓٚطيالسي )(, والٛ/ٗ)
(: وقال الترمذي: " حديث ٙٔٚ(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في )ٔٓٔو ٕٗٔ/ٗ)

حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري " ووافقو الذىبي, وىو كما قاال. 
: " وصححو ابن حبان أيضا , لكن رواه الطبراني موقوفا ( ٚ٘ٔقال الحافظ في " التلخيص " )

 على المغيرة وقال لم يرفعو سفيان , ورجح الدارقطني في العلل الموقوف ".
ثم قال األلباني رحمو اهلل تعالى: قد رفعو جماعة من الثقات عن زياد بن جبير كما تقدم, والرفع 

 زيادة من ثقة فيجب قبولها, وال مبرر لردىا. 
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ـِ ََم٣مصَمْف  "َودِم  ـِ ازْم ـْ »ََمْرهُمقفًم٣م: )  "ؽُمٛمَ َصٙم قا فَمعَم َأؿْمَٖم٣ميمُِ٘مْؿ, هَم١مهَِنُْؿ َِم

 ش(.َأهْمَراؿمُِ٘مؿْ 

ْٗمِط؟ وَم٣مَل وَم٣مَل أمحد زمـ أيب فمٌدة: ؽَمَٟميْم٦ُم أمحد:  ًَ ََمَتك جَي٤ُِم َأْن ُيَِمعَم فَمعَم ايم

ََٞمُف ُيٛمْٖمَ  ِٕ وُح.إَِذا َأسَمك فَمَٙمْٝمِف َأْرزَمَٔم٥ُم َأؾْمُٜمٍر,   ُخ همِٝمِف ايمر 

٥ٌََم: ) وُمْٙم٦ُم:  ـِ ؾُمْٔم ؟ وَم٣مَل: َصِحٝمٌح ش ( ايمْم ْٖمُؾ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمفِ »هَمَحِدي٧ُم اظمُِْٕمغَمِة زْم

َه٣م؟ وَم٣مَل: وَمْد وَم٣ميَمُف  َٓ نَمغْمِ ؾَْمُٜمِر َو ْٕ َْرزَمَٔم٥ِم ا ْٕ ََمْرهُمقٌع, وُمْٙم٦ُم: يَمْٝمَس دِم َهَذا زَمَٝم٣مُن ا

َٝم٤ِم. ًَ ـُ اظمُْ  ؽَمِٔمٝمُد زْم

فَمعَم ازْمٛمِِف إزمراهٝمؿ َيْقَم  -َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -هَمَٜمْؾ َصعَم ايمٛمٌَِل  وِمٝمَؾ:  هَم١مِنْ 

 ََم٣مَت؟ 

ـْ فم٣مئُم٥م َرِضَ  "ؽُمٛمَٛمِِف  "وَمِد اطْمُتٙمَِػ دِم َذيمَِؽ, هَمَرَوى أزمق داود دِم وِمٝمَؾ:  فَم

ـُ ايمٛمٌَِل  »اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: )  ـُ  -َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  - ََم٣مَت إزِْمَراِهٝمُؿ زْم َوُهَق ازْم

ششَماَمٞمَِٝم٥َم فَممَمَ ؾَمْٜمًرا, هَمَٙمْؿ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِف َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 
(ٔ)

.) 

ُد:  ََم٣مُم َأمْحَ ـِ وَم٣مَل اإْلِ ـُ إزِْمَراِهٝمَؿ, وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛمِل َأيِب فَم ـِ  ضَمَدشَمٛم٣َم َئْمُٗمقُب زْم ازْم

ـْ فمٚمرة,  ـِ ضَمْزٍم, فَم ـِ فَمْٚمِرو زْم ـِ حُمََٚمِد زْم ـُ َأيِب زَمْ٘مِر زْم ٌُْد اهللَِ زْم إؽِْمَح٣مَق, ضَمَدشَمٛمِل فَم

ـْ فم٣مئُم٥م.  هَمَذىَمَرُه. ..فَم

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن ٖٚٛٔأخرجو أبو داود في سننو برقن ) (ٔ)

(: وقال ٙٔٙٔإسناده حسن. وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 ىذا حديث حسن. 
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ـَ إؽِْمَح٣مَق. ا, َوَوَهك ازْم  َووَم٣مَل أمحد دِم ِرَواَي٥ِم ضمٛمٌؾ: َهَذا ضَمِدي٧ٌم َُمٛمَْ٘مٌر صِمدًّ

ـُ فَم٣مَِمٍر, َووَم٣مَل اخلالل: َووُمِرَئ فمَ  عَم فمٌد اهلل: ضَمَدشَمٛمِل َأيِب, ضَمَدشَمٛم٣َم َأؽْمَقُد زْم

ـِ فَم٣مِزٍب,  اِء زْم  ايْمػَمَ
ـِ ـْ فم٣مَمر, فَم ضَمَدشَمٛم٣َم إهائٝمؾ, وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛم٣َم صم٣مزمر اجلٔمٖمل, فَم

َوََم٣مَت  فَمعَم ازْمٛمِِف إزِْمَراِهٝمؿَ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َصعَم َرؽُمقُل اهللَِ »وَم٣مَل: ) 

ـُ ؽِمَت٥َم فَممَمَ ؾَمْٜمًرا  .اجلٔمٖمل ىمذاب :ومٙم٦مش ( َوُهَق ازْم

ـِ ايمٌٜمل, وَم٣مَل: )  ـُ َرؽُمقِل اهللَِ »َوَذىَمَر أزمق داود فَم َصعَم  -ظم٣ََم ََم٣مَت إزِْمَراِهٝمُؿ زْم

دِم  -َؿ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَ  -َصعَم فَمَٙمْٝمِف َرؽُمقُل اهلَلِ  -اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ 

.ش(. اظمََْٗم٣مفِمدِ   َوُهَق َُمْرؽَمٌؾ, وايمٌٜمل اؽْمُٚمُف فمٌد اهلل زمـ ي٣ًمر ىُمقدِمر

ـِ َأيِب َرزَم٣مٍح َأَن ايمٛمٌََِل »َوَذىَمَر  ـْ فَمَْم٣مِء زْم َصعَم  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -فَم

ٌِْٔمكَم يَمْٝمَٙم٥مً  ـُ ؽَم َُمْرؽَمٌؾ َوِهَؿ همِٝمِف فمْم٣مء, هَم١مَِٞمُف وَمْد  َوَهَذا .شفَمعَم ازْمٛمِِف إزِْمَراِهٝمَؿ َوُهَق ازْم

ٛم٥ََم. ًَ ٣مَوَز ايم  ىَم٣مَن جَتَ

ِٙ اِيآَثاِز:  َِٖر  َفاِخَتًََف ايَّاُع ِفٞ 
٦ٌََم ايمَِماَلَة فَمَٙمْٝمِف َوََمٛمََع ِصَح٥َم ضَمِدي٧ِم فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م,  ـْ َأشْم هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

ُه: وَم٣ميُمق ُد َونَمغْمُ ََم٣مُم َأمْحَ ا: َوَهِذِه اظمََْراؽِمٝمُؾ, ََمَع ضَمِدي٧ِم ايمػماء, َيُُمد  ىَماَم وَم٣مَل اإْلِ

 زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م.

ـْ َؤَمَػ ضَمِدي٧َم ايمػماء زمج٣مزمر اجلٔمٖمل, َوَؤَمَػ َهِذِه اظمََْراؽِمٝمَؾ,  َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ـِ إؽِْمَح٣مَق َأَصح  َِمٛمَْٜم٣م.  َووَم٣مَل: ضَمِدي٧ُم ازْم
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٤ٌَِم ايَمذِ  ًَ ِء دِم ايم َٓ صَْمٙمِِف مَلْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِف: شُمَؿ اطْمَتَٙمَػ َه٠ُم ِٕ  ي 

ٌُٛمَُقِة َرؽُمقِل اهللَِ هَمَٗم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  ـْ وُمْرزَم٥ِم  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمَٙمَؿ  -اؽْمَتْٕمٛمَك زمِ فَم

ـِ ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمفِ   .ايمَِماَلِة ايَمتِل ِهَل ؾَمَٖم٣مفَم٥ٌم يَمُف, ىَماَم اؽْمَتْٕمٛمَك ايمَُمِٜمٝمُد زمَُِمَٜم٣مَدسمِِف فَم

َٖم٦ِم ايمَُمْٚمُس, هَم٣مؾْمَتَٕمَؾ زمَِِماَلِة َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ُأطْمَرى:  ًَ إَِٞمُف ََم٣مَت َيْقَم ىَم

ـِ ايمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِف. قِف فَم ًُ  ايْمُ٘م

شَم٣مِر, هَم١مَِٞمُف َأََمَر زم٣ِميمَِماَلِة فَمَٙمْٝمِف.َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  ْٔ  َٓ سَمَٔم٣مُرَض زَمكْمَ َهِذِه ا

َ فَمَٙمْٝمفِ هَمِٗمٝمَؾ:  قِف.ُصقم  ًُ ؾْمتَِٕم٣ميمِِف زمَِِماَلِة ايْمُ٘م
ِٓ ِف  ًِ َه٣م زمِٛمَْٖم ٣ٌَمِذْ  , َومَلْ ُي

 مَلْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِف. َووِمٝمَؾ: 

ََن ََمَٔمُف ِزَي٣مَدَة فِمْٙمٍؿ, َوإَِذا سَمَٔم٣مَرَض ايمٛمَْٖمُل َووَم٣ميَم٦ْم همِْروَم٥ٌم:  ِٕ ِرَواَي٥ُم اظمُْْث٦ٌِِم َأْولَم, 

٣ٌَمُت.  شْم َم اإْلِ ٣ٌَمُت وُمد  شْم  ىـاَواإْلِ
 حهِ ايصال٠ ع٢ً ايطكط: 

 (: 4/75قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ْٗمُط ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف(:   ً وفِمَٝم٥ِم ايمَِماَلِة فَمعَم وَمْقيُمُف: )َوايم همِٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم ََممْمُ

ُع ايمَِماَلُة  ْٗمِط, َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم ايْمُٖمَٗمَٜم٣مُء, َويَم٘مِٛمََٜم٣م إَٞماَم سُممْمَ  ً فَمَٙمْٝمِف إَذا ىَم٣مَن وَمْد ايم

 اؽْمَتَٜمَؾ. 

ؽْمتِْٜماَلُل:  ِٓ ٣م ضَمَٝم٣مُة ايمْم ْٖمِؾ.َوا َٝم٣مُح, َأْو ايْمُٔمَْم٣مُس, َأْو ضَمَرىَم٥ٌم ُئْمَٙمُؿ هِبَ  ايمِم 

ـِ فُمَٚمَر ََمْرهُمقفًم٣م:  ـْ ازْم ٌََزاُر فَم وَم٣مَل ش, اؽْمتِْٜماَلُل ايمَِمٌِل  ايْمُٔمَْم٣مُس »َووَمْد َأطْمَرَج ايْم

٣مهمُِظ: َوإؽِْمٛمَ   ٣مُدُه َؤِمٝمٌػ. احْلَ
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ـِ  ل  َوازْم
٣مئِ ًَ َِمِذي  َوايمٛمَ ْ ؽْمتِْٜماَلِل ضَمِدي٧ُم صَم٣مزمٍِر فِمٛمَْد ايمؼم 

ِٓ ٣ٌَمِر ا
َوَيُدل  فَمعَم افْمتِ

ٌَْٝمَٜمِٗمل  زمَِٙمْٖمِظ:  َ فَمَٙمْٝمِف َوَوِرَث »ََم٣مصَمْف َوايْم ْٗمُط ُصقم   ً  ش.إَذا اؽْمَتَٜمَؾ ايم

ٙمِِؿ اظمَْ  ًْ ـُ َُم زَمغْمِ فَمٛمُْف َوُهَق َؤِمٝمٌػ. َودِم إؽْمٛم٣َمِدِه إؽْماَمفِمٝمُؾ زْم ـْ َأيِب ايمز  ل  فَم  ٘م 

 : َِمِذي  ْ ـْ صَم٣مزمٍِر. وَم٣مَل ايمؼم  زَمغْمِ فَم ـْ َأيِب ايمز  ـُ ؽَمَقاٍر َونَمغْمُ َواضِمٍد فَم  َرَواُه َأؾْمَٔم٧ُم زْم

ـْ ؿَمِريِؼ إؽِْم  ٣مىمُِؿ َِم ٣ٌَمَن دِم َصِحٝمِحِف َواحْلَ ـُ ضِم ّل َأْيًّم٣م َوازْم
٣مئِ ًَ َح٣مَق َوَرَواُه ايمٛمَ

٣مىمُِؿ فَمعَم  ـْ صَم٣مزمٍِر, َوَصَحَحُف احْلَ زَمغْمِ فَم ـْ َأيِب ايمز  ـْ ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمَثْقِري  فَم َْزَرِق فَم ْٕ ا

 . ِط ايمَُمْٝمَخكْمِ  َذْ

٣مهمُِظ:  ـَ وَم٣مَل احْلَ , َووَمْد فَمٛمَْٔم ٌَُخ٣مِري  ِط ايْم ـْ َذْ زَمغْمِ يَمْٝمَس َِم ََن َأزَم٣م ايمز  ِٕ َوَوَهَؿ7 

ـْ ؽُمْٖمَٝم٣مَن. هَمُٜمَق فِمَٙم٥ُم هَ  ػَمِ إْن ىَم٣مَن حَمُْٖمقـًم٣م فَم  َذا اخْلَ

زَمغْمِ وَم٣مَل:  ـْ َأيِب ايمز  ٙمٍِؿ فَم ًْ ـِ َُم ـْ ؿَمِريِؼ اظمُِْٕمغَمِة زْم ٣مىمُِؿ َأْيًّم٣م َِم َوَرَواُه احْلَ

 ََمْرهُمقفًم٣م. 

 نَمغْمَ اظمُِْٕمغَمِة, َووَمْد وَ َووَم٣مَل: 
زَمغْمِ ـْ َأيِب ايمز  ـُ صُمَرْي٨ٍم َٓ َأفْمَٙمُؿ َأضَمًدا َرهَمَٔمُف فَم وَمَٖمُف ازْم

ُه.  َونَمغْمُ

زَمغْمِ ََمْرهُمقفًم٣م.  ـْ َأيِب ايمز  َْوَزافِمل  فَم ْٕ ـْ ا ـْ ؿَمِريِؼ زَمِٗمَٝم٥َم فَم  َوُرِوَي َأْيًّم٣م َِم

 : َْرزَمِٔمكَم ايمَرازمَِٔم٥ُم َووَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل  ْٕ َْرزَمَٔم٥ِم َأؾْمُٜمٍر إْذ َيْ٘مُت٤ُم دِم ا ِٕ ُؾ  ًَ إَٞماَم ُيَٕم

.ِرْزوُمُف َوَأصَمٙمُ  ْٙمَحل 
 ُف, َوإَِٞماَم َذيمَِؽ يمِ
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ُف اهللَُ سَمَٔم٣ملَم  -َووَمْد َرصَمَح اظمَُِْمٛم ُػ  َهَذا َواؽْمَتَدَل يَمُف : -اظمجد ازمـ سمٝمٚمٝم٥م َرمِحَ

َتْ٘مِٚمَؾ َأْرزَمَٔم٥َم  ًْ وُح, َوُهَق َأْن َي هَمَٗم٣مَل: وُمْٙم٦ُم َوإَِٞماَم ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف إَذا ُٞمِٖمَخ٦ْم همِٝمِف ايمر 

ََٞمُف يَمْٝمَس زمَِٚمٝم ٦ٍم إْذ مَلْ ُيٛمَْٖمْخ همِٝمِف ُروٌح. َأؾْمُٜمٍر, همَ  ِٕ  َٟمََم٣م إْن ؽَمَٗمَط يمُِدوهِن٣َم هَماَل7 

ُٔمقدٍ  ًْ ـِ ََم وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛم٣َم َرؽُمقُل  -رض اهلل فمٛمف  - َوَأْصُؾ َذيمَِؽ ضَمِدي٧ُم ازْم

إَن طَمْٙمَؼ َأضَمِدىُمْؿ »َوُهَق ايمَِم٣مِدُق اظمَِْْمُدوُق:  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -اهللَِ 

ِف َأْرزَمِٔمكَم َيْقًَم٣م شُمَؿ َيُ٘مقُن فَمَٙمَٗم٥ًم َِمْثَؾ َذيمَِؽ شُمَؿ َيُ٘مقُن َُمّْمَٕم٥ًم َِمْثَؾ  ـَ ُأَم  جُيَْٚمُع دِم زَمْْم

اَمٍت َيْ٘مُت٤ُم ِرْزوَمُف َوَأصَمَٙمُف َوفَمَٚمَٙمُف َوؾَمِٗملر 
ٌَْٔم٧ُم اهلَلُ إيَمْٝمِف ََمَٙمً٘م٣م زمَِٟمْرزَمِع ىَمٙمِ  َذيمَِؽ, شُمَؿ َي

وُح   َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. ش َأْو ؽَمِٔمٝمٌد, شُمَؿ ُيٛمَْٖمُخ همِٝمِف ايمر 

َتِٜمَؾ.  ًْ ـْ ؽَمَٗمَط زَمْٔمَد َأْرزَمَٔم٥ِم َأؾْمُٜمٍر َومَلْ َي اَلِف همِٝمَٚم
 َوحَمَؾ  اخْلِ

ؽْمتِْٜماَلَل  ِٓ ََن ا ِٕ  7 ؼ  َٓ ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمِف َوُهَق احْلَ ؽْمتِْٜماَلِل َأَٞمُف  ِٓ َوـَم٣مِهُر ضَمِدي٧ِم ا

ْٗمِط, ىَماَم َيُدل  فَمعَم ُوصُمقِدَه٣م زَمْٔمَدُه,   ً ٌَْؾ طُمُروِج ايم َٝم٣مِة وَم َيُدل  فَمعَم ُوصُمقِد احْلَ

ـِ  ٌَْْم ـْ ايْم ُروِج َِم َٝم٣مَة زَمْٔمَد اخْلُ ـْ ايمَُم٣مِرِع َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأَن احْلَ ؽْمتِْٜماَلِل َِم
ِٓ ٣ٌَمُر ا

هَم٣مفْمتِ

وفِمَٝم٥ِم ايمَِماَلِة فَمعَم  ٌة دِم ََممْمُ َٓ ُيْ٘مَتَٖمك زمُِٚمَجَرِد. َُمْٔمَتػَمَ  ىـا ايمْم ْٖمِؾ َوَأَٞمُف 
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

وايمذي يٓمٜمر أن َم٣م رصمحف اظمجد ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رمحف اهلل سمٔم٣ملم هق اظمٗمدم دم 

 زمٔمد أن سمٛمٖمخ همٝمف ايمروح سمِمح.وأن ايمِمالة فمٙمٝمف هذه اظمًٟميم٥م, 

إذا ىم٣مٞم٦م َمْمٙمٗم٥م,  ضمتك أن أَمف دم ذيمؽ ايمقوم٦م سمٔمتػم ٞمٖم٣ًمء, وسمٛمتٜمل فمدهت٣م

 أو ىم٣مٞم٦م فمدة وهم٣مة.
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 حهِ تسى ايصال٠ ع٢ً ايػاٍ، ٚع٢ً قاتٌ ْفط٘: 
 وهؾ سمؼمك ايمِمالة فمٙمٝمٜمام َمْمٙمًٗم٣م, أو يؼمك ايمِمالة فمٙمٝمٜمام ايمٖم٣موؾ همٗمط؟

 دا٤ يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ أَ  َٜمٛمِل  رض اهلل فمٛمف, َأَن َرصُماًل َِم ـِ طَم٣ميمٍِد اجْلُ ْصَح٣مِب َمـ ضمدي٧م َزْيِد زْم

, هَمَذىَمُروا َذيمَِؽ يمَِرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهلُل  َ َيْقَم طَمْٝمػَمَ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ سُمُقدم 

ْت ُوصُمقُه ايمٛم٣َمِس يمَِذيمَِؽ, ش. َصٙم قا فَمعَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٗم٣مَل:  هَمَتَٕمغَمَ

ٌَُ٘مْؿ نمَ »هَمَٗم٣مَل:  ـْ طَمَرِز ش. َؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِإَِن َص٣مضِم هَمَٖمَتُْمٛم٣َم ََمَت٣مفَمُف هَمَقصَمْدَٞم٣م طَمَرًزا َِم

كْمِ  ٣مِوي ِدْرمَهَ ًَ َٓ ُي شَُّيُقَد 
(ٔ)

. 

 ٚيف ايباب ٖٚٛ يف صخٝح َطًِ: 
ـِ ؽَمُٚمَرَة رض اهلل فمٛمف:  ُف »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم ًَ َأَن َرصُماًل وَمَتَؾ َٞمْٖم

ش-َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ْٝمِف ايمٛمٌَِل  زمَِٚمَُم٣موِمَص, هَمَٙمْؿ ُيَِمؾ  فَمٙمَ 
(ٕ)

اَمفَم٥ُم  , َرَواُه اجْلَ

ٌَُخ٣مِرَي. َٓ ايْم  إ

                                                           
(, ٕٚٔ/ٕ(, والحاكم )ٕٛٗٛ(, وابن ماجو )ٜٜ٘ٔ(, والنسائي )ٕٓٔٚأخرجو أبو داود ) (ٔ)

(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء ٕٜٔ/٘(, وأحمد )ٔٓٔ/ٜوالبيهقي )
(: وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين, وأظنهما لم يخرجاه ". ووافقو الذىبي. ٕٙٚ)

قلت: أما أنهما لم يخرجاه , فهو كذلك يقينا , وأما أنو على شرطهما فليس كذلك ألن أبا عمرة 
ىذا ىو مولى زيد بن خالد الجهني, قال الذىبي: "ما روى عنو سوى محمد بن يحيى بن حبان". 
قلت: فهو مجهول العين. وىناك أبو عمرة آخر يروى عن زيد بن خالد أيضا والصواب فيو ابن 
أبى عمرة واسمو عبد الرحمن , فهذا قد أخرج لو مسلم, فلعل الحاكم ظن أنو ىذا, أو ظن أنهما 

 وقد فرقوا بينهما, واهلل أعلم.  واحد,
 (.ٜٛٚأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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ايمِمحٝمح أن ايمِمالة فمٙمٝمٜمام َمًتح٥ٌم دم ضمؼ اظم٘مٙمػ, وإٓ همٜمل واصم٥ٌم و

 فمعم ايم٘مٖم٣مي٥م. 

فمـ وإٞمام سمرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمِمالة فمٙمٝمٜمام يمٙمزصمر 

 .هذا ايمِمٛمٝمع

 إٓ هم١من وم٣مسمؾ ٞمٖمًف, وايمٕم٣مل, ٓ يزآ َمـ فمِم٣مة اظمًٙمٚمكم.و

 (: 4/58قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ٌْٝ األٚطاز )
َٓ ُيَِمعَم فَمعَم ايْمَٖم٣مؽِمِؼ وَمْقيُمُف: )هَمَٙمْؿ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِف(:  ـْ وَم٣مَل: إَٞمُف  َ

همِٝمِف َديمِٝمٌؾ ظمِ

ٌِْد ايْمَٔمِزيِز وَ  ـُ فَم ًُي٣م َوُهْؿ فَُمَٚمُر زْم َٓ ُيَِمعَم فَمعَم ايْمَٖم٣مؽِمِؼ سَمٌْمِ , هَمَٗم٣ميُمقا:  َْوَزافِمل  ْٕ ا

٣ٌَمنِمل َواظْمَُح٣مِرِب.   َأْو سَمْٟمِوياًل, َوَواهَمَٗمُٜمْؿ َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوَأْصَح٣مزُمُف دِم ايْم

 َوَواهَمَٗمُٜمْؿ ايمَُم٣مهمِِٔمل  دِم وَمْقٍل يَمُف دِم وَم٣مؿمِِع ايمَْمِريِؼ. 

ِٔمل  َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َومُجُْٜمقُر ايْمُٔمَٙماَمِء إلَم َأَٞمُف ُيَِمعَم فَمعَم َوَذَه٤َم ََم٣ميمٌِؽ َوايمَُم٣مهمِ 

 ايْمَٖم٣مؽِمِؼ. 

ـْ ضَمِدي٧ِم صَم٣مزمٍِر زمَِٟمَن ايمٛمٌََِل  إَٞماَم مَلْ ُيَِمؾ   -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َوَأصَم٣مزُمقا فَم

ِف َزصْمًرا يمِٙمٛم٣َمِس, َوَصَٙم٦ْم فَمَٙمٝمْ 
ًِ  ِف ايمَِمَح٣مزَم٥ُم. فَمَٙمْٝمِف زمِٛمَْٖم

٣مئِّل زمَِٙمْٖمِظ:  ًَ ُد َذيمَِؽ ََم٣م فِمٛمَْد ايمٛمَ َوَأْيًّم٣م جُمََرُد ش, َأََم٣م َأَٞم٣م هَماَل ُأَصقم  فَمَٙمْٝمفِ »َوُي٠َمي 

ْرََم٥ِم اظمَُْدفَم٣مِة.  َٓ َيُدل  فَمعَم احْلُ ُه  َٓ نَمغْمُ ْ ُيَِمؾ  فَمَٙمْٝمِف ُهَق َو ِك يَمْق هُمِرَض َأَٞمُف مَل ايمؼَمْ

َٓ اهللَُ »فَمعَم ايمَِماَلِة فَمعَم ايْمَٖم٣مؽِمِؼ ضَمِدي٧ُم:  َوَيُدل   َٓ إيَمَف إ ـْ وَم٣مَل  ش, َصٙم قا فَمعَم ََم

اَمفَم٥ِم.  ـْ َأزْمَقاِب اجْلَ  ىـاَووَمْد سَمَٗمَدَم ايْمَ٘ماَلُم فَمَٙمْٝمِف دِم زَم٣مِب ََم٣م صَم٣مَء دِم إََم٣مََم٥ِم ايْمَٖم٣مؽِمِؼ َِم
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
شٙمقا فمعم َمـ وم٣مل ٓ إيمف إٓ اهللص»وأَم٣م ضمدي٧م: 

(ٔ)
. 

ٙمؿ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. وؿمرومف ىمٙمٜم٣م ؾمديد هم

  .ايمّمٔمػ ٓ سمٛمجػم

 حهِ ايصال٠ ع٢ً َٔ قتٌ يف حد: 
 .ومد ؽم٣مق اظمِمٛمػ دم ايم٣ٌمب ومِم٥م  ايمٕم٣مَمدي٥م

 فكد أخسج اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘: 
ؽَْمَٙمِٚمَل َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدَة زمـ احل ْٕ ـَ ََم٣ميمٍِؽ ا ِمٝم٤م رض اهلل فمٛمف, َأَن ََم٣مفِمَز زْم

َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, إيِن  »رض اهلل فمٛمف, َأسَمك َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمَٗم٣مَل: 

                                                           
وفي الباب عن ابن (: ٕٚ٘قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء تحت حديث رقم ) (ٔ)

عمر وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وعبد اهلل بن مسعود وواثلة بت األسقع وأبي أمامة. أما 
و طرق: األولى: عن عطاء بن أبي رباح عنو مرفوعا بلفظ: " صلوا على من حديث ابن عمر فلو عن

( وأبو نعيم ٗٛٔقال ال إلو إال اهلل , وصلوا خلف من قال: ال إلو إال اهلل ". أخرجو الدارقطني )
قلت: وىذا سند  ( من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بو.ٕٚٔ/ٕفي " أخبار أصبهان " )

 ن عبد الرحمن ىو الزىري الوقاصي متروك وكذبو ابن معين. واه جدا , عثمان ب
ثم ذكر األلباني رحمو اهلل تعالى للحديث طرقا كثيرة كلها واىية, شديدة الضعف, وفي أسانيدىا 

 من ىو يكذب, أو متهم بالكذب والوضع, ومن ىو شديد الضعف.
ىذا التجريح والتتبع لطرق  فقد تبين منثم قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى عقب ذلك:  

(, ولذلك فالحديث يبقى ٕ٘ٔالحديث أنها كلها واىية جًدا كما الحافظ في " التلخيص " )ص 
على ضعفو مع كثرة طرقو , ألن ىذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها ال تعطي الحديث قوة 

القاعدة التي قلما في مجموعها كما ىو مقرر في " علم الحديث ", فالحديث مثل صالح لهذه 
 يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف.



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]حكم الصالة على الغال, وعلى من قتل نفسه, وعلى أصحاب الحدود[

 

[188] 
 

  

َريِن, هَمَرَدُه, هَمَٙماَم ىمَ  ـَ ايْمَٕمِد وَمْد ـَمَٙمْٚم٦ُم َٞمْٖمِز, َوَزَٞمْٝم٦ُم, َوإيِن  ُأِريُد َأْن سُمَْمٜم  ٣مَن َِم

َأسَم٣مُه, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, إيِن  وَمْد َزَٞمْٝم٦ُم, هَمَرَدُه ايمَث٣مٞمَِٝم٥َم, هَمَٟمْرؽَمَؾ َرؽُمقُل اهللِ َصعَم 

ش َأسَمْٔمَٙمُٚمقَن زمَِٔمْٗمٙمِِف زَمْٟمؽًم٣م, سُمٛمْ٘مُِروَن َِمٛمُْف ؾَمْٝمًئ٣م؟»اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إلَِم وَمْقَِمِف, هَمَٗم٣مَل: 

ٝمٛم٣َم همِٝماَم ُٞمَرى, هَمَٟمسَم٣مُه ايمَث٣ميمَِث٥َم, هَمَٟمْرؽَمَؾ هَمَٗم٣ميُمقا
ـْ َص٣محِلِ َٓ َودِمَ ايْمَٔمْٗمِؾ َِم : ََم٣م َٞمْٔمَٙمُٚمُف إِ

َٓ زمَِٔمْٗمٙمِِف, هَمَٙماَم ىَم٣مَن ايمَرازمَِٔم٥َم  َٓ زَمْٟمَس زمِِف, َو وُه َأَٞمُف  َٟمَل فَمٛمُْف, هَمَٟمطْمػَمُ ًَ إيَِمْٝمِٜمْؿ َأْيًّم٣م هَم

َأََمَر زمِِف هَمُرصِمَؿ, وَم٣مَل, هَمَج٣مَءِت ايْمَٕم٣مَِمِدَي٥ُم, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل  ضَمَٖمَر يَمُف ضُمْٖمَرًة, شُمؿَ 

ْريِن, َوإَِٞمُف َرَدَه٣م, هَمَٙماَم ىَم٣مَن ايْمَٕمُد, وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, مِلَ  اهللِ, إيِن  وَمْد َزَٞمْٝم٦ُم هَمَْمٜم 

يِن؟ يَمَٔمَٙمَؽ َأْن سَمُرَديِن ىَماَم َرَدْدَت ََم٣مفمِ  ٌْعَم, وَم٣مَل: سَمُرد  َٓ »ًزا, هَمَقاهللِ إيِن  حَلُ إََِم٣م 

, هَمَٙماَم َويَمَدْت َأسَمْتُف زم٣ِميمَِمٌِل  دِم طِمْروَم٥ٍم, وَم٣ميَم٦ْم: َهَذا وَمْد شهَم٣مْذَهٌِل ضَمَتك سَمٙمِِدي

ل  دِم َيِدهِ , هَمَٙماَم هَمْمََٚمْتُف َأسَمْتُف زم٣ِميمَِمٌِ شاْذَهٌِل هَمَٟمْرِؤِمٝمِف ضَمَتك سَمْٖمْمِِٚمٝمفِ »َويَمْدسُمُف, وَم٣مَل: 

ٌٍْز, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َهَذا َي٣م َٞمٌَِل اهللِ وَمْد هَمَْمْٚمُتُف, َووَمْد َأىَمَؾ ايمَْمَٔم٣مَم, هَمَدهَمَع  ُة طُم ىمِْنَ

٣م إلَِم َصْدِرَه٣م, َوَأََمَر ايمٛم٣َمَس  ٣م هَمُحِٖمَر هَلَ ٙمِِٚمكَم, شُمَؿ َأََمَر هِبَ ًْ ـَ اظمُْ ايمَِمٌَِل إلَِم َرصُمٍؾ َِم

ـُ ايْمَقيمِٝمِد زمَِحَجٍر, هَمَرََمك َرْأؽَمَٜم٣م هَمَتٛمََّمَح ايمَدُم فَمعَم َوصْمِف هَمَرمَجُقَه٣م, هَمُٝمْٗمٌِ  ُؾ طَم٣ميمُِد زْم

ٌَُف إَِي٣مَه٣م, هَمَٗم٣مَل:  ِٚمَع َٞمٌِل  اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ؽَم ًَ ٌََٜم٣م, هَم ًَ ََمْٜماًل َي٣م »طَم٣ميمٍِد هَم

٣م َص٣مضِم٤ُم ََمْ٘مٍس يَمُٕمِٖمَر يَمفُ  طَم٣ميمُِد, هَمَقايَمِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه يَمَٗمْد سَم٣مزَم٦ْم  , شسَمْقزَم٥ًم يَمْق سَم٣مهَبَ

٣م هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َوُدهمِٛم٦َْم  ششُمَؿ َأََمَر هِبَ
(ٔ)

. 

                                                           
 (.ٜ٘ٙٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صعم فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد  ٚايػاٖد َٓ٘:

 ذيمؽ.

َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر رض اهلل ٚيف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 

َٞم٣م,  َأنَ »فمٛمٜمام:  َف زم٣ِميمز  ـْ َأؽْمَٙمَؿ, صَم٣مَء ايمٛمٌََِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَم٣مفْمؼَمَ َرصُماًل َِم

ِف َأْرزَمَع ََمَراٍت,  ًِ هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمُْف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ضَمَتك ؾَمِٜمَد فَمعَم َٞمْٖم

ش آضْمَِمٛم٦َْم »وَم٣مَل: َٓ, وَم٣مَل: ش َأزمَِؽ صُمٛمُقنٌ »َٙمَؿ: وَم٣مَل يَمُف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم 

وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُرصِمَؿ زم٣ِمظمَُِْمعَم, هَمَٙماَم َأْذيَمَٗمْتُف احِلَج٣مَرُة هَمَر, هَمُٟمْدِرَك هَمُرصِمَؿ ضَمَتك 

ا, َوَصعَم  شفَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت. هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ طَمغْمً
(ٔ)

. 

 قاٍ اجملد ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل تعاىل يف املٓتك٢ عكب ٖرا اذتدٜح: 
ٌَُخ٣مِري  دِم َصِحٝمِحِف.   َرَواُه ايْم

َِمِذي  َوَصَحَحُف َووَم٣ميُمقا:  ْ ل  َوايمؼم 
٣مئِ ًَ ْ ُيَِمؾ  »َوَرَواُه َأمْحَُد َوَأزُمق َداُود َوايمَٛم َومَل

٣ٌَمش, فَمَٙمْٝمفِ  شْم  ِت َأْولَم. َوِرَواَي٥ُم اإْلِ

اَلُم زمَِٟمَٞمُف َصعَم فَمعَم ايْمَٕم٣مَِمِدَي٥ِم.  ًَ  َووَمْد َصَح فَمٛمُْف فَمَٙمْٝمِف ايمَِماَلُة َوايم

ََم٣مُم َأمْحَُد:  سَمَرَك ايمَِماَلَة  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ََم٣م َٞمْٔمَٙمُؿ َأَن ايمٛمٌََِل َووَم٣مَل اإْلِ

َٓ فَمعَم ايْمَٕم٣مل   ِف.  فَمعَم َأضَمٍد إ ًِ  هاَووَم٣مسمِِؾ َٞمْٖم
 

 
                                                           

 (.ٕٓٛٙأخرجو البخاري رحمو اهلل تعالى في صحيحو ) (ٕ)
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 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
سم٘مٙمؿ همٝمٜم٣م, ويم٘مـ ايمِمحٝمح أهن٣م شم٣مزمت٥م, ش, وصعم فمٙمٝمف»وىمام سمرى رواي٥م: 

 وي٘مٖمل أهن٣م دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ضُمَِمكْمٍ رض اهلل فمٛمف: ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم َأسَم٦ْم » َمـ ضمدي٧م فِمْٚمَراَن زْم َأَن اَْمَرَأًة َِم

َٞمك, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َٞمٌَِل اهللِ,  ـَ ايمز  ٌْعَم َِم َٞمٌَِل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوِهَل ضُم

, هَمَدفَم٣م َٞمٌِل  اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َويمَِٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل  ا, هَمَٟموِمْٚمُف فَمقَمَ ٦ٌُْم ضَمدًّ : َأَص

ـْ إيَِمْٝمَٜم٣م, هَم١مَِذا َوَؤَم٦ْم هَمْٟمسمِٛمِل هِب٣َم»
ًِ ٣م َٞمٌِل  اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف شَأضْم , هَمَٖمَٔمَؾ, هَمَٟمََمَر هِبَ

٣م هَمُرمِج٦َْم, شُمَؿ َصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل يَمُف  ٣م, شُمَؿ َأََمَر هِبَ َوؽَمَٙمَؿ, هَمُُمَ٘م٦ْم فَمَٙمْٝمَٜم٣م شمَِٝم٣مهُبَ

َٚم٦ْم »٣م َي٣م َٞمٌَِل اهللِ َووَمْد َزَٞم٦ْم؟ هَمَٗم٣مَل: فُمَٚمُر: سُمَِمقم  فَمَٙمْٝمٜمَ  ًِ يَمَٗمْد سَم٣مزَم٦ْم سَمْقزَم٥ًم يَمْق وُم

ـْ َأْن  ـْ َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم يَمَقؽِمَٔمْتُٜمْؿ, َوَهْؾ َوصَمْدَت سَمْقزَم٥ًم َأهْمَّمَؾ َِم ٌِْٔمكَم َِم زَمكْمَ ؽَم

َٜم٣م هللَِِ سَمَٔم٣ملَم؟ ًِ شصَم٣مَدْت زمِٛمَْٖم
(ٔ)

. 

همرمج٦م »زي٣مدة ايمتل صم٣مءت دم احلدي٧م: وومد سم٘مٙمؿ زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ايم

 ., يم٘مٛمٜم٣م شم٣مزمت٥مشوصعم فمٙمٝمٜم٣م

 قاٍ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  َتْث ًْ ْ َي ٙمِِٚمكَم, َومَل ًْ ـَ َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ايمَِماَلَة فَمعَم اظْمُ ؽَم

طَْمَٝم٣مرُ  ْٕ َٓ  َِمٛمُْٜمْؿ َأضَمًدا, َووَمْد َدطَمَؾ دِم مُجَٙمِِٜمُؿ ا , َو ـْ وُمتَِؾ دِم ضَمد  اُر, َوََم َْذَ ْٕ َوا

                                                           
 (.ٜٙٙٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ُف, َوفَمعَم  ًَ ـْ وَمَتَؾ َٞمْٖم ـْ َذىَمْرَٞم٣مُه, هَمُٝمَِمقم  فَمعَم ََم َ ا َوصَم٤َم اؽْمتِْثٛم٣َمُء َأضَمٍد مِم َٞمْٔمَٙمُؿ طَمػَمً

 َٓ َٞم٣م,  ْٚمِر, َوَويَمِد ايمز  ـْ ُأِصٝم٤َم دِم َأي  ضَمد  ُأِصٝم٤َم همِٝمِف, َوفَمعَم ؾَم٣مِرِب اخْلَ ََم

ـَ يُ  َٜمَداِء ايَمِذي ـَ ايمُم  ـِ اؽْمَتْثٛم٣َمُه ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َِم َٓ ََم َتْثٛمَك َِمٛمُْٜمْؿ إِ ًْ

٦ٌََم َأَن َٞمٌَِل اهللِ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َصعَم فَمعَم  َأىْمَرََمُٜمُؿ اهللُ زم٣ِميمَُمَٜم٣مَدِة, َووَمْد شَم

ـْ ُأِصٝم٤َم دِم ضَمد    ىـا. ََم
********** 
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 ]الصالة على القبر بعد الدفن[

ـْ ) – 222 دِم وِمَِم٥ِم اظمَْْرَأِة ايَمتِل ىَم٣مَٞم٦ْم سَمُٗمؿ   -رض اهلل فمٛمف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ِجَد  ًْ َٟمَل فَمٛمَْٜم٣م ايمٛمٌَِل  »وَم٣مَل:  -اظمَْ ًَ ٦ْم, ]هَمَٗم٣ميُمقا: ََم٣مسمَ -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَم

ُديم قيِن فَمعَم »هَمَ٘مَٟمهَنُْؿ َصَٕمُروا َأَْمَرَه٣م[ هَمَٗم٣مَل: ش ?َأهَماَل ىُمٛمُْتْؿ آَذْٞمُتُٚمقيِن »هَمَٗم٣مَل: 

َه٣م ش, هَمَديم قُه, هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣مشوَمػْمِ
(ٔ)

  .. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ٙمٌِؿ, شُمَؿ وَم٣مَل:  ًْ ٌُقَر مَمُْٙمقَءٌة ـُمْٙمَٚم٥ًم فمَ »َوَزاَد َُم عَم َأْهٙمَِٜم٣م, َوإَِن اهلَلَ إَِن َهِذِه ايْمُٗم

ْؿ زمَِِماَليِت فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ُرَه٣م هَلُ  (.شُيٛمَق 

 ******************************* الشرح:

ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ مػسّعٔ٘ الصالٗ علٙ 

 الكرب.

 فٞ صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ف
ـْ ََمَر ََمَع ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َمـ ؿمريؼ ايمَُمْٔمٌَِل, أٞمف وَم٣م يِن ََم َل: َأطْمػَمَ

ٌُقٍذ  ـْ ضَمَدشَمَؽ َهَذا َي٣م َأزَم٣م فَمْٚمٍرو؟ شهَمَٟمََمُٜمْؿ َوَصَٙمْقا طَمْٙمَٖمفُ »فَمعَم وَمػْمٍ ََمٛمْ , وُمْٙم٦ُم: ََم

٣ٌَمٍس َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم »وَم٣مَل:  ـُ فَم شازْم
(ٕ)

 . 

 

                                                           
 (.ٜٙ٘(, ومسلم )ٛ٘ٗأخرجو البخاري ) (ٔ)

يُروى (: ٙ/٘قال ابن األثير )قبر منبوذ",  "علىقولو: (, ٖٖٙٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
بتنوين القبر واإلضافة, فمع التنوين فالمعنى: بقبٍر منفرٍد بعيد عن القبور, ومع اإلضافة يكون 

 المنبوذ: اللَّقيط, أي: بقبِر إنساٍن منبوذ, وُسمي الَلقيُط منبوذًا, ألن أمُو رمتو على الطريق.
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أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم َممموفمٝم٥م ايمِمالة فمعم ايمٗمػم اؽمتدل مجٜمقر وومد     

 .زمٟمضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب

ِجَد »قولى:  ًْ  .أي سم٘مٛمًف وسمٗمقم فمٙمٝمف ش.دِم وِمَِم٥ِم اظمَْْرَأِة ايَمتِل ىَم٣مَٞم٦ْم سَمُٗمؿ  اظمَْ

َٟمَل فَمٛمَْٜم٣م ايمٛمٌَِل  »قولى:  ًَ  ش.صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وَم٣مَل: هَم

 ٔمٙمؿ ايمٕمٝم٤م.أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٓ ي وفيى:

 ن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗمده٣م.                                        ٟموىم

 ش.هَمَٗم٣ميُمقا: ََم٣مسَم٦ْم »قولى: 

 ٚيف زٚا١ٜ أخسدٗا اإلَاّ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘: 
٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: ََم٣مَت َرصُمٌؾ, َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلَلِ  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

ٌََح َأفْمَٙمُٚمقُه, هَمَٗم٣مَل َصعَم  ََم٣م » اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َئُمقُدُه, هَمَدهَمٛمُقُه زم٣ِميمَٙمْٝمِؾ, هَمَٙماَم َأْص

وَم٣ميمُقا: ىَم٣مَن ايمَٙمْٝمُؾ, َوىَم٣مَٞم٦ِم ايمٓم ْٙمَٚم٥ُم, هَمَ٘مِرْهٛم٣َم َأْن َٞمُُمَؼ ش ََمٛمََٔمُ٘مْؿ َأْن سُمْٔمٙمُِٚمقيِن؟

ُه, هَمَِمعَم فَمَٙمٝمْ »فَمَٙمْٝمَؽ,  شفِ هَمَٟمسَمك وَمػْمَ
(ٔ)

 . 

 ش(.?َأهَماَل ىُمٛمُْتْؿ آَذْٞمُتُٚمقيِن »)هَمَٗم٣مَل: قولى: 

 أي هال أفمٙمٚمتٚمقين وأطمػممتقين.

 ضمرص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم إفمامل ايمِم٣محل٥م. وفيى:

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ابن ٖٓ٘ٔأخرجو ابن ماجو في سننو ) (ٔ)

 ماجو. 
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ضمرص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم ايمُمٖم٣مفم٥م يمَلَمقات  وفيى:

 ؾمٖم٣مفم٥م يمف.َمـ أَمتف, هم١من ايمِمالة فمعم اظمٝم٦م سمٔمتػم 

 همٝمٛمٌٕمل يمٙمٚمًٙمؿ أن ي٣ٌمدرك إيمٝمٜم٣م.

 فٞ صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ف
 َمـ ضمدي٧م َأيِب َُمقؽَمك َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

٦ٌَْم إيَِمْٝمِف ضَم٣مصَم٥ٌم وَم٣مَل: 
٣مئُِؾ َأْو ؿُمٙمِ ًَ َٖمُٔمقا سُم٠ْمصَمُروا, َوَيْٗميِض اؾْم »َوؽَمَٙمَؿ إَِذا صَم٣مَءُه ايم

٣مِن َٞمٌِٝم ِف َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ََم٣م ؾَم٣مءَ  ًَ
شاهللَُ فَمعَم يمِ

(ٔ)
. 

 ش. هَمَ٘مَٟمهَنُْؿ َصَٕمُروا َأَْمَرَه٣م»قولى: 

ٓ فمعم أهن٣م َمًٙمٚم٥م, ويم٘مـ صٕمروا أَمره٣م َمـ ضمٝم٧م ومٝم٣مم ايمٛمٌل صعم اهلل 

 ٝمٜم٣م.فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ايمٙمٝمؾ فمعم ايمِمالة فمٙم

 هم٘مٟمهنؿ أرادوا ايمرهمؼ زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, زمٟميب هق وأَمل.

َه٣م»هَمَٗم٣مَل: "قولى:   ."شُديم قيِن فَمعَم وَمػْمِ

رد فمعم ايمِمقهمٝم٥م ايمذيـ ئمتٗمدون زمٟمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  وفيى:

 وؽمٙمؿ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م زمٔمد َمقسمف, همٝمدفمقٞمف ويرصمقٞمف َمـ دون اهلل فمز وصمؾ.

                                                           
 (.ٕٖٗٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٓ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م وهق َم٣م يزال هم١مذا 

ضمًٝم٣م, وايمقضمل َم٣م يزال يٛمزل إيمٝمف, هم٘مٝمػ ؽمٝمٔمٙمؿ ايمٕمٝم٤م زمٔمد َمقسمف صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 ش.هَمَديم قُه, هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م»قولى: 

 همِمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم ومػمه٣م.

 ايكرب: حهِ ايصال٠ ع٢ً 
زمٟمن هذا طمِمٝمِم٥م يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وم٣مل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ: 

إَِن »وؽمٙمؿ, واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمام صم٣مء دم زي٣مدة اإلَم٣مم َمًٙمؿ دم صحٝمحف: 

ْؿ زمَِِماَليِت فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ُرَه٣م هَلُ ٌُقَر مَمُْٙمقَءٌة ـُمْٙمَٚم٥ًم فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م, َوإَِن اهلَلَ ُيٛمَق   ش.َهِذِه ايْمُٗم

يم٘مـ هذه ايمزي٣مدة َمـ َمراؽمٝمؾ شم٣مزم٦م ايمٌٛم٣مين رمحف اهلل سمٔم٣ملم, وهل َمدرصم٥م و

 دم ضمدي٧م أيب هريرة رض اهلل فمٛمف.

وايمٗمقل زم٣مخلِمقصٝم٥م ُيت٣مج إلم ديمٝمؾ شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

آيمف وؽمٙمؿ, إذ أن إصؾ دم إديم٥م فمدم ايمتخِمٝمص, ضمتك يٟميت خمِمص, وٓ 

 ٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.خمِمص شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فم

ورد فمٙمٝمٜمؿ زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٟمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل 

 يٚمٛمع َمـ صعم َمٔمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمٗمػم.

********** 
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ـْ ) – 223 ؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم -َأَن ايمٛمٌََِل »رض اهلل فمٛمف:  - ضُمَذْيَٖم٥مَ َوفَم

ـِ ايمٛمَْٔمِل  - شىَم٣مَن َيٛمَْٜمك فَم
(ٔ)

ٛمَفُ  ًَ َِمِذي  َوضَم ْ  (.. َرَواُه َأمْحَُد, َوايمؼم 

ـْ ) – 224 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأَن ايمٛمٌََِل »رض اهلل فمٛمف:  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ـَ اظمُْ  -وؽمٙمؿ  َِمعَم, َٞمَٔمك ايمٛمََج٣مِرَ دِم ايْمَٝمْقِم ايَمِذي ََم٣مَت همِٝمِف, َوطَمَرَج هِبِْؿ َِم

شهَمَِمَػ هِبِْؿ, َوىَمػَمَ فَمَٙمْٝمِف َأْرزَمًٔم٣م
(ٕ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

هق آطم٣ٌمر زمٚمقت اظمٝم٦م, همٜمق فمعم هذا يُمٚمؾ ىمؾ إطم٣ٌمر,  ٚايٓعٞ يػ١:

ويم٘مـ ومد صم٣مءت أضم٣مدي٧م صحٝمح٥م سمدل فمعم صمقاز ٞمقع َمـ آطم٣ٌمر, وومٝمد 

 ايمٛمٜمل.  ايمٔمٙمامء هب٣م َمْمٙمؼ

إن اظمراد زم٣ميمٛمٔمل آفمالن ايمذي يُمٌف َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م َمـ ووم٣ميمقا: 

 .أهم٣مده إيم٣ٌمين .ايمِمٝم٣مح فمعم أزمقاب ايمٌٝمقت, وآؽمقاق

                                                           
ىذا حديث حسن »(, وقال الترمذي: ٜٙٛ(, والترمذي )ٙٓٗ, ٖ٘ٛ/ ٘حسن. أخرجو أحمد ) (ٔ)

لتالي وما في ىذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث ا«. صحيح
مثال, فليس المراد بالنهي كل نعي. قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز 

(:وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ". وىو من طريق حبيب بن سليم العبس, عن ٖٔ)
بالل بن يحيى العبسي, عن حذيفة رضي اهلل عنو بو, وإسناده ضعيف, فحبيب مجهول الحال, 

 ل بن يحيى لم يسمع من حذيفة, قال المحقق: وانظر تحقيق المسند.وبال
 (.ٕٙ( )ٜٔ٘(, ومسلم )ٕ٘ٗٔأخرجو البخاري ) (ٕ)
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وهم٣مئدة هذه ايمؼممج٥م اإلؾم٣مرة إلم أن  " :-زمح٘ اهلل تعاىل -ٚقاٍ اذتافظ

ٞمف, هم٘م٣مٞمقا ايمٛمٔمل يمٝمس ممٛمقفم٣م ىمٙمف, وإٞمام هنك فمام ىم٣من أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م يِمٛمٔمق

 ىـايرؽمٙمقن َمـ ئمٙمـ زمخػم َمقت اظمٝم٦م فمعم أزمقاب ايمدور. 
املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرًٓ احلدٓجني لبٔاٌ مطألتني ّقد ضام 

 مَنتني: 

 األٚىل: حهِ ايٓعٞ: 
همٗمد شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٔمٙمف, ىمام دم ضمدي٧م أيب 

ضمٝم٧م ٞمٔمك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف هريرة رض اهلل فمٛمف ايمذي َمٔمٛم٣م دم ايم٣ٌمب, 

  .ف وؽمٙمؿ ايمٛمج٣مر, أي أطمػمهؿ زمٚمقسمفوفمعم آيم

ي٧م وصم٣مء فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٛمٜمل فمٛمف ىمام دم ضمد

 .ضمذيٖم٥م, وإن ىم٣من دم إؽمٛم٣مده ؤمػ

 ام ٓ يممع, وٓ جيقز.زمهم٣ميمٛمٜمل َم٣م ىم٣من زمذىمر حم٣مؽمـ إَمقات 

زمٚمقت ايمرصمؾ أو اظمرأة َمـ أصمؾ  وإَمر زمف َم٣م ىم٣من همٝمف اإلطم٣ٌمر واإلفمالم

 .سم٘مثغم اظمِمٙمكم فمٙمٝمف

 وومد ىم٣مٞمقا دم اجل٣مهٙمٝم٥م ئمٓمٚمقن َمًٟميم٥م ايمٛمٔمل, ويقصقن زمف.

ٌِْد: ـُ ايْمَٔم  ىمام وَم٣مَل ؿَمَرهَم٥ُم زْم

ٌَدِ  ***إَِذا َِم٦م  هَم٣مْٞمِٔمٝمٛمِل زماَِم َأَٞم٣م َأْهُٙمُف  ْٝم٤َم َي٣م ازْمٛم٥ََم ََمْٔم  َوؾُمٗم ل فَمقَمَ اجْلَ

 ٙمؽ احلٌُم٥م.يمٗم٤م ظم :ايمٛمج٣مر :ومقيمف



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]النهي عن نعي الميت[

 

[198] 
 

  

 , ىمام صم٣مء َمٌمضًم٣م زمذيمؽ دم زمٔمض ايمرواي٣مت.٥مأصحٚموىم٣من اؽمٚمف: 

 يمٗم٤م ظمٙمؽ ايمٝمٚمـ.ىمام أن سمٌع: 

 يمٗم٤م ظمٙمؽ حلٚمغم.وايمٗمٝمؾ: 

 يمٗم٤م ظمٙمؽ َمٌم.وهمرفمقن: 

 يمٗم٤م ظمٙمؽ اإلؽم٘مٛمدري٥م.اظمٗمقومس: و

 يمٗم٤م ظمٙمؽ ايمٖمرس.ىمنى: و

 يمٗم٤م ظمٙمؽ ايمروم.ومٝمٌم: و

 يمٗم٤م ظمٙمؽ ايمؼمك. طم٣موم٣من:و

 مبا فٝ٘ َٔ ارتري: حهِ ْعٞ املٝت 
ايمديـ, وَمـ ايمِمالح, َمـ اخلغم, واظمٝم٦م همٝمف  زماميممع أن يذىمر دم ايمٛمٔمل 

 ونمغم ذيمؽ َمـ إَمقر ايمْمٝم٥ٌم.

 ٚذيو ملا ثبت يف ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ:  
ـِ َأؽِمٝمٍد رض اهلل فمٛمف, َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَ  َؿ َمـ ضمدي٧م ضُمَذْيَٖم٥َم زْم

ـْ ُهَق؟ ش َصٙم قا فَمعَم َأٍخ يَمُ٘مْؿ, ََم٣مَت زمَِٕمغْمِ َأْرِوُ٘مؿْ »طَمَرَج هِبِْؿ هَمَٗم٣مَل:  وَم٣ميُمقا: ََم

شايمٛمََج٣مِر  »وَم٣مَل: 
 (ٔ)

. 

 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم ٖٚ٘ٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

(ٕٜٕ .) 
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 يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
ٌِْد اهللَِ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, َيُٗمقُل: وَم٣مَل ايمٛمَ  ـَ فَم ٌِل  َصعَم اهلُل َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

ٌَِش, هَمَٜمُٙمَؿ, هَمَِمٙم قا فَمَٙمْٝمفِ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ـَ احَل َ ايمَٝمْقَم َرصُمٌؾ َص٣ميمٌِح َِم , شوَمْد سُمُقدم 

ـُ ََمَٔمُف ُصُٖمقٌف,   وَم٣مَل: هَمَِمَٖمْٖمٛم٣َم, هَمَِمعَم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمَٙمْٝمِف َوَٞمْح

زَمغْمِ  ـْ صَم٣مزمٍِر وَم٣مَل َأزُمق ايمز  شىُمٛم٦ُْم دِم ايمَِمػ  ايمَث٣ميِن »: فَم
 (ٔ)

. 

 ٍل املٔت ٓعرب ببهاء أٍلُ علُٔ؟

 (: 156-3/153) شتتصسّا قاٍ اذتافظ ابٔ حذس زمح٘ اهلل يف ايفتح
ٌَُ٘م٣مِء فَمَٙمْٝمِف:  َٟميَم٥ِم سَمْٔمِذي٤ِم اظمَْٝم ٦ِم زم٣ِميْم ًْ  َووَمِد اطْمَتَٙمَػ ايْمُٔمَٙماَمُء دِم ََم

َٙمفُ  ـْ مَحَ ـْ وِمَِم٥ِم فُمَٚمَر ََمَع ُصَٜمْٝم٤ٍم:  هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم ٌ َِم َتِٚمُؾ فَمعَم ـَم٣مِهِرِه َوُهَق زَمكم  َوَُيْ

َأْن َيُ٘مقَن فُمَٚمُر ىَم٣مَن َيَرى َأَن اظم٠َُْماطَمَذَة سَمَٗمُع فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم إَِذا ىَم٣مَن وَم٣مِدًرا فَمعَم ايمٛمَْٜمِل 

 َومَلْ َيَٗمْع َِمٛمُْف. 

ٙمٌِؿ َمـ هَمٙمَِذيمَِؽ زَم٣مَدَر إلَِم هَنِْل ُصَٜمٝمْ  ًْ َؽ هَنِْل ضَمْٖمَِم٥َم ىَماَم َرَواُه َُم
٤ٍم َوىَمَذيمِ

 ؿَمِريؼ َٞم٣مهمِع فَمـ ازمـ فُمَٚمَر فَمْٛمُف. 

ـُ فُمَٚمَر:  ٌُْد اهلل زْم ـْ َأطَمَذ زمَِٓم٣مِهِرِه َأْيًّم٣م فَم َ ـْ ؿَمِريِٗمِف: َومِم ٌُْد ايمَرَزاِق َِم هَمَرَوى فَم

" َ ِٕ ـِ طَمِدي٨ٍم هَمَٗم٣مَل  َٓ ؿَم٣موَم٥َم يَمُف َأَٞمُف ؾَمِٜمَد صِمٛم٣َمَزَة َراهمِِع زْم ْهٙمِِف إَِن َراهمًِٔم٣م ؾَمْٝمٌخ ىَمٌغٌِم 

ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمفِ   . "زم٣ِميْمَٔمَذاِب َوإَِن اظمَْٝم ٦َم ُئَمَذُب زمِ

                                                           
 (.ٕٖٓٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ِدي٧َم َوفَم٣مَرَوُف زمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ـْ َرَد َهَذا احْلَ ِء وَمْقُل ََم َٓ َٓ }َوُيَٗم٣مزمُِؾ وَمْقَل َه٠ُم َو

 . {ُأطْمَرى سَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزرَ 

ْٞمَ٘م٣مُر َُمْْمَٙمًٗم٣م َأزُمق ُهَرْيَرَة:  ـْ ُرِوَي فَمٛمُْف اإْلِ َ ـْ ؿَمِريِؼ زَمْ٘مِر َومِم ىَماَم َرَواُه َأزُمق َئْمعَم َِم

ٌِْد اهللَِ اظمَُْزيِن  وَم٣مَل:  ـِ فَم ـِ اْٞمَْمَٙمَؼ ": -رض اهلل فمٛمف  -وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرةَ زْم َواهللَِ يَمئِ

ٌََ٘م٦ْم فَمَٙمْٝمِف َرصُمٌؾ جُم٣َمِهٌد دِم ؽَم  ٌِٝمِؾ اهللَِ هَم٣مؽْمُتُْمِٜمَد هَمَٔمَٚمَدِت اَْمَرَأسُمُف ؽَمَٖمًٜم٣م َوصَمْٜماًل هَم

ِٖمٝمَٜم٥مِ  ًَ ـَ َهَذا ايمَُمِٜمٝمُد زمَِذْٞم٤ِم َهِذِه ايم  . "يَمُٝمَٔمَذزَم

ـَ ايمَُم٣مهمِِٔمَٝم٥مِ  َوإلَِم َهَذا صَمٛمََح  ُه.  ,مَج٣َمفَم٥ٌم َِم  َِمٛمُْٜمْؿ َأزُمق ضَم٣مَِمٍد َونَمغْمُ

ـْ  ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمف»َأَوَل وَمْقيَمُف: َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم  ش.ِزمِ

 ،ٍِ ًَِخا َّ اِيَبا٤َ ِي ٌَْدَأ فَمَذاِب اظمَْٝم ٦ِم َيَٗمُع فِمٛمَْد زُمَ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمِف,  َع٢ًَ َأ َأْي َأَن ََم

٣ًٌم إَِٞماَم سَمَٗمُع فِمٛمَْد َدهْمٛمِِف, َودِم سمِْٙمَؽ احلَْ 
ٌَْتَدُأ َوَذيمَِؽ َأَن ؾِمَدَة زُمَ٘م٣مئِِٜمْؿ نَم٣ميمِ َٟمُل َوُي ًْ ٣ميَم٥ِم ُي

 .  زمِِف فَمَذاُب ايْمَٗمػْمِ

ََِع٢َٓ اِيَخِدِٜح  َّ َٓ َيْٙمَزُم  :َفَهَأ َأَن اظمَْٝم ٦َم ُئَمَذُب ضَم٣ميَم٥َم زُمَ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمِف, َو

ٖمَ  َٓ خَيْ َْم٣ميِب  َو
٣ًٌم يمَِتْٔمِذيٌِِف, ضَمَ٘م٣مُه اخْلَ ٌَ َؽ َأْن َيُ٘مقَن زُمَ٘م٣مُؤُهْؿ ؽَم

ـْ َذيمِ ـَ َِم ك ََم٣م همِٝمِف َِم

 ايمَتَ٘مٙم ِػ. 

ـْ وَمْقِل فَم٣مئَُِم٥َم:  َٙمُف إَِٞماَم َأطَمَذُه َِم
إَِٞماَم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف »َويَمَٔمَؾ وَم٣مئِ

َن  ْٔ ٌُْ٘مقَن فَمَٙمْٝمِف ا , َأطْمَرصَمُف شَوؽَمَٙمَؿ إَِٞمُف يَمُٝمَٔمَذُب زمَِٚمْٔمِِمَٝمتِِف َأْو زمَِذْٞمٌِِف َوإَِن َأْهَٙمُف يَمَٝم

ـْ َأزمِٝمِف فَمٛمَْٜم٣م.  ـِ فُمْرَوَة فَم ـْ ؿَمِريِؼ ِهَُم٣مِم زْم ٙمٌِؿ َِم ًْ  َُم
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ٌَْٔمِض اظمَْْقسَمك.  ٣م زمِ  َوفَمعَم َهَذا َيُ٘مقُن طَم٣مصًّ

َٚمْع زَمْٔمَّمُف. ًْ ِدي٧ِم َومَلْ َي ـْ َأَويَمُف فَمعَم َأَن ايمَراِوَي ؽَمِٚمَع زَمْٔمَض احْلَ  َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

, َوَأَن ايماَلَم دِم اظمَْ  ٣ٌَموِماَليِن  , ىَماَم صَمَزَم زمِِف ايْمَٗم٣مِض َأزُمق زَمْ٘مٍر ايْم ٝم ٦ِم ظمَِْٔمُٜمقٍد َُمَٔمكَمٍ

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم دِم َرازمِِع َأضَم٣مِدي٧ِم  ُه, َوضُمَجُتُٜمْؿ ََم٣م ؽَمَٝمْٟميِت دِم ِرَواَي٥ِم فَمْٚمَرَة فَم َونَمغْمُ

٣ٌَمِب.   ايْم

ـَ ايْمَقصْمِف ايَمِذي َأطْمرَ  ٙمٌِؿ َِم ًْ ٌَُخ٣مِري  َوَزاَد دِم َأَويمِِف ُذىمَِر َووَمْد َرَواُه َُم صَمُف َِمٛمُْف ايْم

ل  »يمَِٔم٣مئَُِم٥َم َأن ازمـ فُمَٚمَر َيُٗمقُل:  ٌَُ٘م٣مِء احْلَ هَمَٗم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: ش, إَِن اظمَْٝم ٦َم يَمُٝمَٔمَذُب زمِ

ْ َيْ٘مِذْب َويَم٘مِٛمَُف َٞمِزَ أَ » ـِ َأََم٣م إَِٞمُف مَل ٌِْد ايمَرمْحَ يَِب فَم
ِٕ ْو َأطْمَْمَٟم إَِٞماَم ََمَر َيْٕمِٖمُر اهللَُ 

ِدي٧َم   ش. َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم َُّيُقِدَي٥ٍم هَمَذىَمَرِت احْلَ

َٓ ُئَمَذُب زمَِذْٞم٤ِم  ـَ  ـْ َأَويَمُف فَمعَم َأَن َذيمَِؽ خُمَْتصر زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِِر, َوَأَن اظْم٠ُْمَِم َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ِه َأْصاًل.   نَمغْمِ

٣ٌَمِب, َوهُ  َُم٥َم َوُهَق شَم٣ميم٧ُِم َأضَم٣مِدي٧ِم ايْم
ـْ فَم٣مئِ ٣ٌَمٍس فَم َق زَمكم َمـ ِرَواَي٥م زمـ فَم

ِدي٧َم  ْ سَمُرَد احْلَ ـْ فَم٣مِئَُم٥َم َُمَتَخ٣ميمَِٖم٥ٌم, َوهمِٝمِف إؾِْمَٔم٣مٌر زمَِٟمهَن٣َم مَل َوَهِذِه ايمَتْٟمِوياَلُت فَم

ـْ َُمَٔم٣مَرَو٥ِم ايمْ   ُٗمْرآِن. زمَِحِدي٧ٍم آطَمَر, زَمْؾ زماَِم اؽْمَتُْمَٔمَرسْمُف َِم

 : ٌََت٦ْم ََم٣م َٞمَٖمْتُف فَمْٚمَرُة َوفُمْرَوُة وَم٣مَل ايمَداُوِدي  َُم٥َم َأشْم
ـْ فَم٣مئِ ٣ٌَمٍس فَم ِرَواَي٥م زمـ فَم

ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِفِ  ٌََت٦ْم َأَن اظمَْٝم ٦َم َيْزَداُد فَمَذازًم٣م زمِ هََن٣َم َأشْم
ِٕ َٓ َأهَن٣َم طَمَِمْتُف زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِِر,  , فَمٛمَْٜم٣م, إِ

ِه, َأْو ُئَمَذَب ازْمتَِداًء. هَمَٟمي  هَمْرٍق زَمكْمَ    َأْن َيْزَداَد زمِِٖمْٔمِؾ نَمغْمِ
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 : إِْٞمَ٘م٣مُر فَم٣مِئَُم٥َم َذيمَِؽ َوضُمْ٘مُٚمَٜم٣م فَمعَم ايمَراِوي زم٣ِميمَتْخْمَِئ٥ِم, َأِو َووَم٣مَل ايْمُٗمْرؿُمٌِل 

َنَ  ِٕ َٚمْع زَمْٔمًّم٣م, زَمِٔمٝمٌد7  ًْ َٝم٣مِن, َأْو فَمعَم َأَٞمُف ؽَمِٚمَع زَمْٔمًّم٣م َومَلْ َي ًْ َذا اظمَْْٔمٛمَك  ايمٛم  َواَة هِلَ ايمر 

ـَ ايمَِمَح٣مزَم٥ِم ىَمثغُِموَن َوُهْؿ صَم٣مِزَُمقَن هَماَل َوصْمَف يمِٙمٛمَْٖمِل ََمَع إَِْمَ٘م٣مِن مَحْٙمِِف فَمعَم  َِم

 حَمَْٚمٍؾ َصِحٝمٍح. 

 َٔ َِ ََٚعا٥َِػ١َ ِبُطُسٍٚب  ََُس  ِٞ ُع َٔ َحِدَٜج ِٝ ِِ َب ًِ ٌِ اِيِع ِٖ ِٔ َأ َِ ََُع َنِجرْي  ََٚقِد َد
ُِِع:   اِيَذ

َٗا: َُّي ٌَُخ٣مِري  ىَماَم سَمَٗمَدَم سَمْقصِمٝمُٜمَٜم٣م.  َأ  ؿَمِريَٗم٥ُم ايْم

َٗا: ٌَْٙمُف ََم٣م إَِذا َأْوَص َأْهَٙمُف زمَِذيمَِؽ. َثاِْٝ ـَ ايَمِذي وَم  َوُهَق َأطَمص  َِم

ُهْؿ.  ـَ ايمَُم٣مهمِِٔمَٝم٥ِم, َونَمغْمُ ْريِب  َوآطَمُروَن َِم
, َوإزِْمَراِهٝمُؿ احْلَ  َوزمِِف وَم٣مَل اظمَُْزيِن 

 : َٚمْروَمٛمِْدي  ًَ إَِٞمُف وَمْقُل فَم٣مََم٥ِم َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, َوىَمَذا َٞمَٗمَٙمُف ضَمَتك وَم٣مَل َأزُمق ايمَٙمْٝم٧ِم ايم

ْٚمُٜمقِر.  ـِ اجْلُ  ايمٛمََقِوي  فَم

ٌِْد: ـُ ايْمَٔم  وَم٣ميُمقا َوىَم٣مَن ََمْٔمُروهًم٣م يمِْٙمُٗمَدََم٣مِء ضَمَتك وَم٣مَل ؿَمَرهَم٥ُم زْم

ٌَدِ  ***َأْهُٙمُف  إَِذا َِم٦م  هَم٣مْٞمِٔمٝمٛمِل زماَِم َأَٞم٣م ْٝم٤َم َي٣م ازْمٛم٥ََم ََمْٔم  َوؾُمٗم ل فَمقَمَ اجْلَ

َض:  َتَحؼ  زمُِٚمَجَرِد ُصُدوِر ايْمَقِصَٝم٥ِم َوافْمؼُمِ ًْ ٤ٌَِم ايْمَقِصَٝم٥ِم ُي ًَ زمَِٟمَن ايمَتْٔمِذي٤َم زمِ

َْمتَِث٣مِل.  ِٓ ِدي٧ُم َدالر فَمعَم َأَٞمُف إَِٞماَم َيَٗمُع فِمٛمَْد ُووُمقِع ا  َواحْلَ

َقاُب  َْمتَِث٣مِل, َأْن : َواجْلَ ِٓ ـْ ُووُمقفِمِف فِمٛمَْد ا َٝم٣مِق ضَمٌْمٌ هَماَل َيْٙمَزُم َِم  ً َأَٞمُف يَمْٝمَس دِم ايم

 َٓ َيَٗمَع إَِذا مَلْ َيَٚمَتثُِٙمقا ََمَثاًل. 
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َٗا: ـْ َذيمَِؽ.  َثاِيُج َؾ هَنَْل َأْهٙمِِف فَم ـْ َأمْهَ َ
 َيَٗمُع َذيمَِؽ َأْيًّم٣م ظمِ

ْؿ  َوُهَق وَمْقُل َداُوَد َوؿَم٣مئَِٖم٥ٍم, ٦ْم هَلُ ًَ ْ َيَتَحَٗمْؼ َأَٞمُف يَمْٝم َٓ خَيَْٖمك َأَن حَمََٙمُف ََم٣م إَِذا مَل َو

ـَ َأهنؿ َيْٖمَٔمُٙمقَن َذيمِؽ.  َٓ ـَم  زمَِذيمَِؽ فَم٣مَدٌة, َو

ـِ ايمٛمَْقِح, َوفَمَرَف َأَن َأْهَٙمُف وَم٣مَل ازمـ اظمَُْرازمِِط:  إَِذا فَمٙمَِؿ اظْمَْرُء زماَِم صَم٣مَء دِم ايمٛمَْٜمِل فَم

ـْ  ـْ سَمَٔم٣مؿمِٝمِف, هَم١مَِذا َِم َٓ َزصَمَرُهْؿ فَم ؾَمْٟمهِنِْؿ َيْٖمَٔمُٙمقَن َذيمَِؽ, َومَلْ ُئْمٙمِْٚمُٜمْؿ زمَِتْحِريِٚمِف, َو

َب فَمعَم َذيمَِؽ فمذب زمِٖمٔمؾ ِه زمُِٚمَجَرِدِه.  فُمذ  َٓ زمِِٖمْٔمِؾ نَمغْمِ ِف,  ًِ  َٞمْٖم

َٗا: ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِفِ »ََمْٔمٛمَك وَمْقيمِِف:  َزاِبُع ٌْ٘مِٝمِف َأْهُٙمُف زمِِف.َأْي زمِ ش, ُئَمَذُب زمِ  ٛمَٓمغِِم ََم٣م َي

َُُمقِر اظمَْٛمِْٜمَٝم٥ِم,  ْٕ ـَ ا ٣ًٌم سَمُ٘مقُن َِم
٣م فَمَٙمْٝمِف نَم٣ميمِ ُدوَن هِبَ هَْمَٔم٣مَل ايَمتِل ُئَمد  ْٕ َوَذيمَِؽ َأَن ا

٣م, َوُهَق ُئَمَذُب زمَِِمٛمِٝمِٔمِف َذيمَِؽ, َوُهَق فَمكْمُ ََم٣م َيْٚمَدضُمقَٞمُف زمِِف,  هَمُٜمْؿ َيْٚمَدضُمقَٞمُف هِبَ

 َذا اطْمتَِٝم٣مر ازمـ ضمزم, َوؿَم٣مئَِٖم٥م. َوهَ 

َٗا: َُِط  ََمْٔمٛمَك ايمَتْٔمِذي٤ِم سَمْقزمِٝمُخ اظماََْلئَِ٘م٥ِم يَمُف زماَِم َيٛمُْدزُمُف َأْهُٙمُف زمِِف.  َخا

ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب َُمقؽَمك ََمْرهُمقفًم٣م:  ُد َِم ل  »ىَماَم َرَوى َأمْحَ ٌَُ٘م٣مِء احْلَ اظمَْٝم ٦ُم ُئَمَذُب زمِ

٥ُم َوا فمّمداه, َوا ٞم٣مساه, َوا ىم٣مؽمٝم٣مه, صُمٌَِذ اظمَْٝم ٦ُم َووِمٝمَؾ يَمُف: إَِذا وَم٣ميَم٦ِم ايمٛم٣َمئَِح 

ُيَتْٔمتُِع »َوَرَواُه زمـ ََم٣مصَمْف زمَِٙمْٖمِظ: ش, َأْٞم٦َم فَمُّمُدَه٣م, َأْٞم٦َم ٞم٣مسه٣م, َأْٞم٦م ىم٣مؽمٝمٜم٣م

َِمِذي  زمَِٙمْٖمِظ: ش, زمِِف, َوُيَٗم٣مُل: َأْٞم٦َم ىَمَذيمَِؽ  ْ ـْ ََمٝم ٦ٍم َيُٚمقُت »َوَرَواُه ايمؼم  هَمَتُٗمقُم  ََم٣م َِم

َؾ زمِِف ََمَٙمَ٘م٣مِن  َٓ ُوىم  ـَ ايْمَٗمْقِل, إِ ٌُْف َذيمَِؽ َِم ٌَاَلْه, َواؽَمٛمََداْه, َأْو ؾِم َٞم٣مِدزَمُتُف هَمَتُٗمقُل: َواصَم

 ش. َيْٙمَٜمَزاٞمِِف َأَهَ٘مَذا ىُمٛم٦َْم 
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ـِ زَمُِمغٍم وَم٣مَوؾَم٣مِهُدُه:  ـْ ضَمِدي٧ِم ايمٛم ْٔماَمِن زْم َل: ََم٣م َرَوى اظمَُِْمٛم ُػ دِم اظمََْٕم٣مِزي َِم

ٌَاَلْه, َوا» ٌْ٘مِل َوسَمُٗمقُل: َواصَم ـِ َرَواضَم٥َم هَمَجَٔمَٙم٦ْم ُأطْمُتُف سَم ٌِْد اهللَِ زْم  ُأنْمِٚمَل فَمعَم فَم

َٓ وِمٝمَؾ رِم َأْٞم٦َم ىَمَذيمَِؽ  ىَمَذا, َوا  ش. ىَمَذا, هَمَٗم٣مَل ضِمكَم َأهَم٣مَق: ََم٣م وُمْٙم٦ِم ؾَمْٝمًئ٣م, إِ

َٗا: ُ اظمَْٝم ٦ِم  َضاِدُض َه٣م. ََمْٔمٛمَك ايمَتْٔمِذي٤ِم سَمَٟممل  ـَ ايمٛم َٝم٣مضَم٥ِم َونَمغْمِ ـْ َأْهٙمِِف َِم  زماَِم َيَٗمُع َِم

َمكم, َورصمحف ازمـ اظمرازمط,  ي  َمـ اظمَُْتَٗمد  َوَهَذا اطْمتَِٝم٣مُر َأيِب صَمْٔمَٖمٍر ايمَْمػَمِ

 وفمٝم٣مض, َوَمـ سمٌٔمف. 

ـَ  ِري ـَ اظمَُْتَٟمطم    ها .َوَٞمٌمه ازمـ سَمْٝمِٚمَٝم٥َم, َومَج٣َمفَم٥ٌم َِم
:ٌُ ُِ َِٜخَت ؾَْمَخ٣مِص.  َأْن جُيْٚمَ  َٚ ْٕ  َع زَمكْمَ َهِذِه ايمَتْقصِمٝمَٜم٣مِت هَمُٝمٛمَْزَل فَمعَم اطْمتاَِلِف ا

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ؿَمِريَٗمُتُف ايمٛمَْقَح هَمَٚمَُمك َأْهُٙمُف فَمعَم ؿَمِريَٗمتِِف, َأْو زَم٣ميَمَغ زمَِٟمْن ُيَٗم٣مَل ََمَثاًل:  ََم

َب زمُِِمٛمِْٔمِف.   هَمَٟمْوَص٣مُهْؿ زمَِذيمَِؽ فُمذ 

٣ًم هَمٛمُدِ 
ـْ ىَم٣مَن ـَم٣مظمِ َب زماَِم ُٞمِدَب زمِِف. َوََم ٣مئَِرِة فُمذ   َب زمَِٟمهْمَٔم٣ميمِِف اجْلَ

َؾ هَنَْٝمُٜمْؿ فَمٛمَْٜم٣م, هَم١مِْن ىَم٣مَن َراِوًٝم٣م  ِف ايمٛم َٝم٣مضَم٥َم هَمَٟممْهَ
ـْ َأْهٙمِ ـْ ىَم٣مَن َئْمِرُف َِم َوََم

َب زم٣ِميمَتْقزمِٝمِخ ىَمْٝمَػ َأمْهَ  ََوِل, َوإِْن ىَم٣مَن نَمغْمَ َراٍض فُمذ  ْٕ  َؾ ايمٛمَْٜمَل.زمَِذيمَِؽ ايْمَتَحَؼ زم٣ِم

ـِ اظمَْْٔمِِمَٝم٥ِم شُمَؿ طَم٣ميَمُٖمقُه  ِف َواضْمَت٣مَط هَمٛمََٜمك َأْهَٙمُف فَم ـْ َذيمَِؽ ىُمٙم  ـْ ؽَمٙمَِؿ َِم َوََم

ـْ خُم٣َميَمَٖم٥ِم َأَْمِرِه, َوإوِْمَداَِمِٜمْؿ فَمعَم  ٌُُف سَمَٟمظم َُف زماَِم َيَراُه َِمٛمُْٜمْؿ َِم َوهَمَٔمُٙمقا َذيمَِؽ ىَم٣مَن سَمْٔمِذي

ِْؿ, وَ   سَمَٔم٣ملَم َأفْمَٙمُؿ زم٣ِميمَِمَقاِب.  اهللَََُمْٔمِِمَٝم٥ِم َرهب 
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ٛمَُف:  ًَ َزِخ, َوضَمَ٘مك ايْمَ٘مْرََم٣ميِن  سَمْٖمِِمٝماًل آطَمَر َوضَم َوُهَق ايمَتْٖمِروَم٥ُم زَمكْمَ ضَم٣مِل ايْمػَمْ

 َوضَم٣مِل َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم. 

َٓ سَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأطْمَرى}هَمُٝمْحَٚمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:   ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم. , فَمعَم َيْقِم {َو

ُد َذيمَِؽ َأَن َِمْثَؾ َذيمَِؽ َيَٗمُع دِم  َزِخ, َوُي٠َمي  ٌََٜمُف فَمعَم ايْمػَمْ ِدي٧ُم َوََم٣م َأؾْم
َوَهَذا احْلَ

ؾَم٣مَرُة إيَِمْٝمِف زمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ْٞمَٝم٣م, َواإْلِ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ }ايمد  ـَ ايَمِذي َٓ سُمِِمٝمٌَ َواسَمُٗمقا همِْتٛم٥ًَم 

٣مِن زماَِم يَمْٝمَس يَمُف همِٝمِف , هَم١مِ {طَم٣مَص٥مً  ًَ ْٞم هَن٣َم َدايَم٥ٌم فَمعَم صَمَقاِز ُووُمقِع ايمَتْٔمِذي٤ِم فَمعَم اإْلِ

ٌ ٤ٌم.  ًَ  سَم

َزِخ زمِِخاَلِف َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َواهللَُ   ٣مُل دِم ايْمػَمْ
ـُ َأْن َيُ٘مقَن احْلَ

هَمَ٘مَذيمَِؽ ُيْٚم٘مِ

 هاَأفْمَٙمُؿ. 

 ش.ِم ايَمِذي ََم٣مَت همِٝمفِ َٞمَٔمك ايمٛمََج٣مِرَ دِم ايْمَٝمقْ »قولى: 

ديمٝمؾ َمـ دٓئؾ ٞمٌقة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, إذ أن اهلل  وفيى:

 .فمز وصمؾ أؿمٙمٔمف فمعم َمقت ايمٛمج٣مر, َمع زمٔمد اظم٣ًمهم٥م

 ش.َوطَمَرَج هِبِْؿ إلم اظمَُِْمعَم »قولى: 

 أي َمِمعم اجلٛم٣مئز ايمذي ىم٣من دم فمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 يصال٠ ع٢ً ادتٓاش٠ يف املطذد: حهِ ا
 وجيقز أن يِمعم فمعم اجلٛم٣مزة دم اظمًجد.
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َ ملا يف صخٝح َطًِ:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َأهَن٣َم ظم٣ََم سُمُقدم 

وا  ـُ َأيِب َووَم٣مٍص َأْرؽَمَؾ َأْزَواُج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َأْن َيُٚمر  ؽَمْٔمُد زْم

كَم زمَِجٛم٣َم ـَ ُيَِمٙم  كَم فَمَٙمْٝمِف, هَمَٖمَٔمُٙمقا هَمُقوِمَػ زمِِف فَمعَم ضُمَجِرِه ِجِد, هَمُٝمَِمٙم  ًْ َزسمِِف دِم اظمَْ

ـَ َأَن ايمٛم٣َمَس فَم٣مزُمقا  ٌََٙمَٕمُٜم ِز ايَمِذي ىَم٣مَن إلَِم اظْمََٗم٣مفِمِد, هَم
َٛم٣مئِ ـْ زَم٣مِب اجْلَ فَمَٙمْٝمِف ُأطْمِرَج زمِِف َِم

ٛمَ  ٌََٙمَغ َذيمَِؽ فَم٣مئَُِم٥َم رض َذيمَِؽ, َووَم٣ميُمقا: ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم اجْلَ ِجَد, هَم ًْ ٣م اظمَْ ُز ُيْدطَمُؾ هِبَ
٣مئِ

ْؿ زمِِف, فَم٣مزُمقا »اهلل فمٛمٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  َٓ فِمْٙمَؿ هَلُ ٌُقا ََم٣م  َع ايمٛم٣َمَس إلَِم َأْن َئِمٝم ََم٣م َأْهَ

ِجِد,  ًْ  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوََم٣م َصعَم َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ»فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأْن ُيَٚمَر زمَِجٛم٣َمَزٍة دِم اظْمَ

ِجدِ  ًْ َٓ دِم صَمْقِف اظمَْ ـِ زَمْٝمَّم٣مَء إِ شفَمعَم ؽُمَٜمْٝمِؾ ازْم
(ٔ)

. 

 ش.هَمَِمَػ هِبِؿْ »قولى: 

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صػ هبؿ ىمام يِمػ فمعم 

 اجلٛم٣مئز احل٣مضة زمكم يديف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 وصمٔمٙمٜمؿ شمالشم٥م صٖمقف.

ٌِْد اهلَلِ إَْٞمَِم٣مِري  َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم:  :نيصخٝخايفٞ ف ـِ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

َصعَم فَمعَم َأْصَحَٚم٥َم ايمٛمََج٣مِر  هَمَِمَٖمٛم٣َم َوَراَءُه »َأَن َٞمٌَِل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ 

شهَمُ٘مٛم٦ُْم دِم ايمَِمػ  ايمَث٣ميِن َأِو ايمَث٣ميم٧ِِم 
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٖٜٚ)أخرجو مسلم في صحيحو  (ٔ)

 (.ٖٛٚٛأخرجو البخاري في صححيو ) (ٕ)
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شوَم٣مَل: هَمُٗمْٚمٛم٣َم هَمَِمَٖمٛم٣َم َصَٖمكْمِ  :ودم يمٖمظ
(ٔ)

. 

 ش. َوىَمػَمَ فَمَٙمْٝمِف َأْرزَمًٔم٣م»قولى: 

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  ام ىم٣مٞم٦م صالةوهذا يّمٔمػ ومقل َمـ وم٣مل: إٞم

 .دفم٣مء يمٛمج٣مر همٗمطفمعم اوؽمٙمؿ 

 زمٖم٣مَت٥م ايم٘مت٣مب. ٜكسأ بعد ايتهبري٠ األٚىل:

ٌْدِ فٞ ايبدازٟ: ف ـِ فَم ـِ فَمْقٍف, وَم٣مَل: َصَٙمْٝم٦ُم طَمْٙمَػ  َمـ ؿمريؼ ؿَمْٙمَح٥َم زْم اهللَِ زْم

٥ِم ايم٘مَِت٣مِب وَم٣مَل:  ٣ٌَمٍس َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة هَمَٗمَرَأ زمَِٖم٣مَِتَ ـِ فَم يمَِٝمْٔمَٙمُٚمقا َأهَن٣َم »ازْم

شؽُمٛم٥َمٌ 
(ٕ)

. 

 فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. ٜٚصًٞ بعد ايتهبري٠ ايجا١ْٝ:

   :ازٚد بطٓد صخٝحٚعٓد ابٔ ادت
ـُ ؽَمْٜمؾٍ  ـْ رض اهلل فمٛمف َمـ ضمدي٧م َأيب ُأََم٣مََم٥َم زْم ُه َرصُمٌؾ َِم : َأَٞمُف َأطْمػَمَ

 َ ٛم٣َمَزِة َأْن ُيُ٘مػم 
ٛم٥ََم دِم ايمَِمالِة فَمعَم اجْلِ  ً َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َأَن ايم

٥مِ  ِف شُمَؿ ُيَِمقم  فَمعَم  اإِلََم٣مُم, شُمَؿ َيْٗمَرَأ زمَِٖم٣مَِتَ ًِ ايْم٘مَِت٣مِب زَمْٔمَد ايمَتْ٘مٌغَِمِة إُولَم َيْٗمَرُأ دِم َٞمْٖم

ْٙمِجٛم٣َمَزِة دِم ايمَتْ٘مٌغَِماِت ٓ َيْٗمَرُأ دِم 
فَم٣مَء يمِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوخُيْٙمُِص ايمد 

فِ  ًِ ا دِم َٞمْٖم ُؿ ِهًّ ٙم  ًَ , شُمَؿ ُي ـَ ٍء َِمٛمُْٜم  .شَرْ

 
                                                           

 (.ٖٛٚٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٖ٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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 حهِ ايتهبري ع٢ً املٝت بأنجس َٔ أزبع تهبريات: 
ذه٤م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن ايمت٘مٌغم فمعم اظمٝم٦م ي٘مقن أرزمع سم٘مٌغمات, 

 .ظم٣م سمٗمدم

ـِ َأيِب يَمْٝمعَم, وَم٣مَل: ىَم٣مَن َزْيٌد ٚيف َطًِ:  ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ وهق ازمـ  –َمـ ؿمريؼ فَم

ُ فَمعَم صَمٛم٣َمئِزِ  –أرومؿ رض اهلل فمٛمف  ٣م, ُيَ٘مػم  ًً َٞم٣م َأْرزَمًٔم٣م, َوإَِٞمُف ىَمػَمَ فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة مَخْ

َٟميْمُتُف هَمَٗم٣مَل:  ًَ َه٣م»هَم ُ شىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُيَ٘مػم 
(ٔ)

. 

 (: 114-111قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل يف أحهاّ ادتٓا٥ص )ص
٣م, إلم سمًع سم٘مٌغمات ًً  . وي٘مػم فمٙمٝمٜم٣م أرزمًٔم٣م, أو مخ

ىمؾ ذيمؽ شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, همٟمُّي٣م همٔمؾ أصمزأه, وإولم 

ايمتٛمقيع, همٝمٖمٔمؾ هذا سم٣مرة, وهذا سم٣مرة, ىمام هق ايمُمٟمن دم أَمث٣ميمف َمثؾ أدفمٝم٥م 

آؽمتٖمت٣مح, وصٝمغ ايمتُمٜمد, وايمِمٙمقات آزمراهٝمٚمٝم٥م وٞمحقه٣م, وإن ىم٣من ٓ زمد 

 ها. ٜم٣م أىمثرإرزمع7 ٕن إضم٣مدي٧م همٝمَمـ ايمتزام ٞمقع واضمد َمٛمٜم٣م, همٜمق 
 حهِ ايصال٠ ع٢ً ايػا٥ب: 

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمًٟميم٥م ايمِمالة فمعم ايمٕم٣مئ٤م اطمتالهًم٣م واؽمًٔم٣م:

إلم جتقيز ء, وَمٛمٜمؿ ايمُم٣مهمٔمل وأمحد مجٜمقر ايمٔمٙمامذه٤م  ايكٍٛ األٍٚ:

 ايمِمالة فمعم ايمٕم٣مئ٤م.

 .مل يٟمت فمـ أضمد َمـ ايمِمح٣مزم٥م َمٛمٔمف قاٍ ابٔ حصّ:

                                                           
 (.ٜٚ٘أخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ه طمِمقصٝم٥م زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن هذ ايكٍٛ ايجاْٞ:

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وإٞمام أـمٜمر اهلل فمز وصمؾ يمف ايمٛمج٣مر, وؿمقي٦م يمف إرض, 

 هم٘م٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يِمقم فمٙمٝمف وىمٟمٞمف ضم٣مض.

 .طوايمٗمقل زم٣مخلِمقصٝم٥م ُيت٣مج إلم ديمٝمؾ شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل 

ة فمعم ايمٕم٣مئ٤م وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف يممع ايمِمال ايكٍٛ ايجايح:

 إذا ىم٣من ذا ؾمٟمن.

َمـ ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمؿ, أو ي٘مقن وم٣مئد َمـ وم٣مدة اظمًٙمٚمكم  ٣مً ىمٟمن ي٘مقن فم٣مظم

ايمذيـ صم٣مهدوا دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ همٖمتح اهلل فمٙمٝمٜمؿ همتًح٣م فمٓمٝماًم, أو نمغم 

 ذيمؽ. 

أٞمف ُيِمعم فمعم ايمٕم٣مئ٤م إذا مل يِمَؾ فمٙمٝمف دم زمٙمده ايمذي َم٣مت  ايكٍٛ ايسابع:

 همٝمف.

َمـ صالة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وأصح٣مزمف رض ىمام ضمِمؾ 

اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمٛمج٣مر7 ٕٞمف َم٣مت دم أرض نمغم إؽمالَمٝمف, ومل يِمِؾ فمٙمٝمف 

 أضمد7 ٕٞمف مل ي٘مـ دم زمٙمده َمـ اظمًٙمٚمكم نمغمه.

 (: 62-4/61قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ٌْٝ )
ِذِه ايْمِٗمَِم٥ِم  ـْ َووَمْد اؽْمَتَدَل هِبَ وفِمَٝم٥ِم ايمَِماَلِة فَمعَم ايْمَٕم٣مئ٤ِِم فَم ايْمَٗم٣مئُِٙمقَن زمَِٚممْمُ

ٌََٙمِد.   ايْم
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ُد َومُجُْٜمقُر دِم ايْمَٖمْتِح:  -احل٣مهمظ ازمـ ضمجر -وَم٣مَل  َؽ وَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل  َوَأمْحَ
َوزمَِذيمِ

َٙمِػ. ًَ  ايم

ـُ ضَمْزٍم:  ـْ ايمَِمَح٣مزَم٥ِم ََمٛمُْٔمفُ ضَمَتك وَم٣مَل ازْم ـْ َأضَمٍد َِم  . مَلْ َيْٟمِت فَم

 : َٓ ُيْدفَمك يَمُف َوُهَق نَم٣مِئ٤ٌم وَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل  ايمَِماَلُة فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم ُدفَم٣مٌء يَمُف هَمَ٘مْٝمَػ 

 .  َأْو دِم ايْمَٗمػْمِ

ُع ايمَِماَلُة فَمعَم ايْمَٕم٣مئ٤ِِم َُمْْمَٙمًٗم٣م.  َٓ سُممْمَ ٛمَِٖمَٝم٥ُم َواظم٣َْميمِ٘مَِٝم٥ُم...َأهَن٣َم  ٦ٌَْم احْلَ  َوَذَه

ٍَ اِيَخاِفُظ: إَٞماَم جَيُقُز َذيمَِؽ دِم ايْمَٝمْقِم ايَمِذي َيُٚمقُت ـْ زَمْٔمِض َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ: َوفمَ  َقا

 . ٌِْد ايْمػَم  ـُ فَم َٓ إَذا ؿَم٣ميَم٦ْم اظمَُْدَة ضَمَ٘م٣مُه ازْم  همِٝمِف َأْو ََم٣م وَمُرَب َِمٛمُْف 

٣ٌَمَن:  ـُ ضِم ٌَْٙم٥ِم. َووَم٣مَل ازْم ـْ ىَم٣مَن دِم صِمَٜم٥ِم ايْمِٗم َ
 إَٞماَم جَيُقُز َذيمَِؽ ظمِ

 : ي  ِه. وَم٣مَل اظمُِْح٤م  ايمَْمػَمِ  مَلْ َأَر َذيمَِؽ يمَِٕمغْمِ

********** 
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 ]فضل الصالة على الميت[ 

ـِ ) – 225 ٣ٌَمٍس َوفَم ـِ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمَٛمٌَِل ازْم

ٙمٍِؿ َيُٚمق»َيُٗمقُل:  -وؽمٙمؿ  ًْ ـْ َرصُمٍؾ َُم ُت, هَمَٝمُٗمقُم فَمعَم صَمٛم٣َمَزسمِِف َأْرزَمُٔمقَن ََم٣م َِم

َٓ ؾَمَٖمَٔمُٜمْؿ اهللَُ همِٝمفِ  ىُمقَن زم٣ِمهللَِ ؾَمْٝمًئ٣م, إِ َٓ ُيمْمِ شَرصُماًل, 
(ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

  ******************************* الشرح:

ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ فطٔل٘ الصالٗ علٙ 

 أىَا غفاع٘ هله عيد زب األزض ّالطناّات ضبحاىُ ّ ّتعاىل.األمْات، ّ

هم٣مَٕمقات يٖمرضمقن هب٣م, وسُم٘مٖمر هب٣م فمٛمٜمؿ ؽمٝمئ٣مهتؿ, وسمرهمع هب٣م درصم٣مهتؿ دم 

 صمٛم٥م اهلل فمز وصمؾ.

وومد ؽمٙمؽ هذا اظمًٙمؽ ٞمٌٝمٛم٣م ايم٘مريؿ حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

 زمؾ إٞمف رنم٤م همٝمف نم٣مي٥م ايمؼمنمٝم٤م, وضم٧م فمٙمٝمف.

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم : ففٞ ايصخٝخني

٣مزًم٣م, َوىَم٣مَن ََمَٔمُف ضَمَتك »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ًَ
ٙمٍِؿ, إِياَمًٞم٣م َواضْمتِ ًْ ٌََع صَمٛم٣َمَزَة َُم ـِ اسَم ََم

ـَ إَ  ـْ َدهْمٛمَِٜم٣م, هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع َِم , ىُمؾ  وِمغَماٍط ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَيْٖمُرَغ َِم صْمِر زمِِٗمغَماؿَمكْمِ

, هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع زمِِٗمغَماطٍ  ـَ ٌَْؾ َأْن سُمْدهَم ـْ َصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م شُمَؿ َرصَمَع وَم شَِمْثُؾ ُأضُمٍد, َوََم
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٜٛٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٚٗأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ٌََٙمكْمِ ايمَٔمٓمِٝمَٚمكْمِ »َوََم٣م ايمِٗمغَماؿَم٣مِن؟ وَم٣مَل:  :ٚيف زٚا١ٜ شَِمْثُؾ اجَل
(ٔ)

. 

٣م َِمْثُؾ ُأضُمدٍ »اؿَم٣مِن؟ وَم٣مَل: وِمٝمَؾ: َوََم٣م ايْمِٗمغمَ  ٚيف َطًِ:  ش.َأْصَٕمُرمُهَ

ـُ فُمَٚمَر, ُيَِمقم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٚيف َطًِ:  ـِ فُمَٚمَر: َوىَم٣مَن ازْم ٌِْد اهللِ زْم ـُ فَم ُ زْم وَم٣مَل ؽَم٣ممِل

ُف, هَمَٙماَم زَمَٙمَٕمُف ضَمِدي٧ُم َأيِب ُهَرْيَرَة, وَم٣مَل:  يَمَٗمْد َوَٝمْٔمٛم٣َم وَمَراِريَط »شُمَؿ َيٛمٌَْمِ

شىَمثغَِمةً 
(ٕ)

. 

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ ٚيف صخٝح َطًِ:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, فَم

ٌُْٙمُٕمقَن َِم٣مَئ٥ًم, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ٙمِِٚمكَم َي ًْ ـَ اظمُْ ـْ ََمٝم ٦ٍم سُمَِمقم  فَمَٙمْٝمِف ُأََم٥ٌم َِم ََم٣م َِم

ُٔمقا همِٝمفِ  َٓ ؾُمٖم  ُٜمْؿ َيُْمَٖمُٔمقَن يَمُف, إِ ٌَْح٣مِب , وَم٣مَل: هَمَحَد شىُمٙم  ـَ احْلَ شْم٦ُم زمِِف ؾُمَٔمْٝم٤َم زْم

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ  ـُ ََم٣ميمٍِؽ, فَم هَمَٗم٣مَل: ضَمَدشَمٛمِل زمِِف َأَٞمُس زْم
(ٖ)

 . 

 ادتُع بني اذتدٜجني: 
 (: 18-7/17قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َطًِ )

ٙمِِٚمكَم »َؿ: وَمْقيُمُف َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَ   ًْ ـَ اظمُْ ـْ ََمٝم ٦ٍم ُيَِمقم  فَمَٙمْٝمِف ُأََم٥ٌم َِم ََم٣م َِم

ٌُْٙمُٕمقَن َِم٣مَئ٥ًم ىُمَٙمُٜمْؿ َيُْمَٖمٔمُ  ُٔمقا همٝمفَي َٓ ؾُمٖم    .شقَن يَمُف إِ

َٓ »ودم رواي٥م:  َم٣م َمـ رصمؾ يٚمقت هَمَٝمُٗمقُم فَمعَم صِمٛم٣َمَزسمِِف َأْرزَمُٔمقَن َرصُماًل 

ىُمقَن زم٣ِمهللَِ ؾَمْٝمًئ٣م إِ    .شؾَمَٖمَٔمُٜمُؿ اهللَُ همِٝمفِ َٓ ُيمْمِ

                                                           
 (.ٜ٘ٗ(, ومسلم في صحيحو )ٕٖ٘ٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

 (.ٜ٘ٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)

 (.ٜٚٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٖ)
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. ش, شَماَلشَم٥ُم ُصُٖمقٍف »َودِم ضَمِدي٧ٍم آطَمَر:  ـِ َٛم  ً  َرَواُه َأْصَح٣مُب ايم

ـْ وَم٣مَل ايْمَٗم٣مِض:  ٙمكَِم ؽَمَٟميُمقا فَم
٣مئِ ًَ
ضََم٣مِدي٧ُم طَمَرصَم٦ْم َأصْمِقزَم٥ًم يمِ ْٕ وِمٝمَؾ َهِذِه ا

ـْ ؽُم٠َمايمِِف َهَذا ىمَ   اَلُم ايْمَٗم٣مِض. َذيمَِؽ, هَمَٟمصَم٣مَب ىُمَؾ َواضِمٍد َِمٛمُْٜمْؿ فَم

َتِٚمُؾ:  ٌُقِل ؾَمَٖم٣مفَم٥ِم َِم٣مَئ٥ٍم َوَُيْ َأْن َيُ٘مقَن ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأطْمػَمَ زمَِٗم

هَمَٟمطْمػَمَ زمِِف, شُمَؿ زمٗمٌقل ؾمٖم٣مفم٥م أرزمٔمكم, شمؿ شمالث ُصُٖمقٍف َوإِْن وَمَؾ فَمَدُدُهْؿ هَمَٟمطْمػَمَ 

 زمِِف.

َتِٚمُؾ َأْيًّم٣م:  ُُصقيمِٝم كَم, َأْن يُ َوَُيْ ْٕ َٓ َُيَْت٨م  زمِِف مَج٣َمِهغُم ا َٗم٣مَل َهَذا ََمْٖمُٜمقُم فَمَدٍد, َو

ٌُقِل ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ.  ٌُقِل ؾَمَٖم٣مفَم٥ِم َِم٣مَئ٥ٍم ََمٛمُْع وَم ـْ وَم ٣ٌَمِر فَم طْم ـَ اإْلِ  هَماَل َيْٙمَزُم َِم

ضََم٣مدِ  ْٕ َْرزَمِٔمكَم ََمَع شَماَلشَم٥ِم ُصُٖمقٍف, َوضِمٝمٛمَئٍِذ ىُمؾ  ا ْٕ ٣م, َوىَمَذا دِم ا ي٧ِم ََمْٔمُٚمقٌل هِبَ

ـْ شَماَلشَم٥ِم ُصُٖمقٍف وأرزمٔمكم. ـِ َِم ََْمَرْي ْٕ  ا َوَُيُِْمُؾ ايمَُمَٖم٣مفَم٥ُم زمَِٟموَمؾ  ا

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
يمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن ُي٧م فمعم ايم٘مثرة دم 

 ايمِمالة فمعم اظمٝم٦م, ومل يرد ايمٔمدد زمٔمٝمٛمف, واهلل أفمٙمؿ.

ٙمٍِؿ َيُٚمقُت »: قولى ًْ ـْ َرصُمٍؾ َُم  ش.ََم٣م َِم

 .هق فم٣مم دم ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء, وإٞمام ذىمر ايمرصمؾ خمرج ايمٕم٣ميم٤م
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 ش.َمًٙمؿ»قولى: 

طمرج زمف ايم٘م٣مهمر, واظمممك ذىًم٣م أىمػًما, واظمٙمحد, وايمزٞمديؼ, واظمٛم٣مهمؼ 

 .آفمتٗم٣مدي

 ش.يٚمقت»قولى: 

 .وٓ سمممع إٓ فمعم إَمقاتديمٝمؾ فمعم أن صالة اجلٛم٣مزة 

 ش.هَمَٝمُٗمقُم فَمعَم صَمٛم٣َمَزسمِفِ » قولى:

وهذا ديمٝمؾ فمعم أن ايمٗمٝم٣مم هق إصؾ دم ايمِمالة فمعم اجلٛم٣مئز, ودم نمغمه٣م 

ضَم٣مهمُِٓمقا فَمعَم ايمَِمَٙمَقاِت, َوايمَِماَلِة }َمـ ايمِمٙمقات, ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

 [.535]ايمٌٗمرة:  {ايمُقؽْمَْمك, َووُمقَُمقا هللَِِ وَم٣مٞمِتكِمَ 

 ش. َأْرزَمُٔمقَن َرصُماًل »قولى: 

 .طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م

, وٞم٣ًمًء, وصٌٝم٣مًٞم٣م, أو َم٣مئ٥م قهمٙمق ىم٣من اظمِمٙم ًٓ ن أرزمٔمكم َمـ اظمًٙمٚمكم, رصم٣م

 َمٛمٜمؿ, وهؿ ٓ يممىمقن زم٣مهلل فمز وصمؾ ؾمٝمًئ٣م ؾمٚمٙمٜمؿ ايمٖمّمؾ.

وايمٗمقل زمٟمن هذا طم٣مص زم٣ميمرصم٣مل همٗمط, ُيت٣مج َمـ ص٣مضمٌف إلم ديمٝمؾ يث٦ٌم 

 فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ىُمقَن زم٣ِمهللَِ ؾَمْٝمًئ٣م»قولى:   ش.َٓ ُيمْمِ

 .وهذا ذط7 هم١من اهلل فمز وصمؾ ٓ يٗمٌؾ ايمُمٖم٣مفم٥م إٓ َمـ َمقضمد
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ـْ َذا ايَمِذي َيُْمَٖمُع فِمٛمَْدُه إِٓ زم١ِمِْذٞمِفِ }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:   . {ََم

َٓ سُمْٕمٛمِل ؾَمَٖم٣مفمَ }وىَمَٗمْقيمِِف سمٔم٣ملم:  اَمَواِت  ًَ ـْ ََمَٙمٍؽ دِم ايم ُتُٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م إِٓ َوىَمْؿ َِم

ـْ َيَُم٣مُء َوَيْرَى  َ
ـْ زَمْٔمِد َأْن َيْٟمَذَن اهلَلُ ظمِ  [. 53]ايمٛمَْجِؿ: {َِم

ـِ اْرسَم٢َم }َوىَمَٗمْقيمِِف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم:  َْٞمٌَِٝم٣مِء: {َوٓ َيُْمَٖمُٔمقَن إِٓ ظمَِ ْٕ  [.55]ا

 ذنس غسٚط ايػفاع١: 
 .: أذن اهلل فمز وصمؾ يمٙمُم٣مهمعاألٍٚ

 وصمؾ فمـ ايمُم٣مهمع.رى اهلل فمز ايجاْٞ: 

 رى اهلل فمز وصمؾ فمـ اظمُمٖمقع يمف.ايجايح: 

 (: 1/256قاٍ اذتافظ ابٔ نجري زمح٘ اهلل تعاىل يف تفطريٙ )
ٌَُؾ َِمْٛمَٜم٣م ؾَمَٖم٣مفَم٥مٌ }َووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  , ىَماَم وَم٣مَل:  {َوٓ ُيْٗم ـَ ـِ ايْمَ٘م٣مهمِِري هَماَم }َئْمٛمِل فَم

ِر: ]اظمُْ  {سَمٛمَْٖمُٔمُٜمْؿ ؾَمَٖم٣مفَم٥ُم ايمَُم٣مهمِِٔمكمَ  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َمِر: 15َدشم  هَماَم يَمٛم٣َم }[ , َوىَماَم وَم٣مَل فَم

ـْ ؾَم٣مهمِِٔمكَم * َوٓ َصِديٍؼ مَحِٝمؿٍ  َٔمَراِء:  {َِم  [.111, 111]ايمُم 

ايمذٞم٤م ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي  فطمْمر ايمممك زم٣مهلل فمز وصمؾ, هم١مٞم ففٕ ٍرا احلدٓح:

َك يمَ }ٓ يٕمٖمره اهلل فمز وصمؾ, ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ْ  .{ُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمؿٌ إَِن ايممم 

ـْ }َووَمْقِل اهللَِ سَمَٔم٣ملَم:  َ
َك زمِِف َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمِ إَِن اهللََ َٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ

 [.15]ايمٛم٣ًمء:  {َيَُم٣مءُ 

ٛم٥ََم َوََمْٟمَواهُ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ْك زم٣ِمهللَِ هَمَٗمْد ضَمَرَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف اجْلَ ـْ ُيمْمِ  إَِٞمُف ََم

ـْ َأْٞمَِم٣مرٍ   .{ايمٛم٣َمُر َوََم٣م يمِٙمَٓم٣مظمكَِِم َِم
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َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام, َطًِ: صخٝح اإلَاّ ٚيف 

ٌََت٣مِن؟  وَم٣مَل: َأسَمك ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمَٙمَؿ َرصُمٌؾ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ََم٣م اظمُْقصِم

َٓ ُيمْمِ »هَمَٗم٣مَل:  ـْ ََم٣مَت  ُك زم٣ِمهللِ ؾَمْٝمًئ٣م ََم ـْ ََم٣مَت ُيمْمِ ٛم٥ََم, َوََم ُك زم٣ِمهللِ ؾَمْٝمًئ٣م َدطَمَؾ اجْلَ

شَدطَمَؾ ايمٛم٣َمرَ 
 (ٔ)

. 

ٌِْد اهللِ زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف, وم٣مل: ٚيف ايصخٝخني:  َمـ ضمدي٧م فَم

ُك زم٣ِمهللِ ؾَم »ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل:  ـْ ََم٣مَت ُيمْمِ ْٝمًئ٣م ََم

ٛم٥َمَ », َووُمْٙم٦ُم َأَٞم٣م: شَدطَمَؾ ايمٛم٣َمرَ  ُك زم٣ِمهللِ ؾَمْٝمًئ٣م َدطَمَؾ اجْلَ َٓ ُيمْمِ ـْ ََم٣مَت  شَوََم
 (ٕ)

. 

َٓ ؾَمَٖمَٔمُٜمْؿ اهللَُ همِٝمفِ »قولى:   ش. إِ

 .أي ومٌؾ اهلل فمز وصمؾ دفم٣مءهؿ همٝمف

هم٣مهلل فمز وصمؾ فمٓمٝمؿ ىمريؿ, ضمٝمل ؽمتغم, يًتحل َمـ فمٌده إذا رهمع إيمٝمف 

 .٣م صٖمًرايديف أن يردمه

 نُا ثبت ذيو يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ,   َمـ ضمدي٧م ؽَمْٙماَمَن ايمَٖم٣مِرِد  رض اهلل فمٛمف, فَم

 

 

                                                           
 (.ٖٜأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٜ(, ومسلم في صحيحو )ٜٚٗٗأخرجو البخاري في صححيو ) (ٕ)
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َتْحٝمِل إَِذا َرهَمَع ايمَرصُمُؾ إيَِمْٝمِف َيَدْيِف َأْن يَ »وَم٣مَل:  ًْ ٣م إَِن اهللََ ضَمٝمِلر ىَمِريٌؿ َي ُرَدمُهَ

ٌََتكْمِ 
شِصْٖمًرا طَم٣مئِ

 (ٔ)
 . 

ـٌ نَمِري٤ٌم َوَرَواُه زَمْٔمُّمُٜمْؿ َومَلْ َيْرهَمْٔمُف. ثِ قاٍ زمح٘ اهلل: ًَ  َهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم

 .يمٙمٚمًٙمؿ أن جيتٜمد ٕطمٝمف دم ايمدفم٣مءإٓ أٞمف يٛمٌٕمل 

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فٞ ضٓٔ أبٞ داٚد: ف

إَِذا َصَٙمْٝمُتْؿ فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم هَمَٟمطْمٙمُِِمقا يَمُف »اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َيُٗمقُل: َرؽُمقَل 

فَم٣مءَ  شايمد 
 (ٕ)

. 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

********** 

                                                           
/ ٔ(, والحاكم )ٖ٘ٙٛ(, وابن ماجو )ٛٛٗٔ(, وأبو داود )ٖٙ٘٘أخرجو الترمذي في سننو ) (ٔ)

(: حديث صحيح, وحسنو الترمذي, ٖٖٚٔلباني رحمو اهلل تعالى في )(, وقال اإلمام األٜٚٗ
وىذا إسناد رجالو كلهم ثقات; غير ثم قال: (, والحاكم والذىبي, ٚٚٛوصححو ابن حبان )

( , ولكنو قد توبع كما يأتي; ٛٚٚالحفظ, كما تقدم تحت الحديث ) جعفر بن ميمون, وىو سيئ
يشير إلى ما أخرجو أحمد. ثتا يزيد. أنا سليمان  وقال عقب كالم الترمذي:فالحديث صحيح. 

التيمي عن أبي عثمان عن سلمان ... بو موقوفًا عليو. ومن ىذا الوجو: أخرجو الحاكم, وقال: " 
صحيح على شرط الشيخين ", ووافقو الذىبي. وخالفو محمد بن الزبرِقَاِن األىوازي فقال: ثنا 

( , والحاكم ٜٜٖٕ( , وابن حبان )ٖٓٔٙطبراني )سليمان التيمي ... بو مرفوعاً: أخرجو ال
 ( , وقال: " صحيح على شرط الشيخين ", ووافقو الذىبي; وىو كما قاال.ٖ٘٘/ٔ)

وحسنو اإلمام األلباني , (ٓٗ/ٗ(, والبيهقي )ٜٚٗٔ(, وابن ماجو )ٜٜٖٔأخرجو أبو داود ) (ٕ)
جالو كلهم ثقات, لو ال أن ابن ( وقال فيو: وىذا سند حسن, ر ٕٖٚرحمو اهلل تعالى في اإلرواء )

( : " أخرجو ابن حبان من ٔٙٔإسحاق مدلس, وقد عنعنو. لكن قال الحافظ في " التلخيص " )
 طريق أخرى عنو مصرحا بالسماع ". فاتصل اإلسناد وصح الحديث والحمد هلل.
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]موقف اإلمام من الرجل, والمرأة, في صالة         

 الجنازة[

ـْ ) – 226 ـِ صُمٛمُْدٍب َوفَم َصَٙمْٝم٦ُم َوَراَء »وَم٣مَل:  -هلل فمٛمف رض ا -ؽَمُٚمَرَة زْم

شفَمعَم اَْمَرَأٍة ََم٣مسَم٦ْم دِم ٞمَِٖم٣مؽِمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَم َوؽْمَْمَٜم٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ايمٛمٌَِل  
 

(ٔ)
 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 ٚيف ايباب َا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ َٞم٣مهمِعٍ  ىُمٛم٦ُْم دِم ؽِمَ٘م٥ِم اظمِْْرزَمِد, هَمَٚمَرْت صَمٛم٣َمَزٌة ََمَٔمَٜم٣م َٞم٣مٌس "َأيِب نَم٣ميم٤ٍِم, وَم٣مَل:  فَم

٣مٌء َروِمٝمٌؼ  ًَ
, هَمَتٌِْٔمُتَٜم٣م هَم١مَِذا َأَٞم٣م زمَِرصُمٍؾ فَمَٙمْٝمِف ىمِ ـِ فُمَٚمغْمٍ ٌِْد اهللَِ زْم ىَمثغٌِم وَم٣ميُمقا: صَمٛم٣َمَزُة فَم

ْهَٗم٣مُن؟ فَمعَم زُمَرْيِذيٛمَتِِف, َوفَمعَم َرْأؽِمِف طِمْرومَ  ـْ َهَذا ايمد  ـَ ايمَُمْٚمِس, هَمُٗمْٙم٦ُم: ََم ٥ٌم سَمِٗمٝمِف َِم

ٛم٣َمَزُة وَم٣مَم َأَٞمٌس هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َوَأَٞم٣م  ٍؽ, هَمَٙماَم ُوِؤَم٦ِم اجْلَ
ـُ ََم٣ميمِ وَم٣ميُمقا: َهَذا َأَٞمُس زْم

ٌء, هَمَٗم٣مَم فِمٛمَْد َرْأؽِمِف هَمَ٘مػَمَ َأرْ  َٓ َُيُقُل زَمْٝمٛمِل َوزَمْٝمٛمَُف َرْ زَمَع سَمْ٘مٌغَِماٍت, مَلْ ُيْمِْؾ طَمْٙمَٖمُف 

َْٞمَِم٣مِرَي٥ُم. هَمَٗمَرزُمقَه٣م  ْٕ َزَة اظمَْْرَأُة ا ْع, شُمَؿ َذَه٤َم َيْٗمُٔمُد, هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َأزَم٣م مَحْ ْ ُيْنِ َومَل

٣م هَمَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َٞمْحَق َصاَلسمِِف فَمعَم  , هَمَٗم٣مَم فِمٛمَْد فَمِجٝمَزهِتَ َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م َٞمْٔمٌش َأطْمَيُ

َزَة, ايمَرصُمِؾ,  ـُ ِزَي٣مٍد, َي٣م َأزَم٣م مَحْ َهَ٘مَذا ىَم٣مَن َيْٖمَٔمُؾ »شُمَؿ صَمَٙمَس, هَمَٗم٣مَل ايْمَٔماَلُء زْم

                                                           
 (.ٜٗٙ/فتح(, ومسلم )ٕٔٓ/ ٖ( )ٕٖٖأخرجو البخاري ) (ٔ)
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ُ فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ٛم٣َمَزِة ىَمَِماَلسمَِؽ ُيَ٘مػم 
, فَمعَم اجْلَ َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُيَِمقم 

", وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ شاظمَْْرَأةِ  َأْرزَمًٔم٣م, َوَيُٗمقُم فِمٛمَْد َرْأِس ايمَرصُمِؾ َوفَمِجٝمَزةِ 
 (ٔ)

. 

 ش. صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َصَٙمْٝم٦ُم َوَراَء ايمٛمٌَِل  »قولى:   

 أي طمٙمٖمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 َممموفمٝم٥م اجلامفم٥م دم صالة اجلٛم٣مزة. وفيى:

 ش.ََم٣مسَم٦ْم دِم ٞمَِٖم٣مؽِمَٜم٣م فَمعَم اَْمَرَأةٍ »قولى: 

 .ويرصمك هل٣م زمذيمؽ ايمُمٜم٣مدة ,أي َم٣مسم٦م وهل ٞمٖم٣ًمء, دم ضم٣مل ايمقٓدة

 ٚقد ثبت يف ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ فَمتِٝمٍؽ رض اهلل فمٛمف, وم٣مل:  ٌٌْع ؽِمَقى َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم ايمَُمَٜم٣مَدُة ؽَم

ٌُْْمقُن ؾَمِٜمٝمٌد, َوايْمَٕمِريُؼ  ايْمَٗمْتِؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِ فَمَز َوصَمَؾ: اظمَْْْمُٔمقُن ؾَمِٜمٝمٌد, َواظمَْ

ٛم٤ِْم ؾَمِٜمٝمٌد, َوَص٣مضِم٤ُم ؾَمِٜمٝمٌد, وَ  َدِم ؾَمِٜمٝمٌد, َوَص٣مضِم٤ُم َذاِت اجْلَ َص٣مضِم٤ُم اهْلَ

َرِق ؾَمِٜمٝمٌد, َواظمَْْرَأُة مَتُقُت زمُِجْٚمٍع ؾَمِٜمٝمَدٌة  شاحْلَ
(ٕ)

. 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى ٜٖٗٔ)أخرجو أبو داود في سننو  (ٔ)

 (.ٜٔٔبرقم )

/ ٕ(, وابن ماجو )ٙٗٛٔ(, والنسائي )ٖٔٔٔ(, أبو داود )ٖٖٕ - ٕٖٕ/ ٔأخرجو ملك ) (ٕ)
/ ٘( وأحمد )ٕ٘ ٖ/ ٔموارد(, والحاكم ) - ٙٔٙٔ(, وابن حبان في صحيحو )ٙٛٔ - ٘ٛٔ
(. وقال الحاكم: " ٓٗ-ٜٖاهلل تعالى في أحكام الجنائز )(. قال اإلمام األلباني رحمو ٙٗٗ

صحيح االسناد "! ووافقو الذىبي! ولست أشك في صحة متنو, ألن لو شواىد كثيرة, تقدم 
أكثرىا, وروي الطبراني من حديث ربيع االنصاري مرفوعا بو نحوه دون ذكر الهدم. قال المنذري 

      =( ٚ ٘ٔ/ ٗفي الصحيح". وروى أحمد ) (: "ورواتو محتج بهمٖٓٓ/ ٘وتبعو الهيثمي )
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 أي وهل دم وٓدهت٣م. َٚع٢ٓ مجع:

 ش. هَمَٗم٣مَم َوؽْمَْمَٜم٣م»قولى: 

وم٣مم  همٗمد»وهذا َمقاهمؼ حلدي٧م أٞمس زمـ َم٣ميمؽ رض اهلل فمٛمف اظمتٗمدم ذىمره, 

 أي دم فمٛمد وؽمْمٜم٣م.ش, فمٛمد فمجٝمزهت٣م

 مْقف اإلماو مً السجل ّاملسأٗ يف صالٗ اجلياشٗ:

 (: 5/418قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ـِ ايمٛمََخِٔمل  شَماَلَث ِرَواَي٣مٍت:  يٛم٣َم فَم  َووَمْد ُرو 

ـَ ايمَرصُمِؾ َواظمَْْرَأِة َوؽَمْمً إضِْمَداَه٣م:   ٣م.َأْن َيُٗمقَم َِم

 َأْن َيُٗمقَم فِمٛمَْد َصْدِر ايمَرصُمِؾ َوَِمٛمَْ٘م٤ِم اظمَْْرَأِة. َوايمَث٣مٞمَِٝم٥َم: 

 َأْن َيُٗمقَم فِمٛمَْد َصْدِر ايمَرصُمِؾ َواظمَْْرَأِة. َوايمَث٣ميمَِث٥َم: 

ـَ ايمَرصُمِؾ فِمٛمَْد َصْدِرِه, َهَذا وَمْقُل َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم:  ـَ اظمَْْرَأِة َوؽَمَْمَٜم٣م, َوَِم َيُٗمقُم َِم

ٌٍَؾ. أَ  ـِ ضَمٛمْ َد زْم  مْحَ

ـَ اظمَْْرَأِة َوؽَمَْمَٜم٣م, َوفِمٛمَْد َرْأِس ايمَرصُمِؾ. وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:   ىـاَيُٗمقُم َِم
 

 
                                                                                                                                        

من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " الميت من ذات الجنب شهيد ". وسنده حسن في  =
الشواىد, وقد جاءت ىذه الجملة في بعض طرق حديث أبي ىريرة المتقدم في "الخامسة", 

نو. وصححو ( وفيو محمد بن اسحاق وىو مدلس وقد عنعٕٗٗ - ٔٗٗ/ ٕأخرجو أحمد )
(, وفي صحيح وضعيف أبي داود ٜٖٚٔاإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في التعليقات الحسان )

(ٖٔٔٔ.) 
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وهذا هق ايمذي ديم٦م فمٙمٝمف إضم٣مدي٧م اظمتٗمدَم٥م, وَم٣م ديم٦م فمٙمٝمف إضم٣مدي٧م 

 هق اظمٗمدم دم هذه اظمًٟميم٥م.

 س اظمرأة, أو فمٛمد وؽمط ايمرصمؾ: ضم٘مؿ يمق صعم اإلَم٣مم فمٛمد رأ

ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف ايمِمالة سمِمح, ويم٘مـ إهمّمؾ َم٣م شم٦ٌم فمـ ايمو

 أن اإلَم٣مم يٗمقم فمٛمد وؽمط اظمرأة, وفمٛمد رأس ايمرصمؾ., َمـ وؽمٙمؿ

 واهلل اظمقهمؼ

********** 
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 ]الصالة على الجنازة في المسجد[

ـْ ) – 231  -َواهللَِ يَمَٗمْد َصعَم َرؽُمقُل اهللَِ »وَم٣ميَم٦ْم:  َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣مفَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ِجدِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ًْ شفَمعَم ازْمٛمَْل زَمْٝمَّم٣مَء دِم اظمَْ
(ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 ******************************* الشرح:

 ٚاذتدٜح ي٘ قص١ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛم ـُ َأيِب َووَم٣مٍص َأْرؽَمَؾ "ٜم٣م: فَم َ ؽَمْٔمُد زْم َأهَن٣َم ظم٣ََم سُمُقدم 

كَم  ِجِد, هَمُٝمَِمٙم  ًْ وا زمَِجٛم٣َمَزسمِِف دِم اظمَْ َأْزَواُج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َأْن َيُٚمر 

كَم فَمَٙمْٝمِف ُأطْم  ـَ ُيَِمٙم  ٛم٣َمئِِز فَمَٙمْٝمِف, هَمَٖمَٔمُٙمقا هَمُقوِمَػ زمِِف فَمعَم ضُمَجِرِه ـْ زَم٣مِب اجْلَ ِرَج زمِِف َِم

ـَ َأَن ايمٛم٣َمَس فَم٣مزُمقا َذيمَِؽ, َووَم٣ميُمقا: ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم  ٌََٙمَٕمُٜم ايَمِذي ىَم٣مَن إلَِم اظمََْٗم٣مفِمِد, هَم

َع ايمٛم٣َمَس إلَِم َأْن  ٌََٙمَغ َذيمَِؽ فَم٣مئَُِم٥َم, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ََم٣م َأْهَ ِجَد, هَم ًْ ٣م اظمَْ ُز ُيْدطَمُؾ هِبَ
ٛم٣َمئِ اجْلَ

 ٌُ ِجِد, َئِمٝم ًْ ْؿ زمِِف, فَم٣مزُمقا فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأْن ُيَٚمَر زمَِجٛم٣َمَزٍة دِم اظمَْ َٓ فِمْٙمَؿ هَلُ َوََم٣م َصعَم »قا ََم٣م 

ِجدِ  ًْ َٓ دِم صَمْقِف اظمَْ ـِ زَمْٝمَّم٣مَء إِ  ش.َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم ؽُمَٜمْٝمِؾ ازْم

 
                                                           

(, وىذه الرواية من طريق الضَّحَّاُك يـَْعِني اْبَن ُعْثَماَن, َعْن أَِبي ٖٜٚأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
, َأنَّ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها بو. وقد أعل اإلمام الدارقطني النَّْضِر, َعْن أَِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

ىذا اإلسناد, وذكر أن مالك عن عبد العزيز الماجشون رووا الحديث عن أبي النضر, عن عائشة 
رضي اهلل عنها مرساًل, دون ذكر أبي سلمة, وصوب اإلرسال وأقره شيخنا مقبل بن ىادي الوادعي 

على التتبع, ولكن الحديث صحيح بطريق أخرى عند اإلمام مسلم  رحمو اهلل تعالى في تعليقو
َما َصلَّى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى ُسَهْيِل اْبِن اْلبَـْيَضاِء ِإالَّ ِفي »رحمو اهلل تعالى بلفظ: 

 «.اْلَمْسِجدِ 



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]الصالة على الجنازة في المسجد[

 

[223] 
 

  

صالة اظمرأة صالة ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م يدل فمعم َممموفمٝم٥م 

 اجلٛم٣مزة فمعم نمغم اظمح٣مرم َمـ ايمرصم٣مل.

 دطمقل اظمرأة دم اؽمتح٣ٌمب ايمِمالة فمعم اجلٛم٣مئز. وفيى:

 أن احلج٥م همٝمام شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. وفيى:

أن ايمٛمًٝم٣من ومد يْمرأ فمعم ايمٔمٌد7 ضمتك وإن ىم٣من َمـ ايمٔمٙمامء, أو  وفيى:

 .ايمِم٣محلكم

 ٥ص يف املطذد: حهِ ايصال٠ ع٢ً ادتٓا
 (: 418-5/415قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )

ِجِد:  ًْ ِز دِم اظمَْ
ٛم٣َمئِ  َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ

ـِ  َ فَمعَم فُمَٚمَر زْم ِجِد, َوُصقم  ًْ َ فَمَٙمْٝمِف دِم اظمَْ يٛم٣َم َأَن َأزَم٣م زَمْ٘مٍر َرِضَ اهلُل فَمٛمُْف ُصقم  هَمُرو 

َْم٣مِب  ِجِد. -رض اهلل فمٛمف  -اخْلَ ًْ  دِم اظمَْ

ـُ َوْه٤ٍم, وم٣مل:  َٞم٣م ازْم َ٘مِؿ, وَم٣مَل: َأطْمػَمَ
ٌِْد احْلَ ـِ فَم ٌِْد اهللِ زْم ـُ فَم َٞم٣م حُمََٚمُد زْم َأطْمػَمَ

ُه  ـَ فُمَٚمَر, َأطْمػَمَ ٌَْد اهللِ زْم يِن َٞم٣مهمٌِع, َأَن فَم ـُ َأَٞمٍس, َأطْمػَمَ  َأنَ »وَم٣مَل: َووَم٣مَل رِم ََم٣ميمُِؽ زْم

ِجدِ  ًْ َ فَمَٙمْٝمِف دِم اظمَْ َْم٣مِب ُصقم  ـَ اخْلَ  ش.فُمَٚمَر زْم

, وَم٣مَل: شمٛم٣م شمؿ وم٣مل:  َٞم٣م حُم٣َمِضٌ ٌِْد ايْمَقَه٣مِب, وَم٣مَل: َأطْمػَمَ ـُ فَم َٞم٣م حُمََٚمُد زْم َأطْمػَمَ

ـْ َأزمِٝمِف,  ـُ فُمْرَوَة, فَم َ فمَ »ِهَُم٣مُم زْم َٙمْٝمِف دِم َأَن َأزَم٣م زَمْ٘مٍر, ََم٣مَت يَمْٝمَٙم٥َم ايمث اَلشَم٣مِء, َوُصقم 

ِجدِ  ًْ  ش.اظمَْ
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ـْ شمؿ وم٣مل:  , فَم ـْ ََمْٔمَٚمٍر, َوايمَثْقِري  ٌِْد ايمَرَزاِق, فَم ـْ فَم َوضَمَدشَمٛم٣َمُه إؽِْمَح٣مُق, فَم

ـْ َأزمِٝمِف, وَم٣مَل:  ِجدِ »ِهَُم٣مٍم, فَم ًْ َٓ دِم اظمَْ َ فَمعَم َأيِب زَمْ٘مٍر إِ  ش.ََم٣م ُصقم 

 َوزمِِف وَم٣مَل َأمْحَُد, َوإؽِْمَح٣مُق. 

َٓ َأْن َيَتَّم٣مَيَؼ اظمََْ٘م٣مُن, »يمٌِؽ: َووَم٣مَل ََم٣م ِجِد إِ ًْ ٛم٣َمَزِة دِم اظمَْ َٓ ُيَِمعَم فَمعَم اجْلَ

ِجدِ  ًْ ٛم٣َمَزُة دِم اظمَْ  ش. َوىَمِرَه َأْن سُمقَوَع اجْلَ

, هَمَِمعَم : -ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم-وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر  ـْ ضَمَيَ َودِم َصاَلِة ََم

ـَ اظمُْ  وْمتَِداَء هِبِْؿ, َوضُمَج٥ٌم.فَمعَم َأيِب زَمْ٘مٍر َِم ِٓ ـْ َأَراَد ا َ
َْٞمَِم٣مِر, وُمْدَوٌة ظمِ ْٕ ـَ َوا  َٜم٣مصِمِري

ِجِد.  ًْ ْؿ فَمعَم فُمَٚمَر دِم اظمَْ  َوىَمَذيمَِؽ َصاَلهُتُ

ـِ زَمْٝمَّم٣مَء دِم  ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأَٞمُف َصعَم فَمعَم ؽُمَٜمْٝمِؾ زْم يٛم٣َم فَم  َووَمْد ُرو 

ِجِد. ًْ  ا اظمَْ

 حهِ ايصال٠ ع٢ً ادتٓا٥ص بني ايكبٛز: 
 (:417-5/416قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )

ٌُقِر:  ِز زَمكْمَ ايْمُٗم
ٛم٣َمئِ  َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ

ـِ فُمَٚمَر َأهَنُْؿ َصٙم قا فَمعَم فَم٣مئَُِم٥َم,  ٌُقِر هَمَذىَمَر َٞم٣مهمٌِع ََمْقلَم ازْم َوُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم َوؽَمَط وُم

ـُ فُمَٚمَر. َ فَمعَم فَم٣مئَُِم٥َم َأزُمق ُهَرْيَرَة, َوضَمَيَ َذيمَِؽ ازْم ََم٣مُم َيْقَم ُصقم  ٌَِٗمٝمِع, َواإْلِ   ..ايْم

ٌِْد ايْمَٔمِزيِز َيْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ.  ـُ فَم  َوىَم٣مَن فُمَٚمُر زْم

ٌُقِر.  ـَ ايمَِماَلَة زَمكْمَ ايْمُٗم ـُ ؽِمغِمي  َوىَمِرَه ازْم

 َووَمِد اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم ايمَِماَلِة دِم اظمََْٗم٣مزمِِر: َأزُمق زَمْ٘مٍر: وَم٣مَل 
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٣ٌَمٍس,  ـُ فَم , َوازْم يٛم٣َم فَمٛمُْف َأَٞمُف ىَمِرَه َذيمَِؽ فَمقِم  ـْ ُرو  َ هَمَ٘مِرَه٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َذيمَِؽ, َومِم

, َوايمَُم٣مهمِِٔمل   ـُ فُمَٚمَر, َوفَمَْم٣مٌء, َوايمٛمََخِٔمل  ٌُْد اهللِ زْم , َوَأمْحَُد, َوَأزُمق إؽِْمَح٣مَق, َوفَم

 َوَأزُمق شَمْقٍر. 

ـُ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ فَمٛمُْف َأَٞمُف وَم٣مَل:  َٟميَم٥ِم, هَمَحَ٘مك ازْم ًْ ٍؽ دِم َهِذِه اظمَْ
ـْ ََم٣ميمِ َٓ »َواطْمُتٙمَِػ فَم

 ش. زَمْٟمَس زمَِذيمَِؽ 

ـْ َأيِب َُمِْمَٔم٤ٍم فَمْٛمُف َأَٞمُف وَم٣مَل:   ش. َٗم٣مزمِرِ َٓ ُأضِم٤م  ايمَِماَلَة دِم اظمَْ »َوضُم٘مَِل فَم

ِة وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ْٗمػَمَ
ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ ىَمَراِهَٝم٥ُم ايمَِماَلِة دِم اظمَْ ىَْمَثُر َِم ْٕ َوايَمِذي فَمَٙمْٝمِف ا

, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ْدِري  ِدي٧ِم َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ حِلَ

ِجٌد إِ » ًْ َٜم٣م ََم َْرُض ىُمٙم  ْٕ اَممَ ا َة َواحْلَ  ش. َٓ اظمَْْٗمػَمَ

ـِ فُمَٚمَر وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ -رض اهلل فمٛمف-َودِم ضَمِدي٧ِم ازْم , فَم

َٓ سَمَتِخُذوَه٣م »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َأَٞمُف وَم٣مَل:  ـْ َصاَلسمُِ٘مْؿ, َو اصْمَٔمُٙمقا دِم زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ َِم

ٌُقًرا ٌَ شوُم ٍز, َووَمْد َذىَمْرُت إؽِْمٛم٣َمَدُه دِم , َأزْمكَمُ ايْم
ِة نَمغْمُ صَم٣مئِ َٝم٣مِن فَمعَم َأَن ايمَِماَلَة دِم اظمَْْٗمػَمَ

 هاىمَِت٣مِب ايمَْمَٜم٣مَرِة. 
 ٚقت ايصال٠ ع٢ً ادتٓا٥ص: 

َمتك َم٣م وصمدت اجلٛم٣مزة سُمٔمكم ايمِمالة فمٙمٝمٜم٣م, إٓ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

  شمالشم٥م أووم٣مت: وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد هنك فمـ ايمِمالة فمعم اجلٛم٣مئز دم

َٜمٛمَِل رض اهلل َطًِ: صخٝح اإلَاّ فٞ ف ـَ فَم٣مَِمٍر اجْلُ ٥ٌََم زْم َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

شَماَلُث ؽَم٣مفَم٣مٍت ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيٛمَْٜم٣مَٞم٣م َأْن »فمٛمف, َيُٗمقُل: 
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ـَ ََمْقسَم٣مَٞم٣م:  , َأْو َأْن َٞمْٗمػُمَ همِٝمِٜم ـَ َ همِٝمِٜم سَمْْمُٙمُع ايمَُمْٚمُس زَم٣مِزنَم٥ًم ضَمَتك  ضِمكمَ »ُٞمَِمقم 

سَمْرسَمِٖمَع, َوضِمكَم َيُٗمقُم وَم٣مئُِؿ ايمَٓمِٜمغَمِة ضَمَتك مَتِٝمَؾ ايمَُمْٚمُس, َوضِمكَم سَمَّمَٝمُػ ايمَُمْٚمُس 

شيمِْٙمُٕمُروِب ضَمَتك سَمْٕمُرَب 
(ٔ)

. 

 (: 5/395قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط )
ٌِْح.ِذىْمُر اطْمتاَِلِف َأْهِؾ  ٛم٣َمئِِز زَمْٔمَد ايْمَٔمٌْمِ َوزَمْٔمَد ايمِم   ايْمِٔمْٙمِؿ دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ

ٌِْح: , َوزَمْٔمَد ايمِم  ٛم٣َمئِِز زَمْٔمَد ايْمَٔمٌْمِ  اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ

ُٙمقِع ايمَُمْٚمِس, َووْم٦َم ؿمُ هَمَ٘مِرَه٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ايمَِماَلَة فَمَٙمْٝمَٜم٣م دِم شَماَلشَم٥ِم َأْووَم٣مٍت: 

, َوَأمْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق,  َوَووْم٦َم نمروزمِِف, َوَووْم٦َم َزَواٍل, َهَذا وَمْقُل ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمَثْقِري 

 َوَأْصَح٣مِب ايمَرْأِي.

ٛم٣َمئِِز زَمْٔمَد ايْمَٔمٌْمِ ََم٣م مَلْ »َوهمِٝمِف وَمْقٌل شَم٣مٍن َوُهَق:  َٓ زَمْٟمَس زم٣ِميمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ َأْن 

ِٖمرْ سَمِْمَٖمَر ايمَُم  ًْ ٌِْح ََم٣م مَلْ ُي ـُ َأَٞمٍس. شْٚمُس, َوزَمْٔمَد ايمِم   , َهَ٘مَذا وَم٣مَل ََم٣ميمُِؽ زْم

ـِ َأَٞمُف َأزَم٣مَح ايمَِماَلَة فَمَٙمْٝمَٜم٣م زَمْٔمَد ايْمَٔمٌْمِ إَِذا ىَم٣مَٞم٦ْم َٞمِٗمَٝم٥ًم. ًَ ـِ احْلَ  َوَرَوى فَم

ٛم٣َمَزِة إَِذا ؿَمَٙمَٔم٦ِم ايمَُمْٚمُس  ـُ فُمَٚمَر ُيَِمقم  فَمعَم اجْلَ  ضَمَتك سَمْرسَمِٖمَع ؾَمْٝمًئ٣م. َوىَم٣مَن ازْم

ٛم٣َمئِِز دِم َووْم٦ٍم ُيْ٘مَرُه ايمَِماَلُة همِٝمَٜم٣م.   َوىَم٣مَن فَمَْم٣مٌء َيْ٘مَرُه ايمَِماَلَة فَمعَم اجْلَ

 . َْوَزافِمل  ْٕ , َوا  َوىَمَذيمَِؽ وَم٣مَل ايمٛمََخِٔمل 

                                                           
 (.ٖٔٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ٛم٣َمئِِز َأَي ؽَم٣مفَم٥ٍم ؾَم٣مَء َمِ »َوىَم٣مَن ايمَُم٣مهمِِٔمل  َيُٗمقُل:  ـْ يَمْٝمٍؾ َأْو هَن٣َمٍر, ُيَِمقم  فَمعَم اجْلَ

ـْ يَمْٝمٍؾ َأْو هَن٣َمرٍ  ـُ دِم َأي  ؽَم٣مفَم٥ٍم ؾَم٣مَء َِم  ش. َوىَمَذيمَِؽ ُيْدهَم

ـِ وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر:  ٥ٌََم زْم َؽ زمَِحِدي٧ِم فُمْٗم
, َوَأمْحََد َأوُمقُل, َوىَمَذيمِ َوزمَِٗمْقِل ايمَثْقِري 

 فَم٣مَِمٍر.

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
هلل سمٔم٣ملم همٜمق فمعم َمذهٌف دم صمقاز صالة ذوات وأَم٣م ايمُم٣مهمٔمل رمحف ا

 إؽم٣ٌمب دم ووم٦م ايم٘مراه٥م.

وهذا هق ايمٗمقل ايمِمحٝمح, أن صالة ذوات إؽم٣ٌمب جتقز دم ووم٦م 

يد ايم٘مراه٥م ايم٘مراه٥م, إٓ أٞمف يمق سمقرع اإلٞم٣ًمن أن يِمقم دم هذا ايمقوم٦م ايمُمد

 .واهلل أفمٙمؿ, يم٘م٣من هذا أهمّمؾ, وأضمًـ

********** 

                 

 

 

 

 



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]عدد التكبيرات في صالة الجنازة[

 

[228] 
 

  

 ]عدد التكبيرات في صالة الجنازة[

ـِ َأيِب يَمْٝمعَم وَم٣مَل: ىَم٣مَن ) – 231 ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ ـْ فَم ـُ َأْروَمَؿ َوفَم رض  -َزْيُد زْم

َٟميْمُتُف ": -اهلل فمٛمف ًَ ٣م, هَم ًً ِزَٞم٣م َأْرزَمًٔم٣م, َوإَِٞمُف ىَمػَمَ فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة مَخْ
ُ فَمعَم صَمٛم٣َمئِ ُيَ٘مػم 

َه٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللَِ ىَم٣مَن َرؽُمقُل »هَمَٗم٣مَل:  ُ "شُيَ٘مػم 
(ٔ)

ٙمٌِؿ  ًْ . َرَواُه َُم

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ  (.َوا

ـْ ) – 235 ـِ ضُمٛمَْٝمٍػ ؽِمت٣ًّم, َووَم٣مَل: » : –فَمقِم  َوفَم َأَٞمُف ىَمػَمَ فَمعَم ؽَمْٜمِؾ زْم

شإَِٞمُف زَمْدِرير 
(ٕ)

ـُ ََمٛمُِْمقٍر. َوَأْصُٙمُف دِم  ٌَُخ٣مِري  ». َرَواُه ؽَمِٔمٝمُد زْم شايْم
(ٖ)

.) 

ـْ ) – 233 ُ فَمعَم صَمٛم٣َمئِِزَٞم٣م  طىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ »وَم٣مَل:   صَم٣مزمِرٍ َوفَم ُيَ٘مػم 

ُولَم  ْٕ ٥ِم ايْم٘مَِت٣مِب دِم ايمَتْ٘مٌغَِمِة ا شَأْرزَمًٔم٣م َوَيْٗمَرُأ زمَِٖم٣مَِتَ
(ٗ)

َرَواُه ايمَُم٣مهمِِٔمل  زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد . 

 (.َؤِمٝمٍػ 

 ******************************* الشرح:

                                                           
(, وابن ٖٕٓٔ(, والترمذي )ٕٚ/ ٗ(, والنسائي )ٜٖٚٔود )(, وأبو داٜٚ٘أخرجو مسلم ) (ٔ)

 (.٘ٓ٘ٔماجو )

(, من طريق وَِكيٌع, قَاَل: أخبرنَا ٙٙٗٔٔ, ٘ٙٗٔٔأخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو )صحيح.  (ٕ)
, َعِن اْبِن ُمَغفٍَّل, َأنَّ َعِليِّا بو, وصححو ابن حزم في  / ٘« )المحلى»ِإْسَماِعيُل, َعِن الشَّْعِبيِّ

ٕٔٙ.) 

( بلفظ: "أن عليا رضي اهلل عنو كبر على سهل بن حنيف, فقال: إنو ٗٓٓٗأخرجو البخاري ) (ٖ)
 شهد بدرا".

(, وسنده ضعيف جًدا من أجل شيخ الشافعي ٛٚ٘/ٜٕٓ/ ٔ« )المسند»أخرجو الشافعي في  (ٗ)
 بعلة. بعلة ليست« السبل»وقد كذب, وأعلو الصنعاني في «, متروك»إبراىيم ابن أبي يحيى فهو 
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 م املصيف ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ ٖ عدد التهبريات يف صالٗ اجلياشٗ.ضا

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م اطمتالهًم٣م ىمثغًما, وومد خلِمف اإلَم٣مم ازمـ 

 اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

-5/429)شتتصسّا قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف األٚضط
433 :) 

ٛم٣َمئِِز: اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم فَمَد  ُ  َفَكاَيِت َطا٥َِف١ْ:ِد ايمَتْ٘مٌغَِماِت فَمعَم اجْلَ ُيَ٘مػم 

ـِ َزْيٍد.  ـِ ََم٣ميمٍِؽ, َوصَم٣مزمِِر زْم ٣ٌَمٍس, َوَأَٞمِس زْم ـِ فَم  شَماَلشًم٣م, َهَذا وَمْقُل ازْم

 : ـَ ـُ ؽِمغِمي  ش.إَِٞماَم ىَم٣مَن ايمَتْ٘مٌغُِم شَماَلشًم٣م هَمَزاُدوا َواضِمًدا»َووَم٣مَل حُمََٚمُد زْم

ِ٘ ٍٕ: َِٚفٝ ٍْ َثا ِٛ ـْ وَم٣مَل  َق َ َ َأْرزَمًٔم٣م, َهَذا وَمْقُل َأىْمَثِر َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, َومِم َوُهَق َأْن ُيَ٘مػم 

ـُ  ـُ زْم ًَ ـُ فُمَٚمَر, َواحْلَ ـُ َأيِب َأْوذَم, َوازْم ـُ شَم٣مزم٦ٍِم, َوازْم َْم٣مِب, َوَزْيُد زْم ـُ اخْلَ زمِِف: فُمَٚمُر زْم

ـُ فَم٣مِزٍب, َوَأزمُ  اُء زْم , َوايْمػَمَ ٛمَِٖمَٝم٥ِم, فَمقِم  ـُ احْلَ ـُ فَم٣مَِمٍر, َوحُمََٚمُد زْم ٥ٌَُم زْم ق ُهَرْيَرَة, َوفُمْٗم

ـُ  ُد زْم , َوَأمْحَ , َوايمَُم٣مهمِِٔمل  َْوَزافِمل  ْٕ , َوا ـُ َأيِب َرزَم٣مٍح, َوؽُمْٖمَٝم٣مُن ايمَثْقِري  َوفَمَْم٣مُء زْم

ٌٍَؾ, َوإؽِْمَح٣مُق, َوَأْصَح٣مُب ايمَرْأِي.   ضَمٛمْ

ََٚقاَيِت َطا٥ِ ًْ  َف١ْ:ايكٍٛ ايجايح:  ـِ ََم ٣م, َهَذا وَمْقُل ازْم ًً ُ مَخْ ـِ ُيَ٘مػم  ُٔمقٍد, َوَزْيِد زْم

 ش.  َأْروَمؿَ 

ٍْ َزاِبْع: ِٛ ِ٘ َق ـْ شَماَلٍث, َهَذا  َِٚفٝ َٓ َيٛمُْٗمَص فَم ٌٍْع, َو َٓ ُيَزاَد فَمعَم ؽَم َوُهَق َأْن 

 . ٌِْد اهلِل اظمَُْزيِن  ـِ فَم  وَمْقُل زَمْ٘مِر زْم

ُد  ايكٍٛ ارتاَظ: ٌْعٍ : »َووَم٣مَل َأمْحَ َٓ َيِزيُد فَمعَم ؽَم ـْ َأْرزَمٍع, َو  ش َٓ َيٛمُْٗمُص َِم
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ٍْ َضاِدْع: ِٛ ِ٘ َق ـِ  َِٚفٝ ـِ ازْم وا ََم٣م ىَمػَمَ إََِم٣مَُمُٜمْؿ, ُرِوَي َذيمَِؽ فَم ُ َوُهَق َأْن ُيَ٘مػم 

ُٔمقٍد, َوىَم٣مَن إؽِْمَح٣مُق َيُٗمقُل:  ًْ ٣م َأْو أَ  "ََم ًً ٛم٣َمَزِة مَخْ ََم٣مُم فَمعَم اجْلَ ْرزَمًٔم٣م َأْو إَِذا ىَمػَمَ اإْلِ

ََم٣ممِ  ًٌْٔم٣م, يَمِزَم اظمُْْٗمَتِدي زمِِف َأْن َيٛمَْتِٜمَل إلَِم سَمْ٘مٌغِِم اإْلِ ٌُْٙمَغ ؽَم  . "ََم٣م َزاَد إلَِم َأْن َي

ٍْ َضاِبْع: ِٛ ِ٘ َق ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َأَٞمُف َصعَم  َِٚفٝ ـْ فَمقِم  زْم يٛم٣َم فَم َ ؽِمت٣ًّم, ُرو  َوُهَق َأْن ُيَ٘مػم 

ـِ ضُمٛمَ  ُٔمقٍد. فَمعَم ؽَمْٜمِؾ زْم ًْ ـِ ََم ـِ ازْم َؽ فَم
 ْٝمٍػ هَمَ٘مػَمَ ؽِمت٣ًّم, َوُرِوَي َذيمِ

ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َأَٞمُف َصعَم فَمعَم َأيِب وَمَت٣مَدَة  ايكٍٛ ايجأَ: ـْ فَمقِم  زْم يٛم٣َم فَم َووَمْد ُرو 

ًٌْٔم٣م.  هَمَ٘مػَمَ فَمَٙمْٝمِف ؽَم

ٌْ  :: وذىمر ازمـ اظمٛمذر ـْ فَم ـِ ؽَمْٙمٍع, فَم ٌِْد اظمَْٙمِِؽ زْم , وَم٣مَل: َمـ ؿمريؼ فَم ِد طَمغْمٍ

ُ فَمعَم َأْهِؾ زَمْدٍر ؽِمت٣ًّم, َوفَمعَم َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهلِل » ٣م,  طىَم٣مَن فَمقِم  ُيَ٘مػم  ًً مَخْ

ِر ايمٛم٣َمِس َأْرزَمًٔم٣م
 ش.  َوفَمعَم ؽَم٣مئِ

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 آيمف وايمِمحٝمح أن اإلَم٣مم إن اىمتٖمك زمام شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم

وهق ايمذي فمٙمٝمف ايمٔمٚمؾ فمٛمد أىمثر , همٜمق أهمّمؾ, , َمـ إرزمع ايمت٘مٌغماتوؽمٙمؿ

 دم ذيمؽ. طاظمًٙمٚمكم ايمٝمقم7 يم٘مثرة إضم٣مدي٧م ايمث٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل 

 .ايمٔمٙمؿوهذا هق ومقل اجلٚمٜمقر َمـ أهؾ 

********** 
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 ]كيفية صالة الجنازة[ 

ـِ فَمْقٍف وَم٣مَل: ) – 231 ٌِْد اهللَِ زْم ـِ فَم ـْ ؿَمْٙمَح٥َم زْم ـِ ٦ُم طَمَٙمَػ َصَٙمٝمْ »َوفَم ازْم

٣ٌَمٍس  ٥َم ايم٘مَِت٣مِب هَمَٗم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمٜمام  -فَم يمَِتْٔمَٙمُٚمقا »فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة, هَمَٗمَرَأ هَم٣مَِتَ

شَأهَن٣َم ؽُمٛم٥َمٌ 
 (ٔ)

ٌَُخ٣مِري   .  (.َرَواُه ايْم

 ******************************* الشرح:

 جلياشٗ.ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ نٔفٔ٘ صالٗ ا

 نٝف١ٝ صال٠ ادتٓاش٠: 
 ومم٣م يدل فمعم ىمٝمٖمٝم٥م صالة اجلٛم٣مزة: 

 ابٔ ادتازٚد يف املٓتك٢:  فكد أخسج
ـَ  ُث ازْم ـِ ضُمٛمَْٝمــٍػ رض اهلل فمٛمف, ُُيَــد  ـَ ؽَمْٜمـــِؾ زْم  َمـ ضمدي٧م أيب ُأََم٣مََم٥َم زْم

َٝم٤ِم وَم٣مَل:  ًَ ٛم٣َمَزِة َأْن سمُ »اظمُْ ٛم٥َُم دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجْلَ  ً َ شُمَؿ سَمْٗمَرَأ زمُِٟمم  ايْمُٗمْرآِن شُمَؿ ايم َ٘مػم 

 َٓ َٓ سَمْٗمَرْأ إِ فَم٣مَء يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم َو ٙمَِص ايمد  سُمَِمقم  فَمعَم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ شُمَؿ خُتْ

ـْ َيِٚمٝمٛمِفِ  ِف فَم
ًِ َٙمَؿ دِم َٞمْٖم ًَ ُولَم شُمَؿ سُم ْٕ  ش.دِم ايمَتْ٘مٌغَِمِة ا

 ٗمد يٛم٣مزع همٝمف, أٞمف يًٙمؿ دم ٞمٖمًف.هم ٚأَا ايتطًِٝ:

 ضم٘مؿ ومراءة ايمٖم٣مَت٥م دم صالة اجلٛم٣مزة: 

 (: 2/362ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )قاٍ 
, َوإؽِْمَح٣مُق. َذا وَم٣مَل ايمَُم٣مهمِِٔمل  ٛم٣َمَزِة, َوهِبَ

٥ٌٌَم دِم َصاَلِة اجْلِ ٥ِم َواصِم  هَم١مَِن وِمَراَءَة ايْمَٖم٣مَِتَ

                                                           
 (.ٖٖ٘ٔأخرجو البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ـِ  ـْ ازْم ٣ٌَمٍس َوُرِوَي َذيمَِؽ فَم  . -رض اهلل فمٛمٜمام-فَم

ـْ  ٍء َِم َٓ َيْٗمَرُأ همِٝمَٜم٣م زمًَِمْ , َوََم٣ميمٌِؽ, َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم:  َْوَزافِمل  ْٕ , َوا َووَم٣مَل ايمَثْقِري 

ُٔمقٍد  ًْ ـَ ََم ََن ازْم
ِٕ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -إَن ايمٛمٌََِل » وَم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمف -ايْمُٗمْرآِن7 

َٓ وِمَراَءةً مَلْ ُيقَ  -َوؽَمَٙمَؿ  ًٓ َو ٦ْم همِٝمَٜم٣م وَمْق  ش. وم 

ُجقِد ايمت اَلَوِة.  ًُ َٓ وِمَراَءَة همِٝمِف, ىَم َٓ ُرىُمقَع همِٝمِف  ََن ََم٣م 
ِٕ  َو

٣ٌَمٍس َويَمٛم٣َم,  ـَ فَم ٥ِم  -رض اهلل فمٛمٜمام  -َأَن ازْم َصعَم فَمعَم صِمٛم٣َمَزٍة هَمَٗمَرَأ زمَِٖم٣مَِتَ

ٛم٥َِم.   ً ـْ ايم  ىـاايْم٘مَِت٣مِب هَمَٗم٣مَل: إَٞمُف َِم
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 ش.َمـ ايمًٛم٥م»اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم ومقل ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام دم ضمديثف: 

فكد دا٤ اذتدٜح َصسّحا بايسفع عٓد اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل 
 يف ضٓٓ٘: 

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜم٣م:  ـِ فَم َوؽَمَٙمَؿ وَمَرَأ َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف »َمـ ضمدي٧م ازْم

٥ِم ايم٘مَِت٣مِب  شفَمعَم اجَلٛم٣َمَزِة زمَِٖم٣مَِتَ
 (ٔ)

 . 

ـْ ُأم   ثِ قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل عكب٘: ٣ٌَمب فَم َودِم ايم

يٍؽ.   َذِ

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو ٜ٘ٗٔ(, وكذلك ابن ماجو )ٕٙٓٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٔ)

 اهلل تعالى في صحيح السنن.
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ـُ فُمْثاَمَن » , إزِْمَراِهٝمُؿ زْم ٣ٌَمٍس ضَمِدي٧ٌم يَمْٝمَس إؽِْمٛم٣َمُدُه زمَِذاَك ايْمَٗمِقي  ـِ فَم ضَمِدي٧ُم ازْم

٣ٌَمٍس وَمْقيُمُف: ش٥ٌََم ايمَقاؽِمْمِل  َُمٛمَْ٘مُر احَلِدي٧ِم ُهَق َأزُمق ؾَمٝمْ  ـِ فَم ـْ ازْم , َوايمَِمِحٝمُح فَم

٥ِم ايم٘مَِت٣مِب " ٛم٥َِم ايمِٗمَراَءُة فَمعَم اجَلٛم٣َمَزِة زمَِٖم٣مَِتَ  ً ـَ ايم   ..."َِم

٣ٌَمٍس رض اهلل وأطمرج  ـَ فَم ـِ فَمْقٍف, أن ازْم ٌِْد اهللَِ زْم ـِ فَم َمـ ؿمريؼ ؿَمْٙمَح٥َم زْم

٥ِم ايم٘مَِت٣مِب, هَمُٗمْٙم٦ُم يَمُف, هَمَٗم٣مَل: فمٛمٜمام, َصعَم فَمعَم  ـَ » صَمٛم٣َمَزٍة, هَمَٗمَرَأ زمَِٖم٣مَِتَ إَِٞمُف َِم

ٛم٥َمِ   ً ـْ مَت٣َمِم ايم ٛم٥َِم, َأْو َِم  ً شايم
 (ٔ)

ـٌ َصِحٝمٌح. ًَ  . َهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فمَ  َٙمْٝمِف َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد زَمْٔمِض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ َِم

٥ِم ايم٘مَِت٣مِب زَمْٔمَد ايمَتْ٘مٌغَِمِة إُولَم.  َت٣مُروَن َأْن ُيْٗمَرَأ: زمَِٖم٣مَِتَ ِهْؿ: خَيْ  َوؽَمَٙمَؿ َونَمغْمِ

, َوَأمْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق.   َوُهَق وَمْقُل ايمَُم٣مهمِِٔمل 

ُهَق شَمٛم٣َمٌء فَمعَم  َٓ ُيْٗمَرُأ دِم ايمَِماَلِة فَمعَم اجَلٛم٣َمَزِة, إَِٞماَم ووَم٣مَل زَمْٔمُض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ: 

فَم٣مُء يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم, َوُهَق وَمْقُل  اهللَِ, َوايمَِماَلُة فَمعَم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوايمد 

ـْ َأْهِؾ ايمُ٘مقهَم٥ِم.  ِه َِم , َونَمغْمِ  ايمَثْقِري 

ٌِْد ايمرَ  ـُ َأطِمل فَم ـِ فَمْقٍف, ُهَق ازْم ٌِْد اهللَِ زْم ـُ فَم ـِ فَمْقٍف, َرَوى َوؿَمْٙمَح٥ُم زْم ـِ زْم مْحَ

. ْهِري   فَمٛمُْف ايمز 

 
 

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم ٕٚٓٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٕ)

(ٖٚٔ.) 
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
يدل  "َمـ ايمًٛم٥م, أو َمـ مت٣مم ايمًٛم٥م"وومقل ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام: 

همٔمٛمد مج٣مهغم اظمحدشمكم أن ومقل ايمِمح٣ميب َمـ ايمًٛم٥م, يريد هب٣م ؽمٛم٥م , فمعم ايمرهمع

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 (: 4/75اّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )قاٍ اإلَ
؟  َٓ ٥ٌٌَم َأْم  ٥ِم َواصِم ََويُمقَن َهْؾ وِمَراَءُة ايْمَٖم٣مَِتَ ْٕ  َواطْمَتَٙمَػ ا

ََم٥ُم دِم زَم٣مِب  ضََم٣مِدي٧ُم اظمَُْتَٗمد  ْٕ ٛم٣َمَزِة ا قَرِة دِم َصاَلِة اجْلِ  ً ُد ُوصُمقَب وِمَراَءِة ايم َوُي٠َمي 

ـْ ىمَِت٣مِب ايمَِماَلِة7 هَم١مهَِن٣َم ـَم٣مِهَرٌة دِم ىُمؾ  َصاَلٍة.ُوصُمقِب وِمَراَءِة ايْمَٖم٣مَِتَ   ٥ِم َِم

 حهه اجلَس يف قساءٗ الفاحت٘ يف صالٗ اجلياشٗ: 

 (: 4/75قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ٛم٣َمَزِة.  همِٝمفِ ش: َوصَمَٜمرَ »قولى:  ْٜمِر دِم وِمَراَءِة َصاَلِة اجْلِ  َديمِٝمٌؾ فَمعَم اجْلَ

: َوومَ  َٜمُر زم٣ِميمَٙمْٝمِؾ ىَم٣ميمَٙمْٝمٙمَِٝم٥ِم. ٣مَل زَمْٔمُض َأْصَح٣مِب ايمَُم٣مهمِِٔمل   إَٞمُف جَيْ

ُ٘مقا  ًَ َ ٛم٣َمَزِة. َومَت
ْٜمُر دِم َصاَلِة اجْلِ َتَح٤م  اجْلَ ًْ َٓ ُي ْٚمُٜمقُر إلَم َأَٞمُف  َوَذَه٤َم اجْلُ

ِم:  ٣ٌَمٍس اظمَُْتَٗمد  ـِ فَم َٓ "زمَِٗمْقِل ازْم , َوزمَِٗمْقيمِِف " يمَِتْٔمَٙمُٚمقا َأَٞمُف ؽُمٛم٥ٌَم مَلْ َأوْمَرْأ: َأْي صَمْٜمًرا إ

فِ »دِم ضَمِدي٧ِم َأيِب ُأََم٣مََم٥َم رض اهلل فمٛمف:  ًِ ا دِم َٞمْٖم  ش.ِهًّ

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 وهذا هق احلؼ دم, أٞمف ٓ يًتح٤م اجلٜمر زمٗمراءة ايمٖم٣مَت٥م دم صالة اجلٛم٣مزة.

********** 
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 ة الجنازة[]ذكر بعض األدعية التي ُتقال في صال

ـْ ) – 232 ـِ ََم٣ميمٍِؽ َوفَم  -وَم٣مَل: َصعَم َرؽُمقُل اهللَِ  -رض اهلل فمٛمف  -فَمْقِف زْم

ـْ ُدفَم٣مئِِف:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ايمَٙمُٜمَؿ انْمِٖمْر يَمُف, »فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة, هَمَحِٖمْٓم٦ُم َِم

ْع  ُف َوفَم٣مهمِِف, َوافْمُػ فَمٛمُْف, َوَأىْمِرْم ُٞمُزيَمُف, َوَوؽم  ْٙمُف زم٣ِمظم٣َْمِء َواْرمَحْ ًِ َُمْدطَمَٙمُف, َوانْم

ـَ ايمَدَٞمِس,  زَْمَٝمَض َِم ْٕ َْم٣مَي٣م ىَماَم َٞمَٗمْٝم٦َم ايمَثْقَب ا ـَ اخْلَ ِف َِم ِد, َوَٞمٗم  َوايمَثْٙم٨ِم َوايْمػَمَ

ٛم٥ََم, َووِمِف همِْتٛم٥َمَ  ـْ َأْهٙمِِف, َوَأْدطِمْٙمُف اجْلَ ا َِم ـْ َداِرِه, َوَأْهاًل طَمغْمً ا َِم  َوَأزْمِديْمُف َداًرا طَمغْمً

شايْمَٗمػْمِ َوفَمَذاَب ايمٛم٣َمرِ 
 (ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ        (. . َرَواُه َُم

ـْ ) – 233 صعم  -وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ  -رض اهلل فمٛمف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ٝم ٛم٣َم, َوََمٝم تِٛم٣َم, »إَِذا َصعَم فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة َيُٗمقُل:  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ايمَٙمُٜمَؿ انْمِٖمْر حِلَ

ـْ َأضْمَٝمْٝمَتُف َِمٛم٣َم َوؾَم٣مِهِدٞمَ  ٌِٛم٣َم, َوَصِٕمغِمَٞم٣م, َوىَمٌغِِمَٞم٣م, َوَذىَمِرَٞم٣م, َوُأْٞمَث٣مَٞم٣م, ايمَٙمُٜمَؿ ََم
٣م, َونَم٣مئِ

ِرَْمٛم٣َم َأصْمَرهُ  َٓ ََتْ ياَمِن, ايمَٙمُٜمَؿ  ـْ سَمَقهَمْٝمَتُف َِمٛم٣َم هَمَتَقهَمُف فَمعَم اإْلِ ؽْماَلِم, َوََم , هَمَٟمضْمٝمِِف فَمعَم اإْلِ

َٓ سُمِّمَٙمٛم٣َم زَمٔمْ  شَدهُ َو
(ٕ)

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ ٙمٌِؿ, َوا ًْ           (.. َرَواُه َُم

                                                           
فـََتَمنـَّْيُت َأْن َلْو ُكْنُت َأنَا اْلَميَِّت, ِلُدَعاِء َرُسوِل اهلِل »َقاَل َعْوٌف: (, وزاد: "ٖٜٙمسلم ) أخرجو (ٔ)

 «.َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى َذِلَك اْلَميِّتِ 

(, وابن ٜٙٛٔ(, والنسائي )ٕٗٓٔ(, والترمذي )ٕٖٔٓ(, وأبو داود )ٜٓٛٛأخرجو أحمد ) (ٕ)
وىم الحافظ في عزوه الحديث لمسلم. والحديث لو شواىد كثيرة, «: تنبيو»(. ٜٛٗٔماجو )

فقد جاء من حديث والد أبي إبراىيم األشهلي, ومن حديث أبي قتادة, ومن حديث عائشة, ومن 
حديث عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنهم, وقد ذكر المحقق أن الحديث يحسن بمجموع ىذه 

 الطرق, وىو كذلك.
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 ******************************* الشرح:

ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ ما ٓكال يف صالٗ 

 اجلياشٗ مً أدعٔ٘.

وومد صم٣مء دم ايمًٛم٥م أرزمٔم٥م أضم٣مدي٧م شم٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

ء يمٙمٚمٝم٦م دم صالة اجلٛم٣مزة, ذىمر َمٛمٜم٣م احل٣مهمظ ازمـ ضمجر دم هذا وؽمٙمؿ دم ايمدفم٣م

 ايم٣ٌمب ضمديثكم.

وزمٔمّمٜم٣م صحٝمح ىمام دم ضمدي٧م فمقف زمـ َم٣ميمؽ رض اهلل فمٛمف دم َمًٙمؿ, 

 .دم ضمدي٧م أيب هريرة رض اهلل فمٛمف وزمٔمّمٜم٣م ضمًـ زمُمقاهده ىمام

 ايجايح َٓٗا: َا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ؽَْمَٗمِع رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َصعَم زمِٛم٣َم َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم َمـ ضمدي٧م َواشمَِٙم٥َم زمْ  ْٕ ـِ ا

ِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل:  ًَ ٙمِِٚمكَم, هَم ًْ ـَ اظمُْ ـَ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم َرصُمٍؾ َِم ايمَٙمُٜمَؿ إَِن هُماَلَن زْم

ٌُْد ايمَرمْحَ  -هُماَلٍن دِم ِذََمتَِؽ, هَمِٗمِف همِْتٛم٥ََم ايْمَٗمػْمِ  ٌِْؾ صِمَقاِرَك, وَم٣مَل فَم ـْ ِذََمتَِؽ َوضَم : َِم ـِ

ـْ همِْتٛم٥َِم ايْمَٗمػْمِ  ْٚمِد, ايمَٙمُٜمَؿ هَم٣منْمِٖمْر  -هَمِٗمِف َِم َوفَمَذاِب ايمٛم٣َمِر, َوَأْٞم٦َم َأْهُؾ ايْمَقهَم٣مِء َواحْلَ

ُف إَِٞمَؽ َأْٞم٦َم ايْمَٕمُٖمقُر ايمَرضِمٝمؿُ  شيَمُف َواْرمَحْ
(ٔ)

. 

 
 

                                                           
(, والطبراني في "الكبير" ٖٗٚٓ(, وابن حبان )ٜٜٗٔ(, وابن ماجو )ٕٕٖٓأبو داود )أخرجو  (ٔ)

(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو ٛٛٔٔ(, وفي "الدعاء" )ٕٗٔ/ ص )ٕٕ)
(, وقال فيو: ىذا حديث حسن, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى ٜ٘ٔٔاهلل تعالى برقم )

 (.ٕ٘ٔوفي أحكام الجنائز )ص(, ٚٚٙٔفي المشكاة )
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 اهلل تعاىل: ايسابع: َا أخسد٘ اذتانِ يف َطتدزن٘ زمح٘ 
ـِ اظمَُْْمٙم٤ِِم رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ىَم٣مَن  ـِ ُرىَم٣مَٞم٥َم زْم ٌِْد اهلَلِ زْم ـِ فَم  َمـ ضمدي٧م َيِزيَد زْم

َ فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم٣مَل:  ايمَٙمُٜمَؿ »َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إَِذا وَم٣مَم يمِْٙمِجٛم٣َمَزِة يمُِٝمَِمقم 

ـُ َأََمتَِؽ اضْمتَ  ٌُْدَك, َوازْم ٛم٣ًم فَم
ًِ
ـْ فَمَذازمِِف إِْن ىَم٣مَن حُمْ ٣مَج إلَِم َرمْحَتَِؽ, َوَأْٞم٦َم نَمٛمِلر فَم

ٝمًئ٣م هَمَتَج٣مَوَز فَمٛمْفُ 
ًِ ٣مٞمِِف, َوإِْن ىَم٣مَن َُم ًَ شهَمِزْد دِم إضِْم

(ٔ)
 . 

  ثِ قاٍ اذتانِ زمح٘ اهلل تعاىل:

ـُ فمَ »َهَذا إؽِْمٛم٣َمٌد َصِحٝمٌح  ـُ ُرىَم٣مَٞم٥َم َوَأزُمقُه ُرىَم٣مَٞم٥ُم زْم ٌِْد َيِزيَد َصَح٣مزمَِٝم٣مِن َوَيِزيُد زْم

صَم٣مهُ  ٌِْد ََمٛم٣َمٍف, َومَلْ خُيَر  ـِ فَم ـْ زَمٛمِل اظمَُْْمٙم٤ِِم زْم  ش.َِم

********** 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. ٕٖٛٔأخرجو الحاكم في المستدرك ) (ٔ)
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إَِذا َصَٙمْٝمُتْؿ فَمعَم »وَم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأَن ايمٛمٌََِل )َوفَمٛمُْف:  – 234

فَم٣مءَ  شاظمَْٝم ٦ِم هَمَٟمطْمٙمُِِمقا يَمُف ايمد 
(ٔ)

٣ٌَمنَ  ـُ ضِم  (.. َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

 صالٗ اجلياشٗ: نٔفٔ٘ بٔاٌ 

 أرزمع سم٘مٌغمات:  ايمٔمٙمامءوصالة اجلٛم٣مزة فمعم ايمٗمقل اظمُمٜمقر فمٛمد مج٣مهغم 

 ويٗمرأ زمًقرة ايمٖم٣مَت٥م. ٜهرب ايتهبري٠ األٚىل:

٣من ايمثقري رمحف اهلل سمٔم٣ملم إلم أٞمف يٟميت وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ىمًٖمٝم

 زمدفم٣مء آؽمتٖمت٣مح.

يم٘مـ ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن دفم٣مء آؽمتٖمت٣مح دم صالة اجلٛم٣مزة 

وإٞمام يًتٔمٝمذ زم٣مهلل فمز وصمؾ , ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿمل يث٦ٌم فمـ ايم

هَم٣مؽْمَتِٔمْذ زم٣ِمهلَلِ  هَم١مَِذا وَمَرْأَت ايمُٗمْرآنَ }َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: 

ـَ ايمَُمْٝمَْم٣مِن ايمَرصِمٝمؿِ   [.65]ايمٛمحؾ:  {َِم

 ويِمقم فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. ثِ ٜهرب ايتهبري٠ ايجا١ْٝ:

 وخيٙمص يمٙمٚمٝم٦م زم٣ميمدفم٣مء. ثِ ٜهرب ايتهبري٠ ايجايج١:

                                                           
(, وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد ٖٙٚٓ(, وابن حبان )ٜٜٖٔأخرجو أبو داود )حسن.  (ٔ)

صرح بالتحديث عند ابن حبان, بالموضع الثاني. وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء 
سند حسن, رجالو كلهم ثقات , لوال أن ابن إسحاق مدلس, وقد (: وقال فيو: وىذا ٕٖٚ)

(: " أخرجو ابن حبان من طريق أخرى عنو ٔٙٔعنعنو. لكن قال الحافظ في " التلخيص ")
 مصرحا بالسماع ". فاتصل اإلسناد وصح الحديث والحمد هلل.
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 .ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿوأهمّمؾ ايمدفم٣مء َم٣م شم٦ٌم فمـ ايم

 شمؿ يًٙمؿ فمـ يٚمٝمٛمف, وفمـ ي٣ًمره. ١:ثِ ٜهرب ايتهبري٠ ايسابع

 صف١ ايتطًِٝ يف صال٠ ادتٓاش٠: 
يًٙمؿ سمًٙمٝمٚمتكم دم صالة اجلٛم٣مزة, فمـ يٚمٝمٛمف, َمذه٤م مجٜمقر ايمٔمٙمامء إلم أٞمف 

 وفمـ ؾماميمف.

 وذه٤م احلٛم٣مزمٙم٥م ونمغمهؿ إلم أٞمف يًٙمؿ سمًٙمٝمٚم٥م واضمدة همٗمط فمـ يٚمٝمٛمف.

هلل فمٛمٜمؿ وايمِمحٝمح هق صمقاز إَمريـ, يمثٌقت أشم٣مر فمـ ايمِمح٣مزم٥م رض ا

 دم إَمريـ.

 (: 129-127قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل يف أحهاّ ادتٓا٥ص )ص
َمثؾ سمًٙمٝمٚمف دم ايمِمالة اظم٘متقزم٥م إضمدامه٣م فمـ يٚمٝمٛمف,  ثِ ٜطًِ تطًُٝتني:

شمالث  "وآطمرى فمـ ي٣ًمره حلدي٧م فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف وم٣مل: 

ـ سمرىمٜمـ ايمٛم٣مس, إضمداهـ طمالل ىم٣من رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٖمٔمٙمٜم

 ."ايمتًٙمٝمؿ فمعم اجلٛم٣مزة َمثؾ ايمتًٙمٝمؿ دم ايمِمالة 

 ( زم١مؽمٛم٣مد ضمًـ. 13/ 1أطمرصمف ايمٌٝمٜمٗمل )

(: 31/ 3) "إؽمٛم٣مد صمٝمد, ودم جمٚمع ايمزوائد (: 536/ 2ووم٣مل ايمٛمقوي )

 رواه ايمْمػماين دم  ايم٘مٌغم  ورصم٣ميمف شمٗم٣مت.

أن » وومد شم٦ٌم دم صحٝمح َمًٙمؿ, ونمغمه فمـ ازمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف:

, همٜمذا يٌكم أن شايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يًٙمؿ سمًٙمٝمٚمتكم دم ايمِمالة
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أي ايمتًٙمٝمٚمتكم ش, َمثؾ ايمتًٙمٝمؿ دم ايمِمالة»اظمراد زمٗمقيمف دم احلدي٧م إول: 

 اظمٔمٜمقدسمكم.

وُيتٚمؾ أٞمف ئمٛمل زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ذيمؽ أٞمف ىم٣من يًٙمؿ سمًٙمٝمٚم٥م واضمدة أيًّم٣م, 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ايمِمالة أيًّم٣م, أي زم٣ميمٛمٓمر إلم أن ذيمؽ ىم٣من َمـ ؽمٛمتف صعم اهلل

أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من سم٣مرة يًٙمؿ سمًٙمٝمٚمتكم, وسم٣مرة سمًٙمٝمٚم٥م واضمدة7 

 يم٘مـ إول أىمثر. 

نمغم أن هذا آضمتامل همٝمف زمٔمد ٕن ايمتًٙمٝمٚم٥م ايمقاضمدة وإن ىم٣مٞم٦م شم٣مزمت٥م فمٛمف 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, يم٘مـ مل يروه٣م ازمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف, همال يٓمٜمر أهن٣م 

 . واهلل أفمٙمؿ."َمثؾ ايمتًٙمٝمؿ دم ايمِمالة "سمدطمؾ دم ومقيمف اظمذىمقر: 

أَمٛم٣م فمٌد اهلل  "يرويف ذيؽ فمـ إزمراهٝمؿ اهلجري وم٣مل:  :ٚيًخدٜح غاٖد

فمعم صمٛم٣مزة ازمٛمتف همٚم٘م٧م ؽم٣مفم٥م, ضمتك ـمٛمٛم٣م أٞمف -رض اهلل فمٛمف -زمـ أيب أوذم 

٣م, شمؿ ؽمٙمؿ فمـ يٚمٝمٛمف وفمـ ؾماميمف, همٙمام اٞمٌمف ومٙمٛم٣م يمف: َم٣م هذ ًً ا؟ ؽمٝم٘مػم مخ

إين ٓ أزيدىمؿ فمعم َم٣م رأي٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يِمٛمع, أو »وم٣مل: 

 ش.ه٘مذا صٛمع رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

(, وؽمٛمده ؤمٝمػ7 َمـ أصمؾ اهلجري ىمؿ سمٗمدم 13/ 1أطمرصمف ايمٌٝمٜمٗمل )

  ..دم اظمًٟميم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م.
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د (, وأمح32/ 5) "اظمًٌقط  "وومد ذه٤م إلم ايمتًٙمٝمٚمتكم احلٛمٖمٝم٥م ىمام دم 

ذح  "(, وايمُم٣مهمٔمٝم٥م ىمام دم 252/ 5) "آٞمِم٣مف  "دم رواي٥م فمٛمف ىمام دم 

يم٘مـ يًتح٤م زي٣مدة  "زم٣مصمقري( ووم٣مل:  – 131/ 1) "ازمـ وم٣مؽمؿ ايمٕمزي 

 ."ورمحف اهلل وزمرىم٣مسمف 

 ٚجيٛش االقتصاز ع٢ً ايتط١ًُٝ األٚىل فكط:  :قاٍ
ف أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝم»حلدي٧م أيب هريرة رض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف: 

 ش.وؽمٙمؿ صعم فمعم صمٛم٣مزة, هم٘مػم فمٙمٝمٜم٣م أرزمٔم٣م, وؽمٙمؿ سمًٙمٝمٚم٥م واضمدة

/ 1(, وفمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )331/ 1(, واحل٣مىمؿ )161أطمرصمف ايمدارومْمٛمل )

 (, َمـ ؿمريؼ أيب ايمٔمٛمٌس فمـ أزمٝمف فمٛمف.13

 ."ايمتٔمٙمٝمٗم٣مت اجلٝم٣مد  "وإؽمٛم٣مده ضمًـ ىمام زمٝمٛمتف دم ومٙم٦م: 

٣مئ٤ِِم:  ًَ ـِ ايم ٌَِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: ؽَمَٙمَؿ َأَن ايمٛمَ »ويُمٜمد يمف َمرؽمؾ فَمَْم٣مِء زْم

ٙمِٝمَٚم٥ًم َواضِمَدةً  ًْ ٛم٣َمَزِة سَم
 أطمرصمف ايمٌٝمٜمٗمل َمٔمٙمًٗم٣م.ش. فَمعَم اجْلِ

ومد صح٦م  "همٗمد وم٣مل احل٣مىمؿ فمٗمٌف: ويٗمقيف فمٚمؾ مج٣مفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م زمف: 

ايمرواي٥م همٝمف فمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م, وفمٌد اهلل زمـ فمٚمر, وفمٌد اهلل ازمـ فم٣ٌمس, 

ٌد اهلل, وفمٌد اهلل, وفمٌد اهلل زمـ أيب أوذم, وأيب هريرة أهنؿ ىم٣مٞمقا وصم٣مزمر زمـ فم

 ."يًٙمٚمقن فمعم اجلٛم٣مزة سمًٙمٝمٚمف واضمدة 

 وإلم هذه آشم٣مر ذه٤م آَم٣مم أمحد دم اظمُمٜمقر فمٛمف. 
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ؽمٚمٔم٦م أمحد ؽمئؾ فمـ ايمتًٙمٝمؿ فمعم اجلٛم٣مزة؟  " (:123ووم٣مل أزمق داود )

 ."ٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل( وم٣مل: ه٘مذا, ويمقى فمٛمٗمف فمـ يٚمٝمٛمف )ووم٣مل: ايمًالم فمٙم

 (: 125-2/124قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل يف زٚض١ ايطايبني )
 دِم ىَمْٝمِٖمَٝم٥ِم ايمَِماَلِة:

ٌَْٔم٥ٌم. َٜم٣م, هَمَٟمْرىَم٣مهُن٣َم ؽَم  َأََم٣م َأوَمٙم 

:ٍُ َّ  .ايمٛم َٝم٥مُ  اِيَأ

ُٔ ايجَّاِْٞ: ِزُئ فَمٛمُْف ايْمُٗمُٔمقُد ََمعَ ايْمِٗمَٝم٣مُم,  ايسُِّن َٓ جُيْ  .فَمعَم اظمَْْذَه٤ِم  ايْمُٗمْدَرةِ  َو

َْرزَمُع,  ايجَّاِيُح: ْٕ ٣م ؽَم ايمَتْ٘مٌغَِماُت ا ًً ٌُْْمْؾ َصاَلسُمفُ َويَمْق ىَمػَمَ مَخْ   .٣مِهًٝم٣م, مَلْ سَم

ىَْمَثُروَن.  ْٕ ََصح  ايَمِذي وَم٣ميَمُف ا ْٕ ٌُْْمْؾ َأْيًّم٣م فَمعَم ا  َوإِْن ىَم٣مَن فَم٣مَِمًدا مَلْ سَم

اَلُم,  ايسَّاِبُع: ًَ ُروِج ََمَٔمفُ قِب ٞمِٝمَ َودِم ُوصُم ايم  .٥ِم اخْلُ

َُِظ: ُولَم  اِيَدا ْٕ ٥ِم زَمْٔمَد ايمَتْ٘مٌغَِمِة ا   .وِمَراَءُة ايْمَٖم٣مَِتَ

 .زَمْٔمَد ايمَث٣مٞمَِٝم٥مِ  -َوؽَمَٙمَؿ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -ايمَِماَلُة فَمعَم ايمٛمٌَِل   ايطَّاِدُع:

فَم٣مُء يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم زَمٔمْ  ايطَّاِبُع:  .َث٥مِ َد ايمَتْ٘مٌغَِمِة ايمَث٣ميمِ ايمد 

ْٔ. قاٍ  َٗا ُضَٓ ِٙ ايصًََّا٠ِ، َفًَ َِٖر  ٌُ َُ ََّا َأِن  ََٚأ
َْرزَمِع.  ْٕ ٣م ا ـِ دِم سَمْ٘مٌغَِماهِتَ  َِمٛمَْٜم٣م َرهْمُع ايْمَٝمَدْي

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
, وذىمر ـ فمٚمر, وازمـ فم٣ٌمس, رض اهلل فمٛمٜمؿفمـ فمٌد اهلل زم هذا و ومد صح

  دم ىمت٣مزمف إوؽمط.هذه اظمًٟميم٥م ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم
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دم ؽمٛمٝم٥م رهمع "ويمُمٝمخٛم٣م ُيٝمك زمـ فمقم احلجقري ضمٖمٓمف اهلل سمٔم٣ملم رؽم٣ميم٥م: 

 ."ايمٝمديـ دم ايمت٘مٌغمات إرزمع

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٣ٌَموِمل ايمَِمَٙمَقاِت,  ٦َم َصْدِرِه ىَم َوجَيَْٚمُع َيَدْيِف فَمِٗم٤َم ىُمؾ  سَمْ٘مٌغَِمٍة, َوَيَّمُٔمُٜماَم ََتْ

ؽْمتِْٖمَت٣مِح َوُي٠مَ  ِٓ َٓ ُدفَم٣مَء ا قَرَة فَمعَم اظمَْْذَه٤ِم, َو  ً َٓ َيْٗمَرُأ ايم ٥ِم, َو ـُ فَمِٗم٤َم ايْمَٖم٣مَِتَ َم 

 فَمعَم ايمَِمِحٝمِح, 

, َوُيِن  زم٣ِميْمِٗمَراَءِة دِم ايمٛمََٜم٣مِر وَمْْمًٔم٣م, َوىَمَذا دِم ايمَٙمْٝمِؾ فَمعَم  ََصح  ْٕ َوَيَتَٔمَقُذ فَمعَم ا

 .اخمتًٌم  هاايمَِمِحٝمِح. 

********** 
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 ]سنية اإلسراع بتجهيز الجنازة[

ـْ ) – 235 ـِ ايمٛمٌَِل   -رض اهلل فمٛمف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

َُمقهَن٣َم إيَِمْٝمِف, َوإِْن »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ٥ًم هَمَخغْمٌ سُمَٗمد  ٛم٣َمَزِة, هَم١مِْن سَمُؽ َص٣محِلَ فُمقا زم٣ِمجْلَ َأْهِ

ـْ ِروَم٣مزمُِ٘مؿْ سَمُؽ ؽِمَقى  شَذيمَِؽ هَممَمر سَمَّمُٔمقَٞمُف فَم
(ٔ)

 (.َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ  

 ******************************* الشرح:

صاق املصنف رمحى اهلل تعاىل هذا احلديث لبيان صنية اإلصزاع بتجويش 

 اجلناسة ومواراتوا.

 هم١من ىم٣مٞم٦م َمـ أهؾ ايمِمالح هم١مهن٣م سمٗمدم فمعم طمغم فمٓمٝمؿ.

يمْمالح همٜمق ختٙمص َمـ زمٗم٣مء هذه اجلٝمٖم٥م زمكم أـمٜمر وإن ىم٣مٞم٦م َمـ أهؾ ا

 إضمٝم٣مء.

 ذنس أقطاّ اإلضساع بادتٓاش٠: 
 اإلهاع زمتجٜمٝمز اجلٛم٣مزة يٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم: 

 اإلهاع زمتجٜمٝمز اجلٛم٣مزة ودهمٛمٜم٣م. األٍٚ:

 اإلهاع هب٣م فمٛمد ايمًغم هب٣م إلم ايمٗمػم يمدهمٛمٜم٣م. ايجاْٞ:

 فكد ثبت يف ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ُيقُٞمَس, وَم٣مَل: َمـ  ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ ـِ "ؿمريؼ فَم ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ ؾَمِٜمْدُت صَمَٛم٣مَزَة فَم

ٌِْد  ـْ َأْهِؾ فَم يِر, هَمَجَٔمَؾ ِرصَم٣مٌل َِم ؽَمُٚمَرَة, َوطَمَرَج ِزَي٣مٌد َيْٚمًِم زَمكْمَ َيَدِي ايمَنِ

                                                           
 (.ٓ٘( )ٜٗٗ(, ومسلم )ٖ٘ٔٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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يَر َوَيْٚمُُمقَن فَمعَم  َتْٗمٌُِٙمقَن ايمَنِ ًْ ـِ َوََمَقايمِٝمِٜمْؿ َي  َأفْمَٗم٣مهِبِْؿ, َوَيُٗمقيُمقَن: ُرَوْيًدا ايمَرمْحَ

ٌَْٔمِض ؿَمِريِؼ اظمِْْرزَمِد  ٣ًٌم ضَمَتك إَِذا ىُمٛم٣َم زمِ ُرَوْيًدا زَم٣مَرَك اهللَُ همِٝمُ٘مْؿ, هَمَ٘م٣مُٞمقا َيِدزم قَن َدزمِٝم

ٌَْٕمٙمَ  َٗمٛم٣َم َأزُمق زَمْ٘مَرَة فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم, هَمَٙماَم َرَأى ايَمِذي َيِْمٛمَُٔمقَن مَحََؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمِ
تِِف, َوَأْهَقى حَلِ

ْقِط, َووَم٣مَل: طَمٙم قا, هَمَقايَمِذي َأىْمَرَم َوصْمَف َأيِب ايْمَٗم٣مؽِمِؿ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ًَ إيَِمْٝمِٜمْؿ زم٣ِميم

٣م »َوؽَمَٙمَؿ يَمَٗمْد  َرَأْيُتٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوإَِٞم٣م يَمٛمََ٘م٣مُد َٞمْرَُمُؾ هِبَ

َط ايْمَٗمْقمُ , هَم٣مشَرََماًل  ًَ ٌَ  "ْٞم
(ٔ)

. 

 حهِ ايتُاٚت يف املػٞ بادتٓاش٠: 
٣مجلٛم٣مزة َمـ ايمٌدع اظمحدشم٥م اظمخ٣ميمٖم٥م هلدي ايمٛمٌل زمايمتاموت وايمت٣ٌمؿم٠م زم٣مظمًم و

صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ظم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م َمـ ضمدي٧م أيب زم٘مرة رض اهلل 

 فمٛمف.

 حهِ محٌ ادتٓاش٠ ع٢ً ايطٝاز٠: 
 دم ايمًٝم٣مرة يمٕمغم ضم٣مصم٥م سمدفمق إلم ذيمؽ. وأؽمقأ َمـ ذيمؽ محؾ اجلٛم٣مزة

ف َم٣م يٖمٔمٙمف ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس, وٓ ؽمٝمام دم ايمٗم٣مدة وايمّم٣ٌمط, أهنؿ وأؽمقأ َمٛم

ُيٚمٙمقن اجلٛم٣مزة فمعم ايمًٝم٣مرات, َمع ضب اظمقؽمٝمٗم٣م, ونمغم ذيمؽ َمـ 

 اظمخ٣ميمٖم٣مت ايمممفمٝم٥م يمٙم٘مت٣مب ويمٙمًٛم٥م.

 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى ٕٜٔٔ)أخرجو النسائي في سننو  (ٔ)

 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح. ٔٚٔٔبرقم )
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فُمقا»قولى:   ش.َأْهِ

 يدل فمعم ايمقصمقب.

 ٝمزه٣م.أي زمتجٜم :بادتٓاش٠ :قٛي٘

٥مً »قولى:   ش.هَم١مِْن سَمُؽ َص٣محِلَ

 أي َمـ ذوات ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح.

َُمقهَن٣َم إيَِمْٝمفِ »قولى:   ش. هَمَخغْمٌ سُمَٗمد 

 ٕهن٣م سمٌمم زمروح ورُي٣من, ورب نمغم نمّم٣ٌمن.

ـَ اظْمَُٗمَرزمكَِم }ىمام يٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  هَمَرْوٌح َوَرُْي٣َمٌن  *هَمَٟمََم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم

ـْ َأْصَح٣مِب ايْمَٝمِٚمكِم َوأَ  *َوصَمٛم٦َُم َٞمِٔمٝمٍؿ  ـْ َأْصَح٣مِب  *ََم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم اَلٌم يَمَؽ َِم ًَ هَم

زمكَِم ايمَّم٣ميم كَم  *ايْمَٝمِٚمكِم  ـَ اظمَُْ٘مذ  ـْ مَحِٝمٍؿ  *َوَأََم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم َوسَمِْمٙمَِٝم٥ُم  *هَمٛمُُزٌل َِم

َق ضَمؼ  ايْمَٝمِٗمكِم  *صَمِحٝمٍؿ  ٌ ْح زم٣ِمؽْمِؿ َرزم َؽ ايمْ  *إَِن َهَذا هَلُ ًَ  .{َٔمٓمِٝمؿِ هَم

 نُا ثبت ذيو يف ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل: 

٥ِم زمَِحِريَرٍة زَمْٝمَّم٣مَء هَمَٝمُٗمقيُمقَن: اطْمُرصِمل » َ٘م٥ُم ايمَرمْحَ
ـُ َأسَمْتُف ََماَلئِ إَِذا ضُمِيَ اظم٠ُْْمَِم

٣ٌَمَن, هَمَتْخُرُج رَ  اِوَٝم٥ًم ََمْرِوٝم٣ًّم فَمٛمِْؽ إلَِم َرْوِح اهللَِ, َوَرُْي٣َمٍن, َوَرب  نَمغْمِ نَمّْم

ِؽ, ضَمَتك َأَٞمُف يَمُٝمٛم٣َمِويُمُف زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمًّم٣م, ضَمَتك َيْٟمسُمقَن زمِِف زَم٣مَب  ًْ
ِ ىَمَٟمؿْمَٝم٤ِم ِريِح اظمْ

يَح  اَمِء هَمَٝمُٗمقيُمقَن: ََم٣م َأؿْمَٝم٤َم َهِذِه ايمر  ًَ َْرِض, هَمَٝمْٟمسُمقَن زمِِف  ايم ْٕ ـَ ا ايَمتِل صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ َِم
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َٟميُمقَٞمُف:  ًْ ٌِِف َيْٗمَدُم فَمَٙمْٝمِف, هَمَٝم
ـْ َأضَمِدىُمْؿ زمَِٕم٣مئِ َأْرَواَح اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم هَمَٙمُٜمْؿ َأؾَمد  هَمَرضًم٣م زمِِف َِم

ْٞمَٝم٣م, هَم١مَِذا  ََم٣مَذا هَمَٔمَؾ هُماَلٌن؟ ََم٣مَذا هَمَٔمَؾ هُماَلٌن؟ هَمَٝمُٗمقيُمقَن: َدفُمقُه هَم١مَِٞمُف ىَم٣منَ  دِم نَمؿ  ايمد 

٣مِوَي٥ِم, َوإَِن ايْمَ٘م٣مهمَِر إَِذا اضْمُتِيَ َأسَمْتُف  ِف اهْلَ وَم٣مَل: َأََم٣م َأسَم٣مىُمْؿ؟ وَم٣ميُمقا: ُذِه٤َم زمِِف إلَِم ُأَم 

ُخقؿًم٣م فَمَٙمْٝمِؽ إلَِم  ًْ ٍح هَمَٝمُٗمقيُمقَن: اطْمُرصِمل ؽَم٣مطِمَْم٥ًم ََم ًْ َ٘م٥ُم ايْمَٔمَذاِب زمِِٚم
ََماَلئِ

َْرِض, فَمَذاِب اهللَِ  ْٕ ـِ ِريِح صِمٝمَٖم٥ٍم, ضَمَتك َيْٟمسُمقَن زمِِف زَم٣مَب ا فَمَز َوصَمَؾ, هَمَتْخُرُج ىَمَٟمْٞمَت

يَح ضَمَتك َيْٟمسُمقَن زمِِف َأْرَواَح ايْمُ٘مَٖم٣مرِ  ـَ َهِذِه ايمر  شهَمَٝمُٗمقيُمقَن: ََم٣م َأْٞمَت
(ٔ)

. 

 ٚثبت يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ِرَي َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, َيُٗمقُل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم َمـ ضمدي٧م َأيَب ؽَمِٔمٝمٍد اخُلْد 

صَم٣مُل فَمعَم َأفْمٛم٣َموِمِٜمْؿ, هَم١مِْن »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  إَِذا ُوِؤَم٦ِم اجِلٛم٣َمَزُة, هَم٣مضْمَتَٚمَٙمَٜم٣م ايمر 

َُمقيِن, َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم نَمغْمَ َص٣محلَِ  َُمقيِن, وَمد  ٥ًم وَم٣ميَم٦ْم: وَمد  ٥ٍم وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م ىَم٣مَٞم٦ْم َص٣محِلَ

٣مَن, َويَمْق ؽَمِٚمَٔمَٜم٣م  ًَ َٓ اإِلْٞم ٍء إِ ٣م ىُمؾ  َرْ َٚمُع َصْقهَتَ ًْ ٌُقَن هِب٣َم؟ َي ـَ َيْذَه َوْيَٙمَٜم٣م, َأْي

٣مُن يَمَِمِٔمَؼ  ًَ شاإِلْٞم
(ٕ)

. 

 ش.َوإِْن سَمُؽ ؽِمَقى َذيمَِؽ »قولى: 

 ش.وإن سمؽ ؽمقى ذيمؽ»ايمت٘مٛمٝم٥م فمـ أَمقر ايممم, زمٗمقيمف:  فيى:

 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام ٕٕٙٗ(, وابن ماجو )ٖٖٛٔأخرجو النسائي في سننو ) (ٔ)

  (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح.ٖ٘ٔٔالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 (.ٖٓٛٔاري في صحيحو )أخرجو البخ (ٕ)
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 ش.فمـ روم٣مزم٘مؿهممم سمّمٔمقٞمف »قولى: 

أن ايمتخٙمص َمـ أصح٣مب ايممم َمـ إَمقر اظمْمٙمقزم٥م ذفًم٣م وومدًرا7  وفيى:

 .ي٠مدي إلم هم٣ًمد فمٓمٝمؿ اظمًتٗمٝمٚمكمٕن زمٗم٣مؤهؿ زمكم ـمٜمراين 

 ٚقد ثبت يف ايصخٝخني: 

ـِ ِرزْمِٔمل  إَْٞمَِم٣مِري   ُث: َأَن َرؽُمقَل َمـ ضمدي٧م َأيِب وَمَت٣مَدَة زْم َأَٞمُف ىَم٣مَن ُُيَد 

اٌح َِمْٛمفُ »َر فَمَٙمْٝمِف زمِِجٛم٣َمَزٍة, هَمَٗم٣مَل: َمُ  طاهللَِ  ؼَمَ ًْ يٌح َوَُم
ؼَمِ ًْ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, ش َُم

اُح َِمٛمُْف؟ وَم٣مَل:  ؼَمَ ًْ
يُح َواظمُ ؼَمِ ًْ ْٞمَٝم٣م »ََم٣م اظمُ ـْ َٞمَِم٤ِم ايمد  يُح َِم ؼَمِ ًْ ـُ َي ٌُْد اظم٠ُْمَِم ايمَٔم

ٌُْد ايمَٖم٣م ٥ِم اهللَِ, َوايمَٔم ٣ٌَمُد َوايمٌاَِلُد, َوايمَُمَجُر َوَأَذاَه٣م إلَِم َرمْحَ يُح َِمٛمُْف ايمِٔم ؼَمِ ًْ صِمُر َي

شَوايمَدَواب  
(ٔ)

. 

 إؾم٣مرة إلم َم٣م دم ايمٗمػم َمـ ايمٛمٔمٝمؿ وايمٔمذاب. وفيى:

َُمقهَن٣َم إيَِمْٝمفِ »قولى:   , أي دم ومػمه٣م.شهَمَخغْمٌ سُمَٗمد 

 ٚقد ثبت يف ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌِْد اهللَِ ـِ فَم ـِ ايمٛمٌَِل  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم إَِذا »وَم٣مَل:  ط رض اهلل فمٛمٜمام, فَم

ُح فَمْٝمٛمَْٝمِف,  ًَ ٣م, هَمَٝمْجٙمُِس َيْٚم , َُمث َٙم٦ِم ايمَُمْٚمُس فِمٛمَْد نُمُروهِبَ ٝم ٦ُم ايْمَٗمػْمَ
َدطَمَؾ اظمَْ

شَوَيُٗمقُل: َدفُمقيِن ُأَصقم  
 (ٕ)

. 

                                                           
  (.ٜٓ٘(, ومسلم في صحيحو )ٕٔ٘ٙأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل (ٚٙٛ(, وابن أبي عاصم في السنة )ٕٕٚٗ)أخرجو ابن ماجو  (ٕ)
 (: صحيح.ٖٙٓٔوقال اإلمام األلباني في التعليقات الحسان )في صحيح سنن ابن ماجو, 
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 ٚثبت يف صخٝح ابٔ حبإ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ِه »وم٣مل:  طَمـ ضمدي٧م فمـ أيب هريرة فمـ ايمٛمٌل  إن اظمَْٝم ٦َم إَِذا ُوِوَع دِم وَمػْمِ

ْؿ ضِمكَم ُيَقيم قَن فَمٛمُْف هَم١مِْن ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَم٣مَٞم٦ِم ايمَِماَلُة فِمٛمَْد 
َٚمُع طَمْٖمَؼ ٞمَِٔم٣مهِلِ ًْ إَِٞمُف َي

ـْ ؾِماَميمِِف َوىَم٣مَن همٔمؾ اخلغمات  ـْ َيِٚمٝمٛمِِف َوىَم٣مَٞم٦ِم ايمَزىَم٣مُة فَم َٝم٣مُم فَم ـ َرْأؽِمِف َوىَم٣مَن ايمِم 

ـْ  َمـ ايمِمدوم٥م وايمِمٙم٥م واظمٔمروف واإلضم٣ًمن إلَِم ايمٛم٣َمِس ـ فِمٛمَْد ِرصْمَٙمْٝمِف هَمُٝم٠ْمسَمك َِم

َٝم٣مُم:  ـْ َيِٚمٝمٛمِِف هَمَٝمُٗمقُل ايمِم  ٌَقِم ََمْدطَمٌؾ شُمَؿ ُي٠ْمسَمك فَم ٌَِؾ َرْأؽِمِف هَمَتُٗمقُل ايمَِماَلُة: ََم٣م وِم وِم

٣مِرِه هَمَتُٗمقُل  ًَ ـْ َي ٌَقِم ََمْدطَمٌؾ شُمَؿ ُي٠ْمسَمك فَم ـْ  ََم٣م وِم ٌَقِم ََمْدطَمٌؾ شُمَؿ ُي٠ْمسَمك َِم ايمَزىَم٣مُة: ََم٣م وِم

٣مِن  ًَ ضْم َٙم٥ِم َواظمَْْٔمُروِف َواإْلِ ـَ ايمَِمَدوَم٥ِم  َوايمِم  اِت ـ َِم غْمَ ٌَِؾ ِرصْمَٙمْٝمِف هَمَتُٗمقُل هَمَٔمُؾ اخْلَ وِم

ٌَقِم ََمْدطَمٌؾ هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اصْمٙمِْس هَمَٝمْجٙمُِس َووَمْد َُمث َٙم٦ْم يمَ  ُف ايمَُمْٚمُس إلَِم ايمٛم٣َمِس ـ: ََم٣م وِم

َووَمْد ُأْدٞمَِٝم٦ْم يمِْٙمُٕمُروِب هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َأَرَأْيَتَؽ َهَذا ايمَرصُمَؾ ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ ََم٣م سَمُٗمقُل 

َ هَمَٝمُٗمقيُمقَن: إَِٞمَؽ ؽَمَتْٖمَٔمُؾ  همِٝمِف َوََم٣مَذا سَمَُمَٜمُد زمِِف فَمَٙمْٝمِف؟ هَمَٝمُٗمقُل: َدفُمقيِن ضَمَتك ُأَصقم 

ٟمَ  ًْ يِن فَماَم َٞم يُمُؽ فَمٛمُْف َأَرَأْيَتَؽ َهَذا ايمَرصُمَؾ ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ ََم٣م سَمُٗمقُل همِٝمِف َأطْمػَمَ

ؼ   َوََم٣مَذا سَمَُمَٜمُد فَمَٙمْٝمِف؟ وَم٣مَل: هَمَٝمُٗمقُل: حُمََٚمٌد َأؾْمَٜمُد َأَٞمُف َرؽُمقُل اهللَِ َوَأَٞمُف صَم٣مَء زم٣ِمحْلَ

ـْ فِمٛمِْد اهلَلِ هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: فَمعَم َذيمَِؽ ضَمٝمِٝم٦َم  ٌَْٔم٧ُم ـ إِْن َِم َؽ َُم٦َم َوفَمعَم َذيمَِؽ سُم
َوفَمعَم َذيمِ

ٛم٥َِم هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م  ـْ َأزْمَقاِب اجْلَ ؾَم٣مَء اهللَُ ـ شُمَؿ ُيْٖمَتُح يَمُف زَم٣مٌب َِم

ـْ  وًرا شُمَؿ ُيْٖمَتُح يَمُف زَم٣مٌب َِم ٌَْْم٥ًم َوُهُ َأزْمَقاِب ايمٛم٣َمِر هَمُٝمَٗم٣مُل  َأفَمَد اهللَُ يَمَؽ همِٝمَٜم٣م هَمَٝمْزَداُد نِم

وًرا شُمَؿ  ٌَْْم٥ًم َوُهُ يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م َأفَمَد اهللَُ يَمَؽ همِٝمَٜم٣م يَمْق فَمَِمْٝمتَُف هَمٝمَْزَداُد نِم

٣َم زَمَدَأ َِمٛمُْف همَ 
ُد ظمِ ًَ ٌُْٔمقَن ِذَرافًم٣م ويٛمَقر يَمُف همِٝمِف َوُئَم٣مُد اجْلَ ِه ؽَم ُح يَمُف دِم وَمػْمِ ًَ َتْجَٔمُؾ ُيْٖم
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ٛم٥َِم وَم٣مَل:  ِؿ ايمْم ٝم ٤ِم َوِهَل ؿَمغْمٌ َئْمُٙمُؼ دِم ؾَمَجِر اجْلَ ًَ َٚمُتُف دِم ايمٛمَ ًْ هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف  »َٞم

طِمَرةِ }سَمَٔم٣ملَم:  ْٔ ْٞمَٝم٣م َودِم ا َٝم٣مِة ايمد  ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميْمَٗمْقِل ايمَث٣مزم٦ِِم دِم احْلَ ٌ ٦ُم اهللَُ ايَمِذي  {ُيَث

ٌَِؾ َرْأؽِمِف مَلْ »أي٥م وَم٣مَل:  [, إلَِم آطمر54]إزمراهٝمؿ:  ـْ وِم َوإَِن ايْمَ٘م٣مهمَِر إَِذا ُأيت َِم

ٌء  ـْ ؾِماَميمِِف هَماَل ُيقصَمُد َرْ ٌء شُمَؿ ُأيت فَم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف هَماَل ُيقصَمُد َرْ ٌء شُمَؿ ُأيت فَم ُيقصَمْد َرْ

ٌء هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اصْمٙمِ  ٌَِؾ ِرصْمَٙمْٝمِف هَماَل ُيقصَمُد َرْ ـْ وِم ْس هَمَٝمْجٙمُِس طَم٣مئًِٖم٣م شُمَؿ ُأيت َِم

ََمْرفُمقزًم٣م هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َأَرَأْيَتَؽ َهَذا ايمَرصُمَؾ ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ ََم٣مَذا سَمُٗمقُل همِٝمِف؟ َوََم٣مَذا 

ؽْمِٚمِف  ِٓ َتِدي  سَمَُمَٜمُد زمِِف فَمَٙمْٝمِف؟ هَمَٝمُٗمقُل: َأي  َرصُمٍؾ؟ هَمُٝمَٗم٣مُل: ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ هَماَل َُّيْ

ًٓ هَمُٗمْٙم٦ُم ىَماَم ضَمَتك ُيَٗم٣مَل  يَمُف: حُمََٚمٌد هَمَٝمُٗمقُل: ََم٣م َأْدِري ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛم٣َمَس وَم٣ميُمقا وَمْق

ٌَْٔم٧ُم ـ إِْن  وَم٣مَل ايمٛم٣َمُس هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: فَمعَم َذيمَِؽ ضَمٝمِٝم٦َم َوفَمعَم َذيمَِؽ َُم٦َم َوفَمعَم َذيمَِؽ سُم

ـْ َأزْمَقاِب ايمٛم٣َمِر همَ  ـَ ايمٛم٣َمِر ؾَم٣مَء اهلَلُ ـ شُمَؿ ُيٖمتح يَمُف زَم٣مٌب َِم ُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِم

ٛم٥َِم  ـْ َأزْمَقاِب اجْلَ ٌُقًرا شُمَؿ ُيْٖمَتُح يَمُف زَم٣مٌب َِم ًة َوشُم َوََم٣م َأفَمَد اهللَُ يَمَؽ همِٝمَٜم٣م هَمَٝمْزَداُد ضَمْنَ

ٛم٥َِم َوََم٣م َأفَمَد اهللَُ يَمَؽ همِٝمِف يَمْق َأؿمَ  ـَ اجْلَ ًة هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َذيمَِؽ ََمْٗمَٔمُدَك َِم ْٔمَتُف هَمَٝمْزَداُد ضَمْنَ

َتٙمَِػ همِٝمِف َأْواَلفُمُف هَمتِْٙمَؽ اظمَِْٔمٝمَُم٥ُم ايمَّمٛمَْ٘م٥ُم  ُه ضَمَتك خَتْ ٌُقًرا شُمَؿ ُيَّمَٝمُؼ فَمَٙمْٝمِف وَمػْمُ َوشُم

ش{هَم١مَِن يَمُف ََمِٔمٝمَُم٥ًم وٛم٘م٣ًم وٞمحممه يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أفمٚمك}ايَمتِل وَم٣مَل اهللَُ: 
(ٔ)

. 

 ٝمؾ: ىمام ومووظمثؾ هذا ُئمد اإلٞم٣ًمن7 

 يقًَمــــ٣م فمعم آيم٥م ضمدزمـ٣مء حمٚمقل*** ىمؾ ازمـ اشمٛمك وإن ؿم٣ميم٦م ؽمالَمتف 

                                                           
(, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في التعليقات ٖٖٔٔبن حبان في صحيحو )أخرجو ا (ٔ)

 (.ٖٖٓٔالحسان )
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همٟمفمد يمٛمٖمًؽ َمٗم٣مم صدق فمٛمد َمٙمٝمؽ َمٗمتدر, , هم٣ميمٝمقم ََتٚمؾ, ونمًدا َُتٚمؾ

 وذيمؽ ٓ ي٘مقن إٓ زمتٗمقى اهلل فمز وصمؾ وَمراومٌتف.

ٍق فِمٛمَْد دِم ََمْٗمَٔمِد ِصْد  *إَِن اظمَُْتِٗمكَم دِم صَمٛم٣َمٍت َوهَنٍَر }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ: 

 .{ََمٙمِٝمٍؽ َُمْٗمَتِدرٍ 

 حهه الطفس باجلياشٗ: 

ىمام هق ضم٣مل  هذا احلدي٧م َمٛمع ايمًٖمر زم٣مجلٛم٣مزة َمـ َمٛمْمٗم٥م إلم َمٛمْمٗم٥م,دم 

 وإٞمام سُمدهمـ ضمٝم٧م ضميهت٣م ايمقهم٣مة, وٓ سُم٠مطمر دم دهمٛمٜم٣م., ايمٛم٣مس أن

فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر  أطمٝمٜم٣موومد أٞم٘مرت فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, ٞمٗمؾ 

 , َمـ اظم٘م٣من ايمذي َم٣مت همٝمف.رض اهلل فمٛمٜمام

ـِ َأيِب َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم, وَم٣مَل: ايرتَرٟ:   ففٞ ٌِْد اهلَلِ زْم ـْ فَم ـِ صُمَرْي٨ٍم, فَم َمـ ؿمريؼ ازْم

ـَ همِٝمَٜم٣م, هَمَٙماَم "
ًٌِْم  وَم٣مَل: هَمُحِٚمَؾ إلَِم ََمَ٘م٥َم, هَمُدهمِ ـُ َأيِب زَمْ٘مٍر زمُِح ـِ زْم ٌُْد ايمَرمْحَ َ فَم سُمُقدم 

ـِ َأيِب زَمْ٘مٍر,  وَمِدََم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم َأسَم٦ْم  ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم: وَمػْمَ فَم

٥ًٌَم ــــ٣م ىَمٛمَْدََم٣ميَنْ صَمِذيـــَوىُمٛمَ  ـَ ايم َٚم٥َم ضِمْٗم ـْ َيَتَِمَدفَم٣مــَدْهِر ضَمَتك وِمٝمـَِم  َؾ يَم

 ََمَٔم٣م ٦ْم يَمْٝمَٙم٥مً ــقِل اصْمتَِٚمــ٣مٍع مَلْ َٞمٌِ ــيمِْمُ  َٟمين  َوََم٣ميمِـــً٘م٣مـــ٣م ىمَ ــــاَم سَمَٖمَروْمٛمَ ــهَمٙمَ 
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َٓ ضَمْٝم٧ُم َُم٦َم, َويَمْق ؾَمِٜمْدسُمَؽ ََم٣م »شُمَؿ وَم٣ميَم٦ْم:  سُمَؽ ََم٣م ُدهمِٛم٦َْم إِ َواهللَِ يَمْق ضَمَيْ

شُزْرسُمَؽ 
(ٔ)

 . 

**********   

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, والحديث ضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف ٘٘ٓٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٔ)

وقال في أحكام الجنائز في الهامش (, ٛٔٚٔالترمذي, وصححو في المشكاة برقم )
(, واستدركو الهيثمي فأورده في ٓٗٔ/ ٗوكذا أخرجو ابن أبي شيبة في )المصنف( ) (:ٕٛٔ)ص

(: )رواه الطبراني في الكبير ورجالو رجال الصحيح(, فوىم في ٓٙ/ ٖ)المجمع( وقال )
 االستدراك إلخراج الترمذي لو, ورجالو رجال الشيخين لكن ابن جريح مدلس وقد عنعنو. 

( أنو )المحفوظ مع ما فيو(. كذا ٜٖٗ/ ٗد ادعى ابن القيم )فهي علة الحديث, ومع ذلك فق
    قال, بل ىو منكر لما ذكرنا وألنو مخالف لرواية يزيد بن حميد وىو ثقة ثبت عن ابن أبي مليكة, 
ووجو المخالفة ظاىرة من قولو )ولو شهدتك ما زرتك( فانو صريح في أن سبب الزيارة إنما ىو 

ت ما زارت, بينما حديث ابن حميد صريح في أنها زارت الن النبي عدم شهودىا وفاتو, فلو شهد
صلى اهلل عليو وسلم أمر بزيارة القبور, فحديثو ىو المحفوظ خالف ما ذىب إليو ابن القيم رحمو 
اهلل تعالى. وأما ما ذكره من تأول عائشة فهو محتمل, ولكن االحتمال االخر وىو أنها زارت 

 وسلم أقوى بشهادة حديثها االتي.بتوقيف منو صلى اهلل عليو 
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 [شهود الجنازة]أجر  

ـْ ؾَمِٜمَد »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ )َوفَمٛمُْف  – 236 ََم

ٛم٣َمَزَة ضَم  ـَ هَمَٙمُف وِمغَماؿَم٣منِ اجْلَ ـْ ؾَمِٜمَدَه٣م ضَمَتك سُمْدهَم ش. َتك ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م  هَمَٙمُف وِمغَماٌط, َوََم

ٌََٙمكْمِ ايْمَٔمٓمِٝمَٚمكْمِ »وَم٣مَل:  ?وِمٝمَؾ: َوََم٣م ايْمِٗمغَماؿَم٣منِ  شَِمْثُؾ اجْلَ
(ٔ)

 . َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. 

ٙمٍِؿ:  ًْ ُ
شضَمَتك سُمقَوَع دِم ايمَٙمْحدِ »َوظمِ

(ٕ)
 . 

ٌَُخ  : َويمِْٙم ٣مزًم٣م, َوىَم٣مَن ََمَٔمُف ضَمَتك ُيَِمعَم »٣مِري  ًَ
ٙمٍِؿ إِياَمًٞم٣م َواضْمتِ ًْ ـْ سَمٌَِع صَمٛم٣َمَزَة َُم ََم

, ىُمؾ  وِمغَماٍط َِمْثُؾ ُأضُمدٍ  ـْ َدهْمٛمَِٜم٣م هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع زمِِٗمغَماؿَمكْمِ شفَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيْٖمَرَغ َِم
(ٖ)

.) 

 ******************************* الشرح:

اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح ّما يف بابُ لبٔاٌ فطٔل٘  ضام املصيف زمحُ

 غَْد اجليائص.

 ٚقد ثبت يف ايصخٝخني ٚايًفظ ملطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فُمَٚمرَ  ٌِْد اهللِ زْم ـِ َأيِب َووَم٣مٍص, َأَٞمُف ىَم٣مَن وَم٣مفِمًدا فِمٛمَْد فَم ـِ ؽَمْٔمِد زْم  -فمـ فَم٣مَِمِر زْم

٣ٌَمٌب َص٣مضِم٤ُم -رض اهلل فمٛمف  ـَ فُمَٚمَر:  , إِْذ ؿَمَٙمَع طَم ٌَْد اهللِ زْم اظْمَْٗمُِمقَرِة, هَمَٗم٣مَل َي٣م فَم

َٚمُع ََم٣م َيُٗمقُل َأزُمق ُهَرْيَرَة  ًْ َٓ سَم , َأَٞمُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلُل -رض اهلل فمٛمف-َأ

ـْ زَمْٝمتَِٜم٣م, َوَصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمَؿ سمَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل:  ـْ طَمَرَج ََمَع صَمٛم٣َمَزٍة َِم ٌَِٔمَٜم٣م ََم

                                                           
 (.ٕ٘( )ٜ٘ٗ/فتح(, ومسلم )ٜٙٔ/ ٖأخرجو البخاري ) (ٔ)

 (.ٖ٘ٙ/ ٕوىذه الرواية في مسلم ) (ٕ)

 «.ومن صلى عليها, ثم رجع قبل أن تدفن, فإنو يرجع بقيراط»( وتمامو: ٚٗأخرجو البخاري ) (ٖ)
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ـْ َصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م,  ـْ َأصْمٍر, ىُمؾ  وِمغَماٍط َِمْثُؾ ُأضُمٍد, َوََم ـَ ىَم٣مَن يَمُف وِمغَماؿَم٣مِن َِم ضَمَتك سُمْدهَم

صَْمِر َِمْثُؾ ُأضُمدٍ  ْٕ ـَ ا ٣ٌَمزًم٣م إلَِم فَم٣مئَُِم٥َم ششُمَؿ َرصَمَع, ىَم٣مَن يَمُف َِم ـُ فُمَٚمَر طَم  -؟ هَمَٟمْرؽَمَؾ ازْم

ـْ  -رض اهلل فمٛمٜم٣م  ٣م فَم َٟمهُلَ ًْ ُه ََم٣م وَم٣ميَم٦ْم:  َي وَمْقِل َأيِب ُهَرْيَرَة, شُمَؿ َيْرصِمُع إيَِمْٝمِف هَمُٝمْخػِمُ

ٌَُٜم٣م دِم َيِدِه, ضَمَتك َرصَمَع إيَِمْٝمِف  ِجِد ُيَٗمٙم  ًْ ـْ ضَمٍَم اظمَْ ٌَّْم٥ًم َِم ـُ فُمَٚمَر وَم َوَأطَمَذ ازْم

ـُ  َب ازْم رض  -فُمَٚمرَ  ايمَرؽُمقُل, هَمَٗم٣مَل: وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مِئَُم٥ُم: َصَدَق َأزُمق ُهَرْيَرَة, هَمَيَ

َْرَض, شُمَؿ وَم٣مَل:  -اهلل فمٛمٜمؿ ْٕ ٍَم ايَمِذي ىَم٣مَن دِم َيِدِه ا يَمَٗمْد هَمَرؿْمٛم٣َم دِم »زم٣ِمحْلَ

شوَمَراِريَط ىَمثغَِمةٍ 
(ٔ)

. 

 حصٍٛ ايكرياطني ٚايكرياط: 
ي٘مقن زم٣ميمُمٜمقد يمٙمجٛم٣مزة وايمِمالة فمٙمٝمٜم٣م, واٞمتٓم٣مر  حصٍٛ ايكرياطني:

  .ايمدهمـ

 .ؾمٜمد دهمٛمٜم٣م همٗمطة فمعم اجلٛم٣مزة, أو ظمـ ؾمٜمد ايمِمال ٚحصٍٛ ايكرياط:

ٛم٣َمَزةَ »قولى:  ـْ ؾَمِٜمَد اجْلَ  ش.ََم

  ., واسم٣ٌمفمٜم٣م واصم٤م ىمٖم٣مئلأي صمٛم٣مزة اظمًٙمؿ

ـِ فَم٣مِزٍب َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وم٣مل: َأََمَرَٞم٣م فٞ ايصخٝخني: ف اِء زْم َمـ ضمدي٧م ايمػَمَ

ٌٍْع, َوهَن٣َمَٞم٣م  ًَ ٌٍْع: َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمِ ـْ ؽَم َأََمَرَٞم٣م زمِِٔمَٝم٣مَدِة »فَم

ٛم٣َمَزةِ اظمَْرِ  ٣ٌَمِع اجْلَ شيِض, َواسم 
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٜ٘ٗو )(, ومسلم في صحيحٕٖٗٔ, ٖٕٖٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

 (.ٕٙٙٓ(, ومسلم في صحيحو )ٜٖٕٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٕ)
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 حهِ اتباع ايٓطا٤ يًذٓا٥ص: 
َمـ ايمٛم٣ًمء, ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اسم٣ٌمع اجلٛم٣مئز,  ومد هنك 

 .زمٕمغم فمزيٚم٥م دم ايمٛمٜمل

ـِ »٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمْٜمَ فٞ ايصخٝخني: ف هُنِٝمٛم٣َم فَم

٣ٌَمِع اجَلٛم٣َمئِِز, َومَلْ ُئْمَزْم فَمَٙمْٝمٛم٣َم شاسم 
(ٔ)

. 

اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ هبذا احلدي٧م فمعم صمقاز اسم٣ٌمع اظمرأة يمٙمجٛم٣مزة, إذا 

أَمٛم٦م همتٛمتٜم٣م, وإذا مل ي٘مـ دم طمروصمٜمـ سمًخط فمعم ومدر اهلل فمز وصمؾ, وٓ 

 ر اظمحرَم٥م.سمػمح, وٓ ٞمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م, وٓ رء َمـ إَمق

ٌِْد اهللَِ زمـ َمًٔمقد َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل ففٞ ايصخٝخني:  َمـ ضمدي٧م فَم

ـْ يَمَْمَؿ اخُلُدوَد, َوؾَمَؼ اجُلُٝمقَب, َوَدفَم٣م »ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  يَمْٝمَس َِمٛم٣َم ََم

شزمَِدفْمَقى اجَل٣مِهٙمَِٝم٥مِ 
(ٕ)

. 

ا احلدي٧م فمعم اظمٛمع َمـ اسم٣ٌمع ايمٛم٣ًمء واؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ هبذ

 يمٙمجٛم٣مزة.

 ش.ومل ئمزم فمٙمٝمٛم٣م»ٚمـ ومقهل٣م رض اهلل فمٛمف: هم أَا عدّ املٓع:

أي مل ي٘مـ َمٛمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هلـ َمٛمع فمزيٚم٥م, وإٞمام 

 هق هنل يمٙم٘مراه٥م, وهذا هق ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م.

                                                           
 (.ٖٜٛ(, ومسلم في صحيحو )ٕٛٚٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

 (.ٖٓٔ(, ومسلم في صحيحو )ٜٕٗٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٕ)
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 ش. فَمَٙمْٝمَٜم٣مضَمَتك ُيَِمعَم »قولى: 

 زمٚمٔمٛمك َمـ سمٌع.وىمٙمٚم٥م َمـ ؾمٜمد: 

 نٝف١ٝ اتباع ادتٓا٥ص: 
وطمٙمٖمٜم٣م, وفمـ يٚمٝمٛمٜم٣م, وفمـ  جيقز ظمـ اسمٌع اجلٛم٣مئز أن ي٘مقن أَم٣مَمٜم٣م,

 يم٘مـ يمق ىم٣من َمـ طمٙمٖمٜم٣م هم١مٞمف ي٘مقن أزمٙمغ دم اسم٣ٌمع ـم٣مهر احلدي٧م., ؾمامهل٣م

 حهِ ايطٗاز٠ يف صال٠ ادتٓاش٠: 
 ٥م فمعم اجلٛم٣مزة, همٝمٙمزم هل٣م ايمْمٜمــــ٣مرة, ايمِمالة ايمممفمٝم ٚاملساد بايصال٠ ٖٓا:

 َمثؾ ؽم٣مئر ايمِمٙمقات.

7 ٕهن٣م فم٣ٌمرة فمـ دفم٣مء يمٙمٚمٝم٦م َمـ أٞمف ٓ يٙمزم ٜمؿطمالهًم٣م ظم٣م ذه٤م إيمٝمف زمٔمّم

 همٗمط.

 وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم صمقاز ايمتٝمٚمؿ يمِمالة اجلٛم٣مزة, َمع وصمقد اظم٣مء.

وايمِمحٝمح دم اظمًٟميم٥م أٞمف يٙمزم يمِمالة اجلٛم٣مزة ايمقوقء, ىم٣ًمئر ايمِمٙمقات 

 ى7 ٕهن٣م صالة.إطمر

 .أو ضم٘مٚمفٖمٗمد اظم٣مء يمايمتٝمٚمؿ إٓ  هل٣م وٓ يممع

٣ًٌم }: دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز يمَٗمْقِل اهللَِ سَمَٔم٣ملَم  ُدوا ََم٣مًء هَمَتَٝمَٚمُٚمقا َصِٔمٝمًدا ؿَمٝم 
هَمَٙمْؿ جَتِ

ُحقا زمِقُ  ًَ  [.3]اظم٣مئدة:  {صُمقِهُ٘مْؿ َوَأْيِديُ٘مْؿ َِمٛمْفُ هَم٣مَْم
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 ش.هَمَٙمُف وِمغَماطٌ »قولى: 

نمغم ايمٗمغماط ايمذي صم٣مء دم اومتٛم٣مء ايم٘مٙم٤م يمٕمغم ضم٣مصم٥م َمـ  ا:ٚايكرياط ٖٓ

 صٝمد, أو ضمراؽم٥م, أو زرع.

ـْ َرؽُمقِل اهلِل فٞ ايصخٝخني: ف َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, فَم

َٓ ََم٣مؾِمَٝم٥ٍم, »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ٣ًٌم, يَمْٝمَس زمَِ٘مْٙم٤ِم َصْٝمٍد, َو ـِ اوْمَتٛمَك ىَمْٙم ََم

 َٓ ـْ َأصْمِرِه وِمغَماؿَم٣مِن ىُمَؾ َيْقمٍ َو ش َأْرٍض, هَم١مَِٞمُف َيٛمُْٗمُص َِم
(ٔ)

. 

ـَ فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمف, َيُٗمقُل:  ٌَْد اهللَِ زْم ودم ايمِمحٝمحكم أيًّم٣م: َمـ ضمدي٧م فَم

٣ًٌم َو٣مرِ »ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمٌََِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل:  َٓ ىَمْٙم ٣ًٌم, إِ ـِ اوْمَتٛمَك ىَمْٙم ًي٣م ََم

ـْ َأصْمِرِه ىُمَؾ َيْقٍم وِمغَماؿَم٣منِ  شيمَِِمْٝمٍد َأْو ىَمْٙم٤َم ََم٣مؾِمَٝم٥ٍم, هَم١مَِٞمُف َيٛمُْٗمُص َِم
(ٕ)

. 

 ٚ يف بعض زٚاٜات اذتدٜح: 
َٓ ىَمْٙم٤َم ضَمْرٍث, »زمٙمٖمظ:  ـْ فَمَٚمٙمِِف ىُمَؾ َيْقٍم وِمغَماٌط إِ ٣ًٌم َيٛمُْٗمْص َِم َؽ ىَمْٙم ًَ ـْ َأَْم ََم

شَأْو ىَمْٙم٤َم ََم٣مؾِمَٝم٥مٍ 
(ٖ)

. 

 
 

                                                           
 (.٘ٚ٘ٔ(, ومسلم في صحيحو )ٕٖٖٗأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

 (.ٗٚ٘ٔ(, ومسلم في صحيحو )ٔٛٗ٘في صححيو ) أخرجو البخاري (ٕ)

(, من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, ٘ٚ٘ٔ(, ومسلم )ٕٖٖٗأخرجو البخاري في صححيو ) (ٖ)
 يـَْرَحُم اهلُل أَبَا ُىَريـَْرَة َكانَ »وفيو زيادة لمسلم: قَاَل الزُّْىِريُّ: َفذُِكَر اِلْبِن ُعَمَر قـَْوُل َأِبي ُىَريـَْرَة, فـََقاَل: 

 (, من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.ٗٚ٘ٔوأخرجو مسلم في صحيحو برقم )«, َصاِحَب َزرْعٍ 
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 (: 195-3/194افظ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )قاٍ اذت
ُه:  ََن وَم٣مَل ايمٛمََقِوي  َونَمغْمُ ِٕ ٣مِوُّياَِم7  ًَ  سَم

ِديَثكْمِ ـْ ِذىْمِر ايْمِٗمغَماِط دِم احْلَ َٓ َيْٙمَزُم َِم

ِٖمٝمػ َمٗم٣مزمٙمٜم٣م, َواهلل أفمٙمؿ.  ٛم٣َمت َوخَتْ ًَ  فَم٣مَدَة ايمَُم٣مِرِع سَمْٔمٓمِٝمُؿ احْلَ

ـْ  ايْمَٗم٣مِض: َووَم٣مَل زمـ ايْمَٔمَريِب   ـَ صُمْزًءا َِم ي ـَ َأيْمٍػ َوَأْرزَمَٔم٥ٍم َوفِممْمِ ايمَذَرُة صُمْزٌء َِم

ـَ ايمٛم٣َمِر, هَمَ٘مٝمَْػ  ِرُج َِم ٥ٌَُم شُمُٙم٧ُم ايْمِٗمغَماِط, هَم١مَِذا ىَم٣مَٞم٦ِم ايمَذَرُة خُتْ ٥ٌٍَم, َواحْلَ ضَم

 زم٣ِميْمِٗمغَماِط. 

ٛم٣َمِت, هَمَٟمََم٣م ومِ وَم٣مَل:  ًَ  غَماط ايمًٝمآت هَماَل. َوَهَذا وَمْدُر وِمغَماِط احْلَ

ُه:  ـْ َأصْمَزاِء فَمَٚمِؾ اظْمُْٗمَتٛمَك يَمُف دِم َووَم٣مَل نَمغْمُ ايْمِٗمغَماُط دِم اوْمتِٛم٣َمِء ايْمَ٘مْٙم٤ِم صُمْزٌء َِم

 َذيمَِؽ ايْمَٝمْقِم. 

ىَْمَثُر:  ْٕ ـْ َأصْمَزاٍء َوَذَه٤َم ا ٣ٌَمِب صُمْزٌء َِم إلَِم َأَن اظمَُْراَد زم٣ِميْمِٗمغَماِط دِم ضَمِدي٧ِم ايْم

٣م ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ يمِْٙمَٖمْٜمِؿ زمَِتْٚمثِٝمٙمِِف ايْمِٗمغَماَط ََمْٔمُٙمق ََم٥ٍم فِمٛمَْد اهللَِ, َووَمْد وَمَرهَبَ

 زمُِٟمضُمٍد. 

 : َٓ يمَِٙمْٖمِظ وَم٣مَل ايمْم ٝمٌِل  ـَ ايْمَ٘ماَلِم,  غٌم يمِْٙمَٚمْٗمُِمقِد َِم
ًِ وَمْقيُمُف َِمْثُؾ ُأضُمٍد سَمْٖم

صَْمِر. ايْمِٗمغَماِط, َواظمَُْراُد َمِ  ْٕ ـَ ا  ٛمُْف َأَٞمُف َيْرصِمُع زمِٛمَِِمٝم٤ٍم ىَمٌغٍِم َِم

 : ـْ َوصْمَٜمكْمِ ٌَْٜمٌؿ َِم ََن يَمْٖمَظ ايْمِٗمغَماِط َُم
ِٕ  َوَذيمَِؽ 

ٌَكَمَ اظمَْْقُزوَن:  صَْمرِ »زمَِٗمْقيمِِف: هَم ْٕ ـَ ا  ش. َِم

 ش. َِمْثُؾ ُأضُمدٍ »اظمَُْراَد َِمٛمُْف زمَِٗمْقيمِِف: َوزَمكَمَ اظمِْْٗمَداَر: 
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ـُ اظمُْٛمغِِم: َووَم٣مَل ا ـُ زْم ٣ٌَمِل يمَزْي َأَراَد سَمْٔمٓمِٝمَؿ ايمَثَقاِب, هَمَٚمَثَٙمُف يمِْٙمِٔمَٝم٣مِن زمَِٟمفْمَٓمِؿ اجْلِ

ِف:  ََٞمُف ايَمِذي وَم٣مَل دِم ضَمٗم  ِٕ ٣ًٌّم7  ٌٌَؾ »طَمْٙمًٗم٣م, َوَأىْمَثِرَه٣م إلَِم ايمٛم ُٖمقِس اظم٠ُْْمَِمٛم٥َِم ضُم إَِٞمُف صَم

ٌ فُ  ٌ ٛم٣َم َوُٞمِح
 اْٞمَتَٜمك.ش, ُُيِ

ـَ هَمَٙمُف وِمغَماؿَم٣منِ »: قولى ـْ ؾَمِٜمَدَه٣م ضَمَتك سُمْدهَم  ش. َوََم

ٕٞمف ؽمٙمؽ فمدة ؽمٌؾ دم اإلضم٣ًمن إلم هذا اظمٝم٦م, َمـ اسم٣ٌمع صمٛم٣مزسمف, وَمـ 

ايمِمالة فمٙمٝمف, وَمـ ايمدفم٣مء يمف دم ايمِمالة, وَمـ ضمّمقر ايمدهمـ واٞمتٓم٣مر دهمٛمف 

 ضمتك ُيٖمرغ َمٛمف.

 ش. ٌََٙمكْمِ ايْمَٔمٓمِٝمَٚمكْمِ َِمْثُؾ اجلَْ »وَم٣مَل:  ?وِمٝمَؾ: َوََم٣م ايْمِٗمغَماؿَم٣منِ »قولى: 

 دم ايمرواي٣مت إطمرى.يم٘مؾ ٞمقع وومد صم٣مء َمٌمضًم٣م زم٣ميمٗمدر 

 نُا يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ 

ٙمِ »وَم٣مَل:  ًْ ٌََع صَمٛم٣َمَزَة َُم ـِ اسَم ٣مزًم٣م, َوىَم٣مَن ََمَٔمُف ضَمَتك ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم ًَ
ٍؿ, إِياَمًٞم٣م َواضْمتِ

ـْ  , ىُمؾ  وِمغَماٍط َِمْثُؾ ُأضُمٍد, َوََم ـَ إصَْمِر زمِِٗمغَماؿَمكْمِ ـْ َدهْمٛمَِٜم٣م, هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع َِم َوَيْٖمُرَغ َِم

, هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع زمِ  ـَ ٌَْؾ َأْن سُمْدهَم شِٗمغَماطٍ َصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م شُمَؿ َرصَمَع وَم
(ٔ)

. 

 ٚدا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ومَ   ٣مَل: ـَمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, فَم

                                                           
 (.ٚٗأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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ٌَْٔمَٜم٣م هَمَٙمُف وِمغَماٌط, هَم١مِْن سَمٌَِٔمَٜم٣م هَمَٙمُف وِمغَماؿَم٣منِ » ـْ َصعَم فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة َومَلْ َيْت وِمٝمَؾ: , شََم

٣م َِمْثُؾ ُأضُمدٍ »َوََم٣م ايْمِٗمغَماؿَم٣مِن؟ وَم٣مَل:  شَأْصَٕمُرمُهَ
(ٔ)

. 

ٙمٍِؿ: "قولى:  ًْ ُ
 . "شضَمَتك سُمقَوَع دِم ايمَٙمْحدِ »َوظمِ

 ش.ضمتك سمدهمـ»وهذه ايمرواي٥م َمٌٝمٛم٥م زم٣ميمرواي٥م ايمتل سمٗمدَم٦م َمٔمٛم٣م, أي 

همال يتحِمؾ فمعم إصمر زمٚمجرد ووع اظمٝم٦م فمعم ايمٙمحد, وإٞمام ضمتك ُيٖمرغ 

 .َمـ ايمدهمـ

وهذه ايمزي٣مدة: أطمرصمٜم٣م اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم َمـ ؿمريؼ فمٌد ايمرزاق 

 فمـ َمٔمٚمر فمـ ايمزهري, فمـ ؽمٝمٔمد زمـ اظمًٝم٤م, فمـ أيب هريرة زمف.

ضمتك »وطم٣ميمػ فمٌد ايمرزاق فمٌد إفمعم همرواه فمـ َمٔمٚمر, زم١مؽمٛم٣مده زمٙمٖمظ: 

 ش.ُيٖمرغ َمٛمٜم٣م

 ٛمف.وهذه ايمرواي٥م سمقاهمؼ رواي٥م اجلامفم٥م فمـ أيب هريرة رض اهلل فم

همٗمد رواه ىمذيمؽ مجع َمٛمٜمؿ: أزمق ص٣ميمح, وإفمرج, وطم٣ٌمب, وأزمق ؽمٙمٚم٥م, 

وحمٚمد زمـ ؽمغميـ, واحلًـ, وؽم٣ممل ايمػماد, وٞم٣مهمع زمكم صمٌغم, وأزمق ؽمٔمٝمد 

 اظمٗمػمي, ونمغمهؿ, ىمام دم اظمًٛمد اجل٣مَمع.

 همتحٚمؾ هذه ايمرواي٥م ايمتل دم َمًٙمؿ فمعم َم٣م سمٗمدم َمـ رواي٥م اجلامفم٥م.

ٌَُخ٣مِري  »قولى:   ي اٞمٖمرد زمف.أ ش.َويمِْٙم

                                                           
 (.ٜ٘ٗأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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ٙمِؿٍ »قولى:  ًْ ـْ سَمٌَِع صَمٛم٣َمَزَة َُم  ش.ََم

 وهذا ومٝمد َمٜمؿ, هم١من آسم٣ٌمع ي٘مقن جلٛم٣مزة اظمًٙمؿ.

 اتباع دٓاش٠ ايهافس:  ٚأَا 
 ٝمجقز ذيمؽ, ويم٘مـ ٓ يِمقم فمٙمٝمٜم٣م, وٓ يدفمق هل٣م.هم

همٗمد وارا ىمثغم َمـ اظمًٙمٚمكم صمٛم٣مئز ىمثغم َمـ ايم٘مٖم٣مر, ويم٘مـ دون نمًؾ, 

 وسم٘مٖمكم, وصالة.

 بٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: فٞ ضٓٔ أف
َمـ ضمدي٧م فَمقِم  رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم يمِٙمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: إَِن 

ـَ ؾَمْٝمًئ٣م, »فَمَٚمَؽ ايمَُمْٝمَخ ايمَّم٣مَل وَمْد ََم٣مَت, وَم٣مَل:  ِدشَم َٓ َُتْ اْذَه٤ْم هَمَقاِر َأزَم٣مَك, شُمَؿ 

٦ٌُْم ش ضَمَتك سَمْٟمسمَِٝمٛمِل ْٙم٦ُم َوَدفَم٣م رِم هَمَذَه ًَ "هَمَقاَرْيُتُف َوصِمْئُتُف هَمَٟمََمَريِن هَم٣منْمَت
(ٔ)

. 

ـُ  َمـ ؿمريؼٚيف ايصخٝخني:  ـَ َأيِب يَمْٝمعَم, وم٣مل: ىَم٣مَن ؽَمْٜمُؾ زْم ـِ زْم ٌَْد ايمَرمْحَ فَم

وا فَمَٙمْٝمِٜماَم زمَِجٛم٣َمَزٍة, هَمَٗم٣مََم٣م ـِ زم٣ِميمَٗم٣مِدؽِمَٝم٥ِم, هَمَٚمر  ـُ ؽَمْٔمٍد وَم٣مفِمَدْي , ضُمٛمَْٝمٍػ, َووَمْٝمُس زْم

                                                           
( والبيهقي ٕٗٔو ٜ٘/ٗ(, وابن أبى شيبة )ٕٙٓٓ(, والنسائي )ٕٖٗٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

(, وىذا ٚٔٚال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في )(, وقٖٔٔو ٜٚ/ٔ( وأحمد )ٜٖٛ/ٖ)
سند صحيح رجالو كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وىو ثقة كما في " التقريب ", 

(: " ومدار كالم البيهقي على أنو ضعيف , وال يتبين وجو ضعفو ٚ٘ٔوقال في " التلخيص " )
ذلك في أماليو ". قلت: ولعل وجو ضعفو عند وقد قال الرافعي إنو حديث ثابت مشهور. قال 

البيهقي أنو من رواية أبى إسحاق وىو السبيعي وكان اختلط , والجواب أنو قد رواه عنو جماعة  
كما أشرنا إليو وفيهم سفيان الثوري وىو من أثبت الناس فيو , ألنو روى عنو قديمًا قبل 

 االختالط, فزال اإلشكال. 
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ََم٥ِم, هَمَٗم٣مَٓ: إَِن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ  ـْ َأْهِؾ ايمذ  ـْ َأْهِؾ إَْرِض َأْي َِم اَم إهَِن٣َم َِم هَمِٗمٝمَؾ هَلُ

, هَمَٗم٣مَل:  ٦ْم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ََمَرْت زمِِف صِمٛم٣َمَزٌة هَمَٗم٣مَم, هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: إهَِن٣َم صِمٛم٣َمَزُة َُّيُقِدي  ًَ َأيَمْٝم

٣م ًً شَٞمْٖم
(ٔ)

      . 

٣مزًم٣م»ى: قول ًَ
 ش.إِياَمًٞم٣م َواضْمتِ

ذط ايمٛمٝم٥م, وومد زمقب فمٙمٝمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم  وفيى:

ـَ اإِلياَمنِ  "صحٝمحف دم ىمت٣مب اإليامن:  ِز َِم
٣ٌَمُع اجَلٛم٣َمئِ  ."زَم٣مٌب: اسم 

 أي أن ذيمؽ َمـ اإليامن.

ـْ َدهمْ »قولى:  ٛمَِٜم٣م هَم١مَِٞمُف َيْرصِمُع َوىَم٣مَن ََمَٔمُف ضَمَتك ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيْٖمَرَغ َِم

, ىُمؾ  وِمغَماٍط َِمْثُؾ ُأضُمدٍ   ش.زمِِٗمغَماؿَمكْمِ

 أٟ إٔ األدس ٜتخصٌ بجالث١ أَٛز: 
زم٣مهلل فمز وصمؾ وزمٟمن هذا هق َم٣م أوصمٌف اهلل فمز  ٣مأن يتٌع اجلٛم٣مزة إيامٞمً  األٍٚ:

 وصمؾ فمٙمٝمف.

 أن ي٘مقن َمٔمٜم٣م ضمتك يِمقم فمٙمٝمٜم٣م. ايجاْٞ:

 ., واهلل أفمٙمؿٛمٜم٣مأن يٛمتٓمر ضمتك ُيٖمرغ َمـ دهم ايجايح:

********** 

 

                                                           
 (.ٜٔٙ(, ومسلم في صحيحو )ٕٖٔٔحيو )أخرجو البخاري في صح (ٔ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]حكم المشي أمام الجنازة[

 

[263] 
 

  

 ]حكم المشي أمام الجنازة[ 

ـْ ؽَم٣ممِلٍ, ) – 241 ـْ َأزمِٝمِف َوفَم صعم  -َأَٞمُف َرَأى ايمٛمٌََِل »: -رض اهلل فمٛمف  -فَم

ٛم٣َمَزِة  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شَوَأزَم٣م زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمَر, َيْٚمُُمقَن َأََم٣مَم اجْلَ
 (ٔ)

٥ُم,  ًَ ْٚم . َرَواُه اخْلَ

ْرؽَم٣ملِ َوَصَحَحُف ازمْ  ل  َوؿَم٣مئَِٖم٥ٌم زم٣ِمإْلِ
٣مئِ ًَ ٣ٌَمَن, َوَأفَمَٙمُف ايمٛمَ  (.ـُ ضِم

 ******************************* الشرح:

فمعم َمثؾ يٛمٌٕمل يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ أن يرىمز  :شوأفمٙمف ايمٛم٣ًمئل زم٣مإلرؽم٣مل»قْلُ: 

, هم٣مظمرؽمؾ يمٝمس زمحج٥م دم ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمامء, ىمام ٞمٗمؾ ذيمؽ هذه اظمٜم٣مم

إصؾ فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ أن اظمرؽمؾ يِمٙمح دم صحٝمحف, وَمًٙمؿ دم َمٗمدَم٥م 

 ٝم٘مقن ضمًٛم٣ًم يمٕمغمه.هم زمام يٗمقى زمفايمُمقاهد واظمت٣مزمٔم٣مت, إن فُمّمد 

 ,اهلل سمٔم٣ملم ؿرمحٜم ,وَمراؽمٝمؾ ايمزهري ,يم٘مـ َمثؾ َمراؽمٝمؾ احلًـ ايمٌٌمي

 همٜمذه ٓ يًتُمٜمد هب٣م7 ٕهنؿ َمـ صٕم٣مر ايمت٣مزمٔمكم, ونم٣ميم٤م َمراؽمٝمٙمٜمؿ َمٔمّمٙم٥م.

 

                                                           
, ٚٓٓٔ(, والترمذي )ٙ٘/ ٗ(, والنسائي )ٜٖٚٔ(, وأبو داود )ٜٖ٘ٗأخرجو أحمد ) (ٔ)

موارد(. والحديث اختلف  ٛٙٚو  ٚٙٚو  ٙٙٚ(, وابن حبان )ٕٛٗٔ(, وابن ماجو )ٛٓٓٔ
لو باإلرسال فيو, فمن أىل العلم من أعلو بالوقف على ابن عمر رضي اهلل عنهما, ومنهم من أع

عن الزىري, وىو الذي عليو أكثر أىل الحديث, والفرق بين اإلعاللين, أنو لو كان موقوفًا ولم 
يخالف ابن عمر رضي اهلل عنهما لكان لو حكم الرفع إلى النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم. 

لزىري, وأما إن كان مرساًل فالمرسل من قسم الضعيف, زد على ذلك أن ىذا من مراسيل ا
 ومراسيل الزىري عندىم من أضعف المراسيل. فال يصلح في الشواىد, وال في المتابعات.
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ـْ ؽَم٣ممِلٍ »قولى:   ش.َوفَم

٥م, وهق أضمد همٗمٜم٣مء اظمديٛم٥م ايمًٌٔم, فمٌد اهلل زمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام هق ازمـ

 أضمد همٗمٜم٣مء اظمديٛم٥م ايمٔمممة.وومٝمؾ: 

ـْ َأزمِٝمِف »قولى:   ش.رض اهلل فمٛمف -فَم

 وهق فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمٜمام.

َوفُمَٚمَر, َيْٚمُُمقَن  َوَأزَم٣م زَمْ٘مرٍ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأَٞمُف َرَأى ايمٛمٌََِل »قولى: 

ٛم٣َمَزةِ   ش. َأََم٣مَم اجْلَ

 حهِ املػٞ أَاّ ادتٓاش٠ عٓد تػٝٝعٗا: 
 زم٤ًٌم اطمتالف ايمٔمامء دم احلدي٧م زمكم َمِمحح, وَمّمٔمػ.

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م إلم أومقال مخ٥ًم: 

 .أن اظمًم أَم٣مم اجلٛم٣مزة أهمّمؾ, حلدي٧م ايم٣ٌمب ايكٍٛ األٍٚ:

 ايمُم٣مهمٔمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم.ٛمٜمؿ َم, وءوهذا ومقل مجٜمقر ايمٔمٙمام

 .ديمٝمٙمٜمؿ ؤمٝمػيم٘مـ 

 ذه٤م احلٛمٖمٝم٥م إلم أن اظمًم طمٙمٖمٜم٣م أهمّمؾ. ايكٍٛ ايجاْٞ:

 (: 1/493قاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ضبٌ ايطالّ )
ـْ ضَمِدي٧ِم فَمقِم   ـُ ََمٛمُِْمقٍر َِم ٣َم َرَواُه ؽَمِٔمٝمُد زْم

وَم٣مَل:   -رض اهلل فمٛمف  –َوظمِ

اَمفَم٥ِم فَمعَم َصاَلِة ايْمَٖمذ   اظمًَْْمُ " ـْ اظمًَْْمِ َأََم٣مََمَٜم٣م ىَمَٖمّْمِؾ َصاَلِة اجْلَ طَمْٙمَٖمَٜم٣م َأهْمَّمُؾ َِم
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َد سَمَ٘مَٙمَؿ " شَْمَرُم َأَن َأمْحَ ْٕ ـٌ َوُهَق ََمْقوُمقٌف يَمُف ضُمْ٘مُؿ ايمَرهْمِع, َوضَمَ٘مك ا ًَ , إؽْمٛم٣َمُدُه ضَم

 دِم إؽْمٛم٣َمِدِه.

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 يمف ضم٘مؿ ايمرهمع, ٕن اظمًٟميم٥م خمتٙمػ همٝمٜم٣م زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ.يمٝمس 

وىمالم اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم يدل فمعم أن اإلؽمٛم٣مد فمـ فمقم زمـ أيب 

 ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف يمٝمس زمحًـ.

 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ َيِٚمٝمٛمَِٜم٣م )ايكٍٛ ايجَّاِيُح(: ٣م, َأَٞمُف َيْٚمًِم زَمكْمَ َيَدُّْي٣َم, َوطَمْٙمَٖمَٜم٣م, َوفَم ـْ ؾِماَمهِلَ , َوفَم

ـْ َأَٞمٍس.  ٌَُخ٣مِري  فَم  فَمَٙمَٗمُف ايْم

ٌُْد ايمَرَزاِق.  , َوىَمَذا فَم ًٓ ٥ٌََم ََمْقُصق ـُ َأيِب ؾَمْٝم  َوَأطْمَرصَمُف ازْم

َٓ   وفيى: ٛم٣َمَزِة َوَأهَنُْؿ  اِع زم٣ِمجْلِ ْهَ ايمَتْقؽِمَٔم٥ُم فَمعَم اظمَُُْمَٝمِٔمكَم َوُهَق ُيَقاهمُِؼ ؽُمٛم٥ََم اإْلِ

 ََمَ٘م٣مًٞم٣م َواضِمًدا َيْٚمُُمقَن همِٝمِف يمَِئاَل َيُُمَؼ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْو فَمعَم زَمْٔمِّمِٜمْؿ. َيْٙمَزَُمقنَ 

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل:  
 وهذا هق أرصمح اظمذاه٤م َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ٍُ ايسَّاِبُع(: ِٛ  ٣مَء, َوايمَراىم٤ُِم طَمْٙمَٖمَٜم٣م. يمِٙمَثْقِري  َأَن اظم٣َْمِرَ َيْٚمًِم ضَمْٝم٧ُم ؾَم  )اِيَك
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ـْ ضَمِدي٧ِم  ٣مىمُِؿ َِم ٣ٌَمَن َواحْلَ ـُ ضِم ـِ َوَصَحَحُف ازْم َٛم  ً ٣َم َأطْمَرصَمُف َأْصَح٣مُب ايم
ظمِ

ٛم٣َمَزِة, َواظم٣َْمِر ضَمْٝم٧ُم ؾَم٣مَء َِمٛمَْٜم٣م»اظمُِْٕمغَمِة ََمْرهُمقفًم٣م:  شايمَراىم٤ُِم طَمْٙمَػ اجْلِ
 (ٔ)

. 

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
هذا ايمٗمقل َمٗمٌقل, واحلدي٧م شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم وأيًّم٣م 

 آيمف وؽمٙمؿ.

َُِظ(:  ٍُ اِيَدا ِٛ َٓ  )اِيَك ٣مٌء ََمَُمك َأََم٣مََمَٜم٣م, َوإِ ًَ
ٛم٣َمَزِة ٞمِ يمِٙمٛمََخِٔمل  إْن ىَم٣مَن ََمَع اجْلِ

 هَمَخْٙمَٖمَٜم٣م.

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, ٛ/ٗ(, والبيهقي )ٖٖٙ/ٔ(, والحاكم )ٕٜٔ/ٔ(, والترمذي )ٖٓٛٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)

(, وابن أبى شيبة ٕٕ٘و ٜٕٗو ٜٕٗـ  ٕٛٗو  ٕٚٗ/٘(, وأحمد )ٕٓٚو ٔٓٚوالطيالسي )
( حيث قال فيو: ٙٔٚاإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء ) (, وصححؤٓٔو ٕٗٔ/ٗ)

وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري " ووافقو 
 الذىبي, وىو كما قاال.
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 ]حكم اتباع النساء للجنائز[ 

ـْ ) – 241 ٛم٣َمئِِز, َومَلْ »َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم:  ُأم  فَمْمَِٝم٥مَ َوفَم ٣ٌَمِع اجْلَ ـِ اسم  هُنِٝمٛم٣َم فَم

شُئْمَزْم فَمَٙمْٝمٛم٣َم
 (ٔ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 حهِ اتباع ايٓطا٤ يًذٓا٥ص: 

 هبذا احلدي٧م فمعم ىمراهٝم٥م اسم٣ٌمع ايمٛم٣ًمء يمٙمجٛم٣مئز. ءاؽمتدل مجٜمقر ايمٔمٙمام

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َتريؿ ذيمؽ.

وإصؾ دم ش, هًنٝمٛم٣م»واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمٗمقل أم فمْمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م: 

 يمتحريؿ, ومل يث٦ٌم َم٣م يٌمهمف فمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م.اايمٛمٜمل 

 ش.ومل ُئمزم فمٙمٝمٛم٣م»اؽمتدل فمعم ذيمؽ زمٗمقهل٣م: وَمـ وم٣مل زم٣ميم٘مراه٥م:  

 .أي أٞمف هنل يدل فمعم ايم٘مراه٥م

 رض اهلل فمٛمف هنٝمٛم٣م فمـ ىمذا, أو أَمرٞم٣م زم٘مذا, يمف ضم٘مؿ ايمرهمع وومقل ايمِمح٣ميب

 إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

وإٞمام هنٝم٦م ايمٛم٣ًمء فمـ اسم٣ٌمع اجلٛم٣مئز ظم٣م يٗمع َمٛمٜمـ َمـ ايمٛمقح, وايمتًخط, 

 واجلزع, وايمتػمج, وايمٖمتٛم٥م, ونمغم ذيمؽ َمـ إَمقر اظمحرَم٥م.

 

                                                           
 (.ٖٗٔ« )ناسخ الحديث»(, وانظر ٖٜٛ(, ومسلم )ٕٚٛٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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 ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل:  ٚيف ضٓٔ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ىَم٣مَن دِم صِمٛم٣َمَزٍة,  َمـ ضمدي٧م فَم

٣م, هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َدفْمَٜم٣م َي٣م فُمَٚمُر,  هَمَرَأى فُمَٚمُر اَْمَرَأًة, هَمَِم٣مَح هِبَ

شكْمَ َداَِمَٔم٥ٌم, َوايمٛمَْٖمَس َُمَِم٣مزَم٥ٌم, َوايْمَٔمْٜمَد وَمِري٤ٌم هَم١مَِن ايْمٔمَ »
 (ٔ)

. 

 (: 1/494ٚقاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣م:  َٓ يمِٙمَتْحِريِؿ. ش, َومَلْ ُئْمَزْم فَمَٙمْٝمٛم٣َم»َووَمْقهُلَ  ـَم٣مِهٌر دِم َأَن ايمٛمَْٜمَل يمِْٙمَ٘مَراَه٥ِم 

ـْ  َٓ هَمَٟمْصُٙمُف ايمَتْحِريُؿ. ىَمَٟمهَن٣َم هَمِٜمَٚمْتُف َِم  وَمِريٛم٥ٍَم, َوإِ

ـُ َأيِب  ُٜمقُر َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, َوَيُدل  يَمُف ََم٣م َأطْمَرصَمُف ازْم َوإلَِم َأَٞمُف يمِْٙمَ٘مَراَه٥ِم َذَه٤َم مُجْ

ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب ُهَرْيَرَة  ٥ٌََم َِم َن دِم ىَم٣م -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َأَن َرؽُمقَل اهلَلِ »ؾَمْٝم

٣م هَمَٗم٣مَل: َدفْمَٜم٣م َي٣م فُمَٚمرُ  ِدي٧َم, َوَأطْمَرصَمُف ش صِمٛم٣َمَزٍة هَمَرَأى فُمَٚمُر اَْمَرَأًة هَمَِم٣مَح هِبَ احْلَ

٣م شمَِٗم٣مٌت. ـْ ؿَمِريٍؼ ُأطْمَرى, َوِرصَم٣مهُلَ ـُ ََم٣مصَمْف َِم ّل َوازْم
٣مئِ ًَ  ايمٛمَ

********** 

 

 

                                                           
/ ٗ(, وابن خزيمة في "حديث علي بن حجر" )ٖٕٙ/ ٔوالنسائي ) (,ٚٛ٘ٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

(, وضعفو اإلمام ٗٗٗوٛٓٗوٖٖٖوٖٕٚوٓٔٔ/ ٕ(, وأحمد )ٚٗٚ(, وابن حبان )ٕ/ ٛٛٔ
(, وقال فيو: وىذا إسناد ضعيف; رجالو ثقات غير ٖٖٓٙاأللباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة )

وقد سقط : -اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى-قلت سلمة بن األزرق; قال الذىبي: "ال يعرف". 
( , فجرى على ظاىره, فقال: ٖٔٛ/ ٔمن اإلسناد عند بعضهم, ومنهم الحاكم في "المستدرك" )

  "صحيح على شرط الشيخين"! ووافقو الذىبي!.
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 ]حكم القيام للجنازة[

ـْ ) – 245 صعم اهلل فمٙمٝمف  -فمٛمف: َأَن َرؽُمقَل اهللَِ رض اهلل  -َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد َوفَم

ـْ سَمٌَِٔمَٜم٣م هَماَل جَيْٙمِْس ضَمَتك سُمقَوعَ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ٛم٣َمَزَة هَمُٗمقَُمقا, هَمَٚم شإَِذا َرَأْيُتُؿ اجْلَ
 

(ٔ)
 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 القيام اجلناسة. حكمصاق املصنف رمحى اهلل تعاىل هذا احلديث لبيان 

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ ايمٗمٝم٣مم يمٙمجٛم٣مزة إلم أومقال: وومد 

  .همٚمٛمٜمؿ َمـ ذه٤م إلم ٞمًخ ايمٗمٝم٣مم

ـْ فَمقِم  فٞ َطًِ: ف ُث فَم َ٘مِؿ, ُُيَد  ـَ احْلَ ُٔمقَد زْم ًْ رض اهلل -َمـ ؿمريؼ ََم

هَمُٗمْٚمٛم٣َم َووَمَٔمَد هَمَٗمَٔمْدَٞم٣م  وَم٣ممَ », وَم٣مَل: َرَأْيٛم٣َم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ -فمٛمف

ٛم٣َمَزةِ  َئْمٛمِل دِم اجْلَ
 (ٕ)

 ش.

 إلم اجلٚمع زمكم إضم٣مدي٧م.زمؾ وَمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ ذه٤م إلم فمدم ايمٛمًخ, 

ووم٣ميمقا: ىم٣من ومٝم٣مم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٙمجٛم٣مزة, شمؿ ومٔمقده 

عم آيمف همٝم٘مقن ايمٗمٝم٣مم َمًتح٤م, يمؼمك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفم, يمٌٝم٣من اجلقاز

 .مجًٔم٣م زمكم إديم٥م اظمداوَم٥م فمٙمٝمفوؽمٙمؿ 

                                                           
(, واللفظ لمسلم, ولفظ البخاري مثلو إال أن ٚٚ( )ٜٜ٘(, ومسلم )ٖٓٔٔأخرجو البخاري ) (ٔ)

 «.ال يقعدف»عنده: 

 (.ٕٜٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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 ٚاضتديٛا ع٢ً ذيو مبا يف ايصخٝخني: 
ـُ  ـُ ضُمٛمَْٝمٍػ, َووَمْٝمُس زْم ـَ َأيِب يَمْٝمعَم, وَم٣مَل: ىَم٣مَن ؽَمْٜمُؾ زْم ـِ زْم ٌَْد ايمَرمْحَ َمـ ؿمريؼ فَم

وا فَمَٙمْٝمِٜماَم زمَِج  -رض اهلل فمٛمٜمام  -ؽَمْٔمٍد  ـِ زم٣ِميمَٗم٣مِدؽِمَٝم٥ِم, هَمَٚمر  ٛم٣َمَزٍة, هَمَٗم٣مََم٣م, وَم٣مفِمَدْي

ََم٥ِم, هَمَٗم٣مَٓ:  ـْ َأْهِؾ ايمذ  ـْ َأْهِؾ إَْرِض َأْي َِم اَم إهَِن٣َم َِم إَِن ايمٛمٌََِل َصعَم اهلُل »هَمِٗمٝمَؾ هَلُ

, هَمَٗم٣مَل:  ٦ْم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ََمَرْت زمِِف صِمٛم٣َمَزٌة هَمَٗم٣مَم, هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: إهَِن٣َم صِمٛم٣َمَزُة َُّيُقِدي  ًَ َأيَمْٝم

٣مَٞمٖمْ  شًً
 (ٔ)

. 

ٌِْد اهللِ رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: ََمَرْت ٚيف َطًِ:  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

٣م َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َووُمْٚمٛم٣َم ََمَٔمُف هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َي٣م َرؽُمقَل  صَمٛم٣َمَزٌة, هَمَٗم٣مَم هَلَ

ٛم٣َمَزَة هَمُٗمقَُمقاإَِن اظمَْْقَت همَ »اهللِ, إهَِن٣َم َُّيُقِدَي٥ٌم, هَمَٗم٣مَل:  شَزٌع, هَم١مَِذا َرَأْيُتُؿ اجْلَ
 (ٕ)

. 

 همٗم٣ميمقا: همزع اظمقت ايمٗمٝم٣مم يمف مل يٛمًخ.

فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف سيح دم  ضمدي٧موايمذي يٓمٜمر أن 

وهذا ش, وم٣مم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وومٔمد »ايمٛمًخ7 ٕٞمف وم٣مل: 

 ايمُم٣مهمٔمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم. اطمتٝم٣مر

يمقصمقب ايمٗمٝم٣مم, ٟمن ايمٛمًخ يمٝمس ٕصؾ ايمٗمٝم٣مم, وإٞمام ايمٛمًخ زم :ٚقد ٜكاٍ

 .ايمٗمقل أولموزمٗمل اؽمتح٣ٌمب ذيمؽ, مجًٔم٣م زمكم إديم٥م ىمٙمٜم٣م, وهذا 

 

                                                           
 (.ٜٔٙ(, ومسلم في صحيحو )ٕٖٔٔأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)

 (.ٜٓٙأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٕ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]حكم القيام للجنازة[

 

[271] 
 

  

ٛم٣َمَزةَ »قولى:   ش.هَمُٗمقَُمقا  إَِذا َرَأْيُتُؿ اجْلَ

 وهذا َمْمٙمؼ دم صمٛم٣مئز اظمًٙمٚمكم, ونمغمهؿ َمـ إَمقات.

 ذنس ضبب ايكٝاّ يًذٓاش٠: 
هذه اظمًٟميم٥م, هؾ ايمٗمٝم٣مم يمٙمجٛم٣مزة, أم ايمٗمٝم٣مم سمٔمٓمٝمؿ  واطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم

 هلل فمز وصمؾ, أم أن ايمٗمٝم٣مم ره٥ٌم َمـ اظمقت؟

ٝمف وفمعم يمٗمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙم ,وايمذي يٓمٜمر أن ايمٗمٝم٣مم ره٥ٌم َمـ اظمقت

٣م»آيمف وؽمٙمؿ:  ًً  ش.٣مً ٙمٚمقت همزفميمإن » :ط فٗمقيميمو, شأيمٝم٦ًم ٞمٖم

ـْ سَمٌَِٔمَٜم٣م»قولى:   ٣م وَمُمك َمٔمٜمؿ.أي وم٣مم يمٙمجٛم٣مزة شمؿ سمٌٔمٜم :شهَمَٚم

 .أي زمٔمد أن يِمٙمقا إلم اظمٗمػمة شهَماَل جَيْٙمِْس »قولى: 

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمٔمٛمك هذا احلدي٧م إلم و شضَمَتك سُمقَوعَ »قولى: 

 أومقال: 

ـ فمعم أفمٛم٣مق ايمرصم٣مل ايمذيـ ضمتك سمقوع دم إرض َم فكاٍ بعطِٗ:

  .محٙمقه٣م

اًل, ايمٗمقل إول: ديمٝموايمِمحٝمح , ضمتك سمقوع دم ايمٙمحد ٚقاٍ بعطِٗ:

 ش.ضمتك سمقوع دم إرض»أَم٣م ديمٝماًل: همٗمد صم٣مء دم زمٔمض إضم٣مدي٧م: , وٞمٓمًرا
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, ايبٝٗكٞ يف ايهرب٣:  فعٓد وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل  فَم

َْرضِ : »ط ْٕ ٌََع َأضَمُدىُمْؿ صِمٛم٣َمَزًة هَماَل جَيْٙمِْس ضَمَتك سُمقَوَع دِم ا شإَِذا اسَم
 (ٔ)

. 

ظم٣م   ط٣مئاًم ضمتك يٙمحد ومد يُمؼ فمعم ايمٛم٣مس, وايمٛمٌل وأَم٣م ايمٛمٓمر همٌٗم٣مؤه وم

 .صمٙمسصم٣مء وايمٗمػم ظم٣م يٙمحد 

اِء زمـ فم٣مزب فٞ ضٓٔ ايٓطا٥ٞ: ف طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع »وَم٣مَل:   َمـ ضمدي٧م ايْمػَمَ

ٛم٣َم  طَرؽُمقِل اهللَِ  ًْ دِم صَمٛم٣َمَزٍة, هَمَٙماَم اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم إلَِم ايْمَٗمػْمِ َومَلْ ُيْٙمَحْد, هَمَجَٙمَس َوصَمَٙم

شُف ىَمَٟمَن فَمعَم ُرُءوؽِمٛم٣َم ايمَْمغْمَ ضَمْقيمَ 
 (ٕ)

. 

********** 

                                                           
(, وىو في الصحيحة لإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى برقم ٙٚٛٙأخرجو البيهقي في الكبرى ) (ٔ)

: "رأيت أبا صالح ال يجلس حتى توضع عن مناكب (, وقال فيو: زاد البيهقي: قال سهيلٜٖٚٙ)
الرجال". رواه البيهقي, وكذا أبو نعيم في "المستخرج "; كما في "الفتح ". وقد تابع أبا صالح: 

"إذا رأيتم الجنازة, فقوموا,  أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:
(, ومسلم, وكذا الترمذي ٖٓٔٔرجو البخاري )فمن تبعها; فال يجلس حتى توضع ". أخ

( وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح, وىو قول أحمد ٔ٘/ٖ( , والبيهقي, وأحمد )ٖٗٓٔ)
وإسحاق, قاال: من تبع جنازة; فال يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال ". ثم روى أحمد 

صلى اهلل عليو  -( من طريق شريك عن سهيل عن أبيو عن أبي سعيد قال: كان النبي ٛٗ/ٖ)
: أنو يقعد -وكذا حديث الترجمة -إذا اتبع جنازة; لم يجلس حتى توضع. ومفهوم ىذا -وسلم 

بعد وضعها على األرض, وبو ترجم البخاري للحديث, فقال: "باب: من تبع جنازة; فال يقعد حتى 
يث عامر بن توضع عن مناكب الرجال, فإن قعد أمر بالقيام ". وأخرج الشيخان, وغيرىما من حد

 ربيعة مرفوعاً نحو حديث الترجمة. 
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى ٜٗ٘ٔ(,وابن ماجو )ٕٔٓٓأخرجو النسائي في سننو ) (ٕ)

 في صحيح السنن. 



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]كيفية إدخال الميت إلى القبر[

 

[273] 
 

  

 ]كيفية إدخال الميت إلى القبر[

ـْ َأيِب إؽِْمَح٣مَق, َأَن ) – 243 ـَ َيِزيَد َوفَم ٌَْد اهللَِ زْم : -رض اهلل فمٛمف  -فَم

ٛم٥َمِ »  ً ـَ ايم , َووَم٣مَل: َهَذا َِم ٌَِؾ ِرصْمقَمِ ايْمَٗمػْمَ ـْ وِم ٝم ٦َم َِم
شَأْدطَمَؾ اظمَْ

 (ٔ)
َأطْمَرصَمُف َأزُمق . 

 (.َداُودَ 

 ******************************* الشرح:

هق فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل ايمًٌٝمٔمل اهلٚمداين, شمٗم٥م  :شعن أبي إصحاق»قْلُ: 

  .اطمتٙمط دم آطمره, وىم٣من َمديم٣ًمً 

ٌُْد  :شعبد اهلل بن يشيد»قْلُ:  ـُ  اهللِ فَم ـِ  َيِزْيَد  زم ـِ  َزْيدِ  زم , ضُمَِمكْمٍ  زم  اخَلْْمِٚمل 

, َُمْقؽَمك َأزُمق , إَْٞمَِم٣مِري  , إَْوِد  , اخَلْْمِٚمل   .ايمُ٘مْقدِم   شُمؿَ  اظمََديِن 

ٌَِؾ ِرصْمقَمِ ايْمَٗمػْمَ »قولى:  ـْ وِم  ش.َأْدطَمَؾ اظمَْٝم ٦َم َِم

 ؽمؾ رأؽمف َمـ صمٜم٥م اظمقوع ايمذي ي٘مقن همٝمف رصمقم اظمٝم٦م.زمٚمٔمٛمك أٞمف 

ٚمكم ايمٗمػم, ٕن اظمٝم٦م ي٘مقن دم ومػمه فمعم يده ايمٝمٚمكم, همًٝم٘مقن رأؽمف دم ي

 .هورصماله دم ي٣ًمر

 اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م إلم شمالشم٥م أومقال: وومد 

 
                                                           

ثـََنا ُشعْ ٕٖٔٔأخرجو أبو داود ) (ٔ) ثـََنا أَِبي, َحدَّ ْيُد اللَِّو ْبُن ُمَعاٍذ, َحدَّ ثـََنا ُعبـَ َبُة, َعْن َأِبي (, قال: َحدَّ
ِإْسَحاَق, قَاَل: َأْوَصى اْلَحاِرُث َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيِو َعْبُد اللَِّو ْبُن يَزِيَد بو, وىذا إسناد صحيح, رجالو 

 رجال الصحيح, وأبو إسحاق الراوي عنو شعبة فأمنا من شبهة تدليسو.
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 (: 1/495قاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ضبٌ ايطالّ )
َٟميَم٥ِم شَماَلشَم٥ُم َأوْمَقاٍل:  ًْ  َودِم اظمَْ

:)ٍُ َّ  ََم٣م ُذىمَِر, َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم ايمَُم٣مهمِِٔمل  َوَأمْحَُد. )اِيَأ

َٚايجَّاِْٞ(: ٌَِؾ َرْأؽِمِف.  ) ـْ وِم ؾ  َِم ًَ  ُي

٣ٌَمسٍ  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم ـْ ايمث َٗم٥ِم ََمْرهُمقفًم٣م َِم ٣َم َرَوى ايمَُم٣مهمِِٔمل  فَم
رض اهلل فمٛمف -ظمِ

ٌَِؾ َرْأؽِمفِ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -َأَٞمُف : »- ـْ وِم َوَهَذا َأضَمُد وَمْقرَمْ ش, ؽَمَؾ ََمٝم ًت٣م َِم

.ايمَُم   ٣مهمِِٔمل 

 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وهذا ايمثٗم٥م ايمذي روى فمٛمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم, ىمذاب فمٛمد 

 .نمغمه, همٜمق إزمراهٝمؿ زمـ أيب ُيٝمك

َٚايجَّاِيُح(: (  . ًو٣م إْذ ُهَق َأْيَنُ ٌَْٙم٥ِم َُمْٔمؼَمِ ٌَِؾ ايْمِٗم ـْ وِم ؾ  َِم ًَ يَِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َأَٞمُف ُي
ِٕ 

ـْ  زَمْؾ )وُمْٙم٦م(:  ِح ضَمِدي٧ِم صَم٣مزمٍِر دِم ايمٛمَْٜمِل فَم َوَرَد زمِِف ايمٛمَص  ىَماَم َيْٟميِت دِم َذْ

٣ٌَمٍس ََم٣م ُهَق َٞمصر دِم إْدطَم٣مِل  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َِمِذي  َِم ْ  يَمْٝماًل هَم١مَِٞمُف َأطْمَرَج ايمؼم 
ـِ ايمَدهْم

ـٌ  ًَ ٌَْٙم٥ِم َوَيْٟميِت َأَٞمُف ضَمِدي٧ٌم ضَم ٌَِؾ ايْمِٗم ـْ وِم ـْ اظمَْْجُٚمقِع َأَٞمُف همِْٔمٌؾ  اظمَْٝم ٦ِم َِم َتَٖم٣مُد َِم ًْ هَمُٝم

 خُمَغَمٌ همِٝمِف.

 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 وايمٗمقل إول هق ايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م, يمدٓيم٥م احلدي٧م اظمرهمقع فمٙمٝمف.

 ش.هذا َمـ ايمًٛم٥م»يمٗمقيمف دم احلدي٧م: 
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 .ؿَمـ ايمًٛم٥م, يمف ضم٘مؿ ايمرهمع فمٛمد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙم فإٕ قٍٛ ايصخابٞ:

 حهِ تػط١ٝ ايكرب عٓد ايدفٔ: 
 (: 1/496قاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

ٙمِٝمِؾ ايْمَٗمػْمِ زم٣ِميمَثْقِب فِمٛمَْد َُمَقاَراِة اظمَْٝم ٦ِم.   )هَم٣مئَِدٌة(: ُاطْمُتٙمَِػ دِم جَتْ

َٙمُؾ ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن اظمَْْدهُمقُن اَْمَرَأًة َأْو َرصُماًل.   هَمِٗمٝمَؾ: جُيَ

٣ٌَمٍس ظمَِ  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َٓ َِم َٓ َأضْمَٖمُٓمُف إ ٌَْٝمَٜمِٗمل    -رض اهلل فمٛمف  -٣م َأطْمَرصَمُف ايْم

 ش. وَمػْمَ ؽَمْٔمٍد زمَِثْقزمِفِ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -صَمَٙمَؾ َرؽُمقُل اهلَلِ »وَم٣مَل: 

 : ٌَْٝمَٜمِٗمل  ـْ ضَمِدي٧ِم َُيَْٝمك وَم٣مَل ايْم َٓ َِم ـِ َأيِب ايْمَٔمْٝمَزاِر َوُهَق َٓ َأضْمَٖمُٓمُف إ ٥ٌََم زْم ـِ فُمْٗم زْم

 َؤِمٝمٌػ. 

٣مِء.  ًَ ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب إؽِْمَح٣مَق: َووِمٝمَؾ: خَيَْتص  زم٣ِميمٛم  ٌَْٝمَٜمِٗمل  َأْيًّم٣م َِم ٣َم َأطْمَرصَمُف ايْم
ظمِ

ُْمق» ًُ ٌْ ـُ َزْيٍد َأْن َي ٌُْد اهللَِ زْم فَْمَقِر هَمَٟمزَمك فَم ْٕ ٣مِرِث ا ا فَمَٙمْٝمِف شَمْقزًم٣م َأَٞمُف ضَمَيَ صِمٛم٣َمَزَة احْلَ

: ش. َووَم٣مَل: إَٞمُف َرصُمٌؾ  ٌَْٝمَٜمِٗمل   ََمْقوُمقهًم٣م.  َوَهَذا إؽْمٛم٣َمُدُه َصِحٝمٌح َوإِْن ىَم٣منَ وَم٣مَل ايْم

ـْ َأْهِؾ ايْمُ٘مقهَم٥ِم: َأَن )وُمْٙم٦م(:  ـْ َرصُمٍؾ َِم ٌَْٝمَٜمِٗمل  فَم ُدُه ََم٣م َأطْمَرصَمُف َأْيًّم٣م ايْم َوُي٠َمي 

ـَ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َأسَم٣مهُ  ِه هَمَجَذَب فَمقِمَ زْم َط ايمَثْقُب فَمعَم وَمػْمِ ًِ ْؿ َيْدهمِٛمُقَن ََمٝم ًت٣م َووَمْد زُم

ـْ ايْمَٗمػْمِ َووَم٣مَل:  ٣مُء "ايمَثْقَب َِم ًَ "إَٞماَم َيِْمٛمَُع َهَذا ايمٛم 
 (ٔ)

 ىـا. 
********** 

                                                           
لبيهقي رحمو اهلل تعالى عقبو: َوُىَو (, وقال اإلمام أ٘ٓٚأخرجو اإلمام البيهقي في سننو الكبرى ) (ٔ)

َقِطِع; ِلَجَهالَِة الرَُّجِل ِمْن َأْىِل اْلُكوَفِة.  ِفي َمْعَنى اْلُمنـْ
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ـِ ) – 241 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ـِ ايمٛمَ ازْم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ٌِل  َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, فَم

ِؿ اهللَِ, َوفَمعَم َِمَٙم٥ِم َرؽُمقِل »وَم٣مَل:  - ًْ ٌُقِر, هَمُٗمقيُمقا: زمِ إَِذا َوَؤْمُتْؿ ََمْقسَم٣مىُمْؿ دِم ايْمُٗم

شصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -اهللَِ 
(ٔ)

 , ل 
٣مئِ ًَ . َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد, َوَأزُمق َداُوَد, َوايمٛمَ

٣ٌَمَن, َوأَ  ـُ ضِم  (.فَمَٙمُف ايمَداَروُمْْمٛمِل  زم٣ِميْمَقوْمِػ َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

 اذتدٜح أخسد٘ اذتانِ زمح٘ اهلل تعاىل يف املطتدزى: 
ٌََٝم٣مِض   كَم, وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛمِل ايْم ـْ َأيِب ضَم٣مِزٍم ََمْقلَم ايْمِٕمَٖم٣مِري  , -رض اهلل فمٛمف  -فَم

ـْ َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم اهللُ ِه هَمْٙمَٝمُٗمِؾ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأَٞمُف وَم٣مَل:  فَم إَِذا ُوِوَع اظمَْٝم ٦ُم دِم وَمػْمِ

ـَ َيَّمُٔمقَٞمُف ضِمكَم ُيقَوُع دِم ايمَٙمْحِد:  زم٣ِمؽْمِؿ اهلَلِ َوزم٣ِمهلَلِ, َوفَمعَم َِمَٙم٥ِم َرؽُمقِل اهلَلِ »ايَمِذي

 ش.َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 

 أهؾ اإلؽمالم َمـ اإلضم٣ًمن دم دهمـ َمقسم٣مهؿ.َم٣م فمٙمٝمف  ويف هذا احلديث:

 أن ووع اظمٝم٦م دم ايمٗمػم ئمتػم َمـ ايم٘مراَم٣مت, إذ أن اهلل فمز وصمؾ  وفيى:

 

                                                           
(, وابن حبان ٖٕٖٔ(, وأبو داود )ٕٛٔ - ٕٚٔو  ٜٙو  ٜ٘و  ٓٗو  ٕٚ/ ٕأخرجو أحمد ) (ٔ)

لنسائي غير جيد, إطالق العزو ىكذا ل«: تنبيو»«. وعلى سنة رسول اهلل»(, وفي رواية: ٖٓٔٔ)
والحديث تفرد برفعو ىمام بن يحيى ولو «. عمل اليوم والليلة»فإن الحديث عند النسائي في 

أوىام, وىذا منها, ورجح اإلمام الدارقطني الموقوف. والحديث قد صح من حديث البياضي 
 (.ٖ٘٘ٔرضي اهلل عنو أخرجو الحاكم في مستدركو برقم )
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أىمرَمف زم٣ميمدهمـ زمخالف نمغمه َمـ احلٝمقاٞم٣مت7 هم١مٞمف يتٔمرض ٕىمؾ ايم٣ًٌمع 

 وايمْمغم, وآَمتٜم٣من.

ِؿ ا»قولى:  ًْ ٌُقِر, هَمُٗمقيُمقا: زمِ  ش.هللَِ إَِذا َوَؤْمُتْؿ ََمْقسَم٣مىُمْؿ دِم ايْمُٗم

 همّمٝمٙم٥م هذه ايم٘مٙمٚم٥م يمَلضمٝم٣مء, ويمَلَمقات. وفيى:

 .وسمٔمٙمٚمقن َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمػمىم٣مت

 ش. صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َوفَمعَم َِمَٙم٥ِم َرؽُمقِل اهللَِ »قولى: 

أي فمعم ديٛمف ايمٗمقيؿ, ديـ اإلؽمالم ايمذي ارسمّم٣مه اهلل فمز وصمؾ يمٔم٣ٌمده 

  َمٝمؾ فمـ احلؼ.أمجٔمكم, وفمعم ساؿمف اظمًتٗمٝمؿ, ايمذي ٓ افمقصم٣مج همٝمف, وٓ

 ش.وزم٣مهلل» ٚدا٤ يف زٚا١ٜ اذتانِ شٜاد٠:

 آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مهلل فمز وصمؾ. وفيى:

ويمق اؽمتج٣مب اهلل فمز وصمؾ ظمثؾ هذه ايمدفمقة7 يمرزمام ؽمٙمؿ اظمٝم٦م َمـ ىمثغم 

 ., واهلل أفمٙمؿَمـ ايمٖمتـ ايمتل ومد َتِمؾ يمف دم ومػمه

********** 
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 ]حرمة الميت كحرمة الحي[

ـْ ) – 242 ىَمْنُ » وَم٣مَل:  طَأَن َرؽُمقَل اهللَِ  ; اهللَُ فَمٛمَْٜم٣مَرِضَ فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ِه ضَمٝم٣ًّم شفَمْٓمِؿ اظمَْٝم ٦ِم ىَمَ٘مْنِ
 (ٔ)

ٙمِؿٍ .  ًْ ِط َُم   (.َرَواُه َأزُمق َداُوَد زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد فَمعَم َذْ

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 243 ـُ ََم٣مصَمْف َِم شْمؿِ : »ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥مَ َوَزاَد ازْم شدِم اإْلِ
 (ٕ)

.) 

 ******************************* الشرح:

وأٞمف ٓ , ؾمٟمن اظمًٙمؿ دم ضمٝم٣مسمف, وزمٔمد َمقسمف فمٓمؿ ويف احلديث من الفوائد:

 تٔمرض يمف زمٟمذى دم ضمٝم٣مسمف, وزمٔمد َمقسمف.جيقز أن يُ 

********** 

                                                           
ىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم (, و ٕٖٚٓأخرجو أبو داود ) (ٔ)

(, وقال فيو: ىذا حديث حسن. وقد ذكره اإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى في أحاديث ٚٚ٘ٔ)
(, حيث قال فيو في آخر بحثو: فمحمد بن عبد اهلل ابو أحمد ٜٓ٘معلة ظاىرىا الصحة برقم )

ولم يتابعو أحد فتكون روايتو شاذة حيث انو تفرد بها.  الزبيري رواه عن سفيان عن يحي بن سعيد
انتهى. والحديث الراجح فيو الوقف, وقد أعلو اإلمام البخاري رحمو اهلل تعالى حيث قال في كتابو 
التاريخ: محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة موقوفًا, قال: ورفعو سعيد بن سعيد, وحارثة, 

عنها عن النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم, وروى سليمان عن رملة, عن عائشة رضي اهلل 
والداروردي عن سعد ولم يرفعاه, قال أبو عبد اهلل البخاري: وغير المرفوع أكثر, ورواه عروة 

 والقاسم عن عائشة رضي اهلل عنها قولها. انتهى.

ن بعض الرواة. (, وىذه اللفظ ليست من الحديث, وإنما ىي تفسير مٚٔٙٔأخرجو ابن ماجو ) (ٕ)
وفي إسناده عبد اهلل بن زياد مجهول, قال البوصيري في الزوائد: ولعلو عبد اهلل بن زياد بن سمعان 

  المدني أحد المتروكين, فالحديث يكون ضعيف جًدا إذا كان على ىذا الحال.
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 [اللحد والشق في القبر] 

ـْ ) – 244 ـِ َأيِب َووَم٣مٍص َوفَم ُدوا رِم »وَم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمف  -ؽَمْٔمِد زْم َأحْلَ

ًد  ٣ًٌم, ىَماَم ُصٛمَِع زمَِرؽُمقِل اهللَِ حَلْ ـِ ُٞمِْم ٌُقا فَمعَم ايمَٙمٌِ صعم اهلل فمٙمٝمف  -ا, َواْٞمِِم

شوؽمٙمؿ
(ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 ******************************* الشرح:

   لبيان أيوما أفضل اللحد, أم الشق؟صاق املصنف رمحى اهلل تعاىل 

 :(78/ 10) ايصخٝح ادتاَع يػسح قاٍ ابٔ املًكٔ يف ايتٛضٝح
 إن ايمُمؼ َمـ فمٛمدٞم٣م أهمّمؾ وايمٙمحد صم٣مئز, _أي ايمٙمحد وايمُمؼ_ وايم٘مؾ

د إرض, صٙم٦ٌم  وٓزمٛمف ويمِم٣مضمٌٝمف - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل يمرؽمقل حُلِ

 ضمٛمٝمٖم٥م وأزمق وَم٣ميمؽ ايمٛمخٔمل: إئٚم٥م واؽمتحٌف فمٚمر ازمـ زمف وأوص إزمراهٝمؿ,

 روى وومد يمٛمٌٝمف, سمٔم٣ملم اهلل اطمت٣مره َم٣م وهق: وم٣ميمقا وإؽمح٣مق, وأصح٣مزمف

 وايمَُمؼ   يمٛم٣م, ايمَٙمحُد ": َمرهمقفًم٣م فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م َمـ إرزمٔم٥م ايمًٛمـ أصح٣مب

 ها .نمري٤م ضمدي٧م: ايمؼمَمذي وَم٣مَل . "يمٕمغِمٞم٣م
٣ميمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ايمٙمحد أهمّمؾ َمـ ايمُمؼ, ومم٣م سمٗمدم هم 

 وذيمؽ َٕمقر: 

                                                           
 (.ٜٙٙأخرجو مسلم ) (ٔ)
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ايمُمؼ ايمذي أن ايمٙمحد ي٘مقن دم صم٣مٞم٤م ايمٗمػم, ويِم٣من أىمثر َمـ  األَس األٍٚ:

 ي٘مقن دم وؽمْمف.

اطمت٣مره يمٛمٌٝمف حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف اهلل فمز وصمؾ  أن األَس ايجاْٞ:

 .وؽمٙمؿ

َ ايمٛمٌَِل  فٞ ضٓٔ ابٔ َاد٘: ف ـِ ََم٣ميمٍِؽ, وَم٣مَل: ظم٣ََم سُمُقدم  ـْ َأَٞمِس زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َتِخغُم  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ىَم٣مَن زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم َرصُمٌؾ َيْٙمَحُد, ًْ ُح, هَمَٗم٣ميُمقا: َٞم َوآطَمُر َيْيَ

ٌََؼ َص٣مضِم٤ُم ايمَٙمْحِد  ًَ اَم ؽُمٌَِؼ سَمَرىْمٛم٣َمُه, هَمُٟمْرؽِمَؾ إيَِمْٝمِٜماَم, هَم ُ ٌَْٔم٧ُم إيَِمْٝمِٜماَم, هَمَٟمُّي  َرزَمٛم٣َم, َوَٞم

شهَمَٙمَحُدوا يمِٙمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ »
 (ٔ)

. 

 (: 144 يف أحهاّ ادتٓا٥ص )قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل

وجيقز دم ايمٗمػم ايمٙمحد, وايمُمؼ, جلري٣من ايمٔمٚمؾ فمٙمٝمٜمام دم فمٜمد ايمٛمٌل صعم 

 ىـااهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, ويم٘مـ إول أهمّمؾ. 

                                                           
(: ٘ٗٔ - ٗٗٔي أحكام الجنائز )(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل فٚ٘٘ٔأخرجو ابن ماجو ) (ٔ)

(. ولو شاىدان: األول: عن ابن عباس. ٕٗٓ/ ٘وسنده حسن كما قال الحافظ في التلخيص )
(,... واالخر: عن عائشة رواه ابن ماجو وابن ٖٖٛ٘, ٜٖ(, وأحمد ٜٕٛ/ ٔأخرجو ابن ماجو )

"دخل  بلفظ: سعد, وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ. لكن لألول منهما طريق أخرى
قبر النبي: صلى اهلل عليو وسلم العباس, وعلي والفضل, وسوى لحده رجل من االنصار, وىو 

(, ٚٗ/ ٗالذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر ". أخرجو الطحاوي في " مشكل االثار " )
( وإسناده صحيح, والبن عباس حديث آخر في ٕٔٙٔ(, وابن حبان )ٕٛٙوابن الجارود )

 قولو صلى اهلل عليو وسلم يأتي بعد حديث, وشاىد من حديث علي.اللحد من 
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أٞمف هق ايمذي اطمت٣مره ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  األَس ايجايح:

 ٕصح٣مزمف رض اهلل فمٛمٜمؿ.

  تعاىل: نُا ثبت ذيو يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل
٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

َٞم٣م»َوؽَمَٙمَؿ:  شايمَٙمْحُد يَمٛم٣َم َوايمَُمؼ  يمَِٕمغْمِ
 (ٔ)

 . 

ـِ َأيِب َووَم٣مٍص رض اهلل فمٛمف»قولى:  ـْ ؽَمْٔمِد زْم  ش. َوفَم

, ة اظمٌمميـ زم٣مجلٛم٥مأضمد ايمٔممموهق ؽمٔمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؽمٛم٣من ايمزهري, 

 وأول َمـ رَمك زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ.

 نُا ثبت ذيو يف ايصخٝخني: 
ـَ َأيِب َووَم٣مٍص َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, َيُٗمقُل:  ََوُل ايمَٔمَرِب »َمـ ضمدي٧م ؽَمْٔمَد زْم َٕ إيِن  

ْٜمٍؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللََِرَمَ  ًَ شك زمِ
 (ٕ)

. 

                                                           
(, وقال فيو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في كتابو أحكام ٕٖٛٓأخرجو أبو داود في سننو ) (ٔ)

(, وابن ٕ٘ٔ/ ٕ(, والترمذي )ٖٕٛ/ ٔ(, والنسائي )ٜٙ/ ٕ(: أخرجو أبو داود )٘ٗٔالجنائز )
(, بسند ضعيف. كما قال الحافظ ٛٓٗ/ ٖ(, والبيهقي )ٛٗ /ٗ(, والطحاوي )ٔٔٚٗماجو )

ولعلو لشواىده وطرقو التي منها: عن جرير مرفوعا قلت: (, وصححو ابن السكن. ٖٕٓ/ ٘)
, ٜٖ٘, ٖٚ٘/ ٗ(, وأحمد )ٜٙٙمثلو. رواه ابن ماجو, والطحاوي, والبيهقي, والطيالسي )

وعثمان ىذا ضعيف كما قال الحافظ, (, عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنو. ٕٖٙ
لكن رواه الطحاوي من طريق ثان, وأحمد من طريقين آخرين, فهذه طرق أربعة لحديث جرير 
يقوي بعضها, فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل 

 الصحيح.
 (.ٜٕٙٙ(, ومسلم في صحيحو )ٕٖٛٚأخرجو البخاري في صححيو ) (ٕ)
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ضمدي٧م فَمقِم  زمـ أيب ؿم٣ميم٤م َمـ يف ايصخٝخني: نُا  ملسو هيلع هللا ىلصٚفداٙ زضٍٛ اهلل 

ي َأضَمًدا "َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُيَٖمد 

ل»نَمغْمَ ؽَمْٔمٍد, ؽَمِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل:  "َأـُمٛم ُف َيْقَم ُأضُمدٍ ش اْرِم هَمَداَك َأيِب َوُأَم 
 (ٔ)

. 

 تعاىل يف صخٝخ٘:  ٚيفظ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل
ََم٣م مَجََع َرؽُمقُل اهلِل "َمـ ضمدي٧م فَمقِم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف, وم٣مل: 

ـِ ََم٣ميمٍِؽ, هَم١مَِٞمُف صَمَٔمَؾ َيُٗمقُل يَمُف  ضََمٍد, نَمغْمِ ؽَمْٔمِد زْم ِٕ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َأزَمَقْيِف 

ل»َيْقَم ُأضُمٍد:   ."شاْرِم همَِداَك َأيِب َوُأَم 

 د بً أبٕ ّقاص زضٕ اهلل عيُ مطتجاب الدعْٗ.ّناٌ ضع

 ٚي٘ قص١ يف أْ٘ نإ َطتذاب ايدع٠ٛ، ٚقد ثبتت يف ايصخٝخني: 
ـِ ؽَمُٚمَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ ُيَٗم٣مُل يَمُف "َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

ـُ وَمَت٣مَدَة ُيْ٘مٛمَك َأزَم٣م ؽَمْٔمَدَة وَم٣مَل: َأََم٣م إِْذ ٞمَ  غُم ُأؽَم٣مََم٥ُم زْم ًِ َُمْدسَمٛم٣َم هَم١مَِن ؽَمْٔمًدا ىَم٣مَن َٓ َي

ِقَي٥ِم, َوَٓ َئْمِدُل دِم ايمَٗمِّمَٝم٥ِم, وَم٣مَل ؽَمْٔمٌد: َأََم٣م َواهلَلِ  ًَ ُؿ زم٣ِميم
ًِ َي٥ِم, َوَٓ َيْٗم زم٣ِميمَنِ

ٌُْدَك َهَذا ىَم٣مِذزًم٣م, وَم٣مَم ِرَي٣مًء َوؽُمْٚمَٔم٥ًم, هَمٟمَ  َْدفُمَقَن زمَِثاَلٍث: ايمَٙمُٜمَؿ إِْن ىَم٣مَن فَم ؿمِْؾ َٕ

, َوىَم٣مَن زَمْٔمُد إَِذا ؽُمئَِؾ َيُٗمقُل: ؾَمْٝمٌخ ىَمٌغٌِم  ـِ ْوُف زم٣ِميمِٖمَت فُمْٚمَرُه, َوَأؿمِْؾ هَمْٗمَرُه, َوفَمر 

ٌُْد اظمَٙمِِؽ: هَمَٟمَٞم٣م َرَأْيُتُف زَمْٔمُد, وَمْد ؽَمَٗمَط  ََمْٖمُتقٌن, َأَص٣مزَمْتٛمِل َدفْمَقُة ؽَمْٔمٍد, وَم٣مَل فَم

                                                           
 (.ٕٔٔٗ(, ومسلم في صحيحو )ٗٛٔٙأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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 , ـَ ايم٘مػَِمِ ٣ٌَمُه فَمعَم فَمْٝمٛمَْٝمِف َِم َوإَِٞمُف يَمَٝمَتَٔمَرُض يمِْٙمَجَقاِري دِم ايمْم ُرِق     ضَم٣مصِم

ـَ  "َيْٕمِٚمُزُه
 (ٔ)

. 

ًدا» قْلُ: ُدوا رِم حَلْ  ش.وَم٣مَل: َأحْلَ

 أي دم ومػمي, سمٟمؽمًٝم٣م زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

٣ًٌم» قْلُ: ـِ ُٞمِْم ٌُقا فَمعَم ايمَٙمٌِ  ش.َواْٞمِِم

 رًو٣م, وٓ سمٛمِم٤م.وهذا زمخالف ص٣مضم٤م ايمُمؼ هم١من ايمٙمٌـ سمقوع فمٙمٝمف فم

وايمٔمروٝم٥م ومد يٛمٜمد ايمٗمػم همتت٣ًمومط, زمٝمٛمام اظمٛمِمقزم٥م دم ايمٕم٣ميم٤م ومد سمٗمػ إذا 

 اهند ايمٗمػم.

إٓ أٞمف ومد يتٔمكم ايمُمؼ دم إَم٣مىمـ ايمرَمٙمٝم٥م, َمثؾ إَم٣مىمـ ايم٣ًمضمٙمٝم٥م هم١من 

 ايمٙمحد يِمُٔم٤م فمٚمٙمف دم ايمٗمٌقر.

ضمرص ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمتٟمد  ّيف احلدٓح مً الفْائد:

 ل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضمتك دم َمقهتؿ.زم٣ميمٛمٌ

 ثبتت يف صخٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل:
َدطَمْٙم٦ُم فَمعَم َأيِب زَمْ٘مٍر َرِضَ اهلَلُ "َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: 

دِم شَماَلشَم٥ِم َأشْمَقاٍب »ؽَمَٙمَؿ؟ وَم٣ميَم٦ْم: فَمٛمُْف, هَمَٗم٣مَل: دِم ىَمْؿ ىَمَٖمٛمُْتُؿ ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف وَ 

َ ش زمِٝمٍض ؽَمُحقيمَِٝم٥ٍم, يَمْٝمَس همِٝمَٜم٣م وَمِٚمٝمٌص َوَٓ فِماَمََم٥مٌ  ٣م: دِم َأي  َيْقٍم سُمُقدم  َووَم٣مَل هَلَ

                                                           
 (.ٖ٘ٗ(, ومسلم في صحيحو )٘٘ٚأخرجو البخاري في صححيو ) (ٔ)
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شْمٛمَكْمِ »َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ؟ وَم٣ميَم٦ْم:  ِٓ وَم٣مَل: هَمَٟمي  َيْقٍم َهَذا؟ ش َيْقَم ا

شْمٛمَكْمِ »٣ميَم٦ْم: ومَ  ِٓ وَم٣مَل: َأْرصُمق همِٝماَم زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ ايمَٙمْٝمِؾ, هَمٛمََٓمَر إلَِم شَمْقٍب فَمَٙمْٝمِف, ش َيْقُم ا

ُٙمقا شَمْقيِب َهَذا َوِزيُدوا فَمَٙمْٝمِف  ًِ ـْ َزفْمَٖمَراٍن, هَمَٗم٣مَل: انْم ىَم٣مَن ُيَٚمَرُض همِٝمِف زمِِف َرْدٌع َِم

ٛمُقيِن همِٝمَٜم٣م, وُمْٙم٦ُم: , هَمَ٘مٖم  ـَ  شَمْقزَمكْمِ ِديِد َِم إَِن َهَذا طَمَٙمٌؼ, وَم٣مَل: إَِن احَلَل َأضَمؼ  زم٣ِمجْلَ

ٌَْؾ َأْن  ـَ وَم
ـْ يَمْٝمَٙم٥ِم ايمث اَلشَم٣مِء, َوُدهمِ ك َِم ًَ اظمَٝم ٦ِم, إَِٞماَم ُهَق يمِْٙمُٚمْٜمَٙم٥ِم هَمَٙمْؿ ُيَتَقَف ضَمَتك َأَْم

"ُيِْمٌَِح 
(ٔ)

. 

 ش. وؽمٙمؿصعم اهلل فمٙمٝمف  -ىَماَم ُصٛمَِع زمَِرؽُمقِل اهللَِ » قْلُ:

 .أي ضمكم َمقسمف

 فٞ ضٓٔ ابٔ َاد٘: ف
َ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ـِ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ظم٣ََم سُمُقدم  َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

ٌَْٔم٧ُم  َتِخغُم َرزَمٛم٣َم, َوَٞم ًْ ُح, هَمَٗم٣ميُمقا: َٞم َوؽَمَٙمَؿ ىَم٣مَن زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم َرصُمٌؾ َيْٙمَحُد, َوآطَمُر َيْيَ

ٌََؼ َص٣مضِم٤ُم ايمَٙمْحِد إيَِمْٝمٜمِ  ًَ اَم ؽُمٌَِؼ سَمَرىْمٛم٣َمُه, هَمُٟمْرؽِمَؾ إيَِمْٝمِٜماَم, هَم ُ هَمَٙمَحُدوا »اَم, هَمَٟمُّي 

شيمِٙمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 
(ٕ)

. 

                                                           
  (.ٖٚٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

(, وقال ٜٜ/ ٖ(, وأحمد )٘ٗ/ ٗ(, والطحاوي )ٚ٘٘ٔأخرجو اإلمام ابن ماجو في سننو ) (ٕ)
هلل تعالى في صحيح السنن: حسن صحيح, وقال في أحكام الجنائز اإلمام األلباني رحمو ا

(. ولو شاىدان: ٕٗٓ/ ٘(: وسنده حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " )٘ٗٔ -ٗٗٔ)
/  ٕ/ ٕ( وابن سعد )ٖٖٛ٘, ٜٖ( وأحمد ٜٕٛ/ ٔاألول: عن ابن عباس. أخرجو ابن ماجو )

بن ماجو وابن سعد, وإسناده كل منهما (, واالخر: عن عائشة " رواه اٚٓٗ/ ٖ( والبيهقي )ٕٚ
   =صلى اهلل " دخل قبر النبي:  ضعيف كما قال الحافظ. لكن لألول منهما طريق أخرى بلفظ:
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    ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

العباس, وعلي والفضل, وسوى لحده رجل من االنصار, وىو الذي سوى عليو وعلى آلو وسلم  =
( وابن الجارود ٚٗ/ ٗار " )لحود قبور الشهداء يوم بدر ". أخرجو الطحاوي في " مشكل االث

( وإسناده صحيح, والبن عباس حديث آخر في اللحد من قولو ٕٔٙٔ( وابن حبان )ٕٛٙ)
( )ص ٜٚصلى اهلل عليو وسلم يأتي بعد حديث, وشاىد من حديث علي يأتي في المسألة )

ٔٗٚ.) 
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 ]رفع القبر عن األرض قدر شبر[

ـْ ) – 245 ٌَْٝمَٜمِٗمل  فَم َْرِض وَمْدَر »اَد: َٞمْحُقُه, َوزَ  صَم٣مزمِرٍ َويمِْٙم ْٕ ـِ ا ُه فَم َوُرهمَِع وَمػْمُ

.شؾِمػْمٍ 
 (ٔ)

٣ٌَمنَ   ـُ ضِم   (.َوَصَحَحُف ازْم

 ******************************* الشرح:

ـْ ضَمِدي٧ِم  :(1/497: )قاٍ ابٔ األَري ٌَُخ٣مِري  َِم َوُئَم٣مِرُوُف ََم٣م َأطْمَرصَمُف ايْم

ٛمَاًم  -َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -يمٛمٌَِل  َأَٞمُف َرَأى وَمػْمَ ا "ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمَتاَمِر  ًَ , َأْي "َُم

ٛم٣َمِم.  ًَ  َُمْرسَمِٖمًٔم٣م ىَمَٜمْٝمَئ٥ِم ايم

 : ٌَْٝمَٜمِٗمل  َع زَمْٝمٛمَُٜماَم ايْم ـِ "َومَجَ َداُر دِم َزََم َْمًح٣م شُمَؿ ظم٣ََم ؽَمَٗمَط اجْلِ ًَ ًٓ َُم زمَِٟمَٞمُف ىَم٣مَن َأَو

ٌِْد اظمَْٙمِِؽ ُأْص  ـِ فَم ٛمَاًم ايْمَقيمِٝمِد زْم ًَ  ىـا. "ٙمَِح هَمُجِٔمَؾ َُم
 (: 155-153قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف أحهاّ ادتٓا٥ص )

 ويًـ زمٔمد ايمٖمراغ َمـ دهمٛمف أَمقر:  - 114

 أن يرهمع ايمٗمػم فمـ آرض ومٙمٝماًل ٞمحق ؾمػم.  األٍٚ:

                                                           
 (, وىو ضعيف, والراجحٔٓٙٙ/ٕٛٔ/ ٛ(, وابن حبان )ٖٚٚٙ, ٖٙٚٙأخرجو البيهقي ) (ٔ)

إرسالو, فقد أخرجاه من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن جابر عن أبيو, فذكره. 
قال اإلمام البيهقي رحمو اهلل تعالى عقبو: َكَذا َوَجْدتُُو ", ثم ساق بإسناده من طريق َعْبُد اْلَعزِيِز, َعْن 

ْبرِِه اْلَماُء, َوُوِضَع َعَلْيِو َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد, َعْن َأبِيِو, " َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّ  ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُرشَّ َعَلى قـَ
 َلُو َعْن َحْصَباُء ِمْن َحْصَباِء اْلَعْرَصِة, َورُِفَع قـَبْـُرُه َقْدَر ِشْبٍر ". َوَىَذا ُمْرَسٌل, َوَرَواُه اْلَواِقِديُّ بِِإْسَنادٍ 

 َجاِبٍر, َوَذِلَك يـَُردُّ.
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وٓ يًقى زم٣مٕرض, وذيمؽ يمٝمتٚمٝمز همٝمِم٣من وٓ ُُّي٣من, حلدي٧م صم٣مزمر رض 

يمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أحلد يمف حلد, وٞمِم٤م ايمٙمٌـ ٞمِم٣ٌم, أن ا»اهلل فمٛمف: 

 ش.ورهمع ومػمه َمـ آرض ٞمحقا َمـ ؾمػم

(, 111/ 3(, وايمٌٝمٜمٗمل )5131) "صحٝمحف  "رواه ازمـ ضم٣ٌمن دم 

 وإؽمٛم٣مده ضمًـ.

رأي٦م ومػم رؽمقل اهلل صعم اهلل »ويمف ؾم٣مهد فمـ ص٣ميمح زمـ أيب ص٣ميمح وم٣مل: 

 ."اظمراؽمٝمؾ  "ود دم رواه أزمق داش, فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؾمػما أو ٞمحق ؾمػم

وي٠ميده َم٣م ؽمٝمٟميت َمـ ايمٛمٜمل فمـ ايمزي٣مدة فمعم ايمؼماب اخل٣مرج َمـ ايمٗمػم, هم١من 

َمـ اظمٔمٙمقم أٞمف يٌٗمك زمٔمد ايمدهمـ فمعم ايمٗمػم ايمؼماب ايمذي أطمرج َمـ ايمٙمحد 

٣ًٌم.   ايمذي ؾمٕمٙمف صمًؿ اظمٝم٦م, وذيمؽ ي٣ًموي ايمٗمدر اظمذىمقر دم احلدي٧م سمٗمري

 أن جئمؾ َمًٛماًم.  ايجاْٞ:

رأي٦م ومػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )وومػم أيب »ايمتامر وم٣مل:  حلدي٧م ؽمٖمٝم٣من

 ش.زم٘مر وفمٚمر( َمًٛماًم 

 (.3/ 1(, وايمٌٝمٜمٗمل )166 - 165/ 3أطمرصمف ايمٌخ٣مري )

 "ايمتٙمخٝمص  "ىمام دم  "اظمًتخرج  "ورواه ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم, وأزمق ٞمٔمٝمؿ دم 

 وايمزي٣مدة هلام.



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 قدر شبر[ ]رفع القبر عن األرض

 

[288] 
 

  

فَمعَم فَم٣مئَُِم٥َم, هَمُٗمْٙم٦ُم: وٓ ئم٣مرض ذيمؽ َم٣م روى فمـ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ, وَم٣مَل: َدطَمَٙم٦ْم 

ٌَْٝمِف َرِضَ اهلَلُ  ـْ وَمػْمِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َوَص٣مضِم َي٣م ُأََمِف اىْمُِمِٖمل رِم فَم

ٌَْْمَح٣مِء »فَمٛمُْٜماَم,  ٌُْْمقضَم٥ٍم زمِ ؿمَِئ٥ٍم, ََم َٓ  َٓ هَم٥ٍم, َو َٓ َُممْمِ ٌُقٍر  ـْ شَماَلشَم٥ِم وُم هَمَ٘مَُمَٖم٦ْم رِم فَم

ْٚمَراءِ ايْمَٔمْرَص٥ِم ا شحْلَ
(ٔ)

 . 

 : ُيَٗم٣مُل: إَِن َرؽُمقَل اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َُمَٗمَدٌم َوَأزُمق زَمْ٘مٍر وَم٣مَل َأزُمق فَمقِم 

فِمٛمَْد َرْأؽِمِف, َوفُمَٚمُر فِمٛمَْد ِرصْمَٙمْٝمِف, َرْأؽُمُف فِمٛمَْد ِرصْمقَمْ َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف 

 ."َوؽَمَٙمؿَ 

/ 1(, وفمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )336/ 1(, واحل٣مىمؿ )41/ 5داود ) أطمرصمف أزمق

(, َمـ ؿمريؼ فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ه٣مين فمـ ايمٗم٣مؽمؿ 131/ 2(, وازمـ ضمزم )3

 ! وواهمٗمف ايمذهٌل! "صحٝمح آؽمٛم٣مد  "زمف, ووم٣مل احل٣مىمؿ: 

 !"إٞمف أصح َمـ ضمدي٧م ؽمٖمٝم٣من ايمتامر  "وأَم٣م ايمٌٝمٜمٗمل همٗم٣مل: 

صْمالح أهؾ هذا ايمُمٟمن, زمؾ هذا طمالف ا "وومد رد فمٙمٝمف ازمـ ايمؼمىمامين: 

ضمدي٧م ايمتامر أصح ٕٞمف خمرج دم صحٝمح ايمٌخ٣مري, وضمدي٧م ايمٗم٣مؽمؿ مل خيرج 

 ."دم رء َمـ ايمِمحٝمح 

ومٙم٦م: هذا ايمرد ٓ ي٘مٖمل ومد ي٘مقن إؽمٛم٣مد احلدي٧م اظمخ٣ميمػ حلدي٧م 

ايمٌخ٣مري أصح وأومقى َمـ ؽمٛمد ايمٌخ٣مري, همال يتؿ سمرصمٝمح ضمدي٧م ايمتامر إٓ 

                                                           
(, وفي المشكاة ٕٕٖٓمام األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف أبي داود )وقد ضعفو اإل (ٔ)

(ٕٔٚٔ.) 
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عم إومؾ زمٝم٣من إٞمف دوٞمف دم ايمِمح٥م, وهق ايمقاومع زمٌٝم٣من فمٙم٥م ضمدي٧م ايمٗم٣مؽمؿ, أو فم

 "هٛم٣م, هم١من فمٙمتف فمٚمرو زمـ فمثامن ازمـ ه٣مٞمئ, وهق َمًتقر ىمام وم٣مل احل٣مهمظ دم 

 , ومل يقشمٗمف أضمد أيمٌتف. "ايمتٗمري٤م 

همتِمحٝمح احل٣مىمؿ حلديثف َمـ سم٣ًمهٙمف اظمٔمروف, وَمت٣مزمٔم٥م ايمذهٌل يمف َمـ 

 ."سمٙمخٝمص اظمًتدرك  "أوه٣مَمف ايم٘مثغمة ايمتل ٓ ختٖمك فمعم َمـ سمتٌع ىمالَمف دم 

يمٝمس ش, َمٌْمقح»شمؿ إٞمف يمق صح همٙمٝمس َمٔم٣مرو٣م حلدي٧م ايمتامر ٕن ومقيمف: 

ايمٛمٜم٣مي٥م  "َمٔمٛم٣مه َمًْمح, زمؾ َمٙمٗمك همٝمف ايمٌْمح٣مء, وهق احلٍم ايمِمٕمغمة, ىمام دم 

َمٌْمقضم٥م زمٌْمح٣مء ايمٔمرص٥م احلٚمراء همٜمذا ٓ  ", وهق ـم٣مهر دم اخلػم ٞمٖمًف: "

 يٛم٣مدم ايمتًٛمٝمؿ. 

  ذتدٜجني فكاٍ يف " ايصاد ":ٚبٗرا مجع ابٔ ايكِٝ بني ا

وومػمه َمًٛمؿ َمٌْمقح زمٌْمح٣مء ايمٔمرص٥م, احلٚمراء, ٓ َمٌٛمل وٓ َمْمكم,  "

 ."وه٘مذا ىم٣من ومػم ص٣مضمٌٝمف 

 حهِ زفع ايكرب فٛم ايػرب َٔ األزض: 
  .يٛمٌٕمل أن ٓ يرهمع ايمٗمػم

ـُ َأيِب فٞ َطًِ: ف , وَم٣مَل: وَم٣مَل رِم فَمقِم  زْم ؽََمِدي  ْٕ َٝم٣مِج ا ـْ َأيِب اهْلَ –ؿَم٣ميم٤ٍِم فَم

َٓ َأزْمَٔمُثَؽ فَمعَم ََم٣م زَمَٔمَثٛمِل فَمَٙمْٝمِف َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رض اهلل فمٛمف : َأ

َٓ ؽَمَقْيَتفُ »َوؽَمَٙمَؿ؟  هًم٣م إِ ا َُممْمِ َٓ وَمػْمً َتُف َو ًْ َٓ ؿَمَٚم
ًٓ إِ َٓ سَمَدَع مِتَْث٣م شَأْن 

(ٔ)
. 

                                                           
 (.ٜٜٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]رفع القبر عن األرض قدر شبر[

 

[290] 
 

  

وؾمٝمدوه٣م, وفمٓمٚمقا  وومد طم٣ميمػ ايمٛم٣مس هذا إَمر ايمٛمٌقي همرهمٔمقا ايمٗمٌقر

فمـ  وىم٣من ايمقاصم٤م ايمٌٔمدؾمٟمهن٣م, ضمتك أصٌح صٛمٝمٔمٜمؿ َمدفم٣مة إلم ايمممك, 

 .ا يمذرائع ايمممك, واهلل اظمًتٔم٣منذيمؽ ؽمًد 

 .آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من يٟمَمر زمتًقي٥م ايمٗمٌقروٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

, ضَمَدشَمُف وَم٣مَل: ىُمٛم٣َم ََمَع هَمَّم٣مفٞ َطًِ: ف ـَ ؾُمَٖمل  ـِ َمـ ضمدي٧م شُماَمََم٥َم زْم يَم٥َم زْم

ٌَْٝمٍد  َ َص٣مضِم٤ٌم يَمٛم٣َم, هَمَٟمََمَر  -رض اهلل فمٛمف -فُم وِم زمُِروِدَس, هَمُتُقدم  زمَِٟمْرِض ايمر 

َي, شُمَؿ وَم٣مَل ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف  ق  ًُ ِه هَم ٌَْٝمٍد زمَِٗمػْمِ ـُ فُم هَمَّم٣ميَم٥ُم زْم

ِقَيتَِٜم٣م»َوؽَمَٙمَؿ:  ًْ شَيْٟمَُمُر زمَِت
(ٔ)

. 

 َٚا بعدٖا(:  203األيباْٞ زمح٘ اهلل يف أحهاّ ادتٓا٥ص )قاٍ اإلَاّ 
 وُيرم فمٛمد ايمٗمٌقر َم٣م يٟميت: - 155

 ش. ٓ فمٗمر دم آؽمالم»يمٗمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ايربح يٛد٘ اهلل; - 1

 ."ىم٣مٞمقا ئمٗمرون فمٛمد ايمٗمػم زمٗمرة أو ؾم٣مة"وم٣مل فمٌد ايمرزاق زمـ مه٣مم: 

(, 24/ 1ق يمف, وايمٌٝمٜمٗمل )(, وومقل فمٌد ايمرزا41/ 5أطمرصمف )أزمق داود )

 ( ,وإؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكم. 164/ 3وأمحد )

  رهمٔمٜم٣م زي٣مدة فمعم ايمؼماب اخل٣مرج َمٛمٜم٣م. - 2

 ؿمٙمٝمٜم٣م زم٣ميم٘مٙمس وٞمحقه. - 3

                                                           
 (.ٜٛٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 ايم٘مت٣مزم٥م فمٙمٝمٜم٣م. - 4

 ايمٌٛم٣مء فمٙمٝمٜم٣م. - 5

ها ايمٗمٔمقد فمٙمٝمٜم٣م. - 6
 .وؽمٝمٟميت زمٝم٣من ذيمؽ إن ؾم٣مء اهلل دم ايم٣ٌمب ايمذي يٙمٝمف

   **********  
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 ]حكم تجصيص القبر, والبناء عليه, والجلوس عليه[

ٙمِؿٍ  – 246 ًْ ُ
َأْن  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَنَك َرؽُمقُل اهللَِ »فَمٛمُْف:  )َوظمِ

ٌْٛمَك فَمَٙمٝمْفِ  , َوَأْن ُيْٗمَٔمَد فَمَٙمْٝمِف, َوَأْن ُي شجُيََِمَص ايْمَٗمػْمُ
(ٔ)

.) 

 ******************************* الشرح:

شَوهَنَك َأْن ُيْ٘مَت٤َم فَمَٙمْٝمفِ » :ٚشادِ اندٜح أخسد٘ اذتٚاذت
(ٕ)

. 

ٙمٍِؿ, َووَمْد طَمَرَج زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدِه شمؿ وم٣مل فمٗمٌف:  ًْ ِط َُم َهَذا ضَمِدي٧ٌم َصِحٝمٌح فَمعَم َذْ

ـِ  ـِ ازْم ٥ٌٌَم, َوىَمَذيمَِؽ َرَواُه َأزُمق َُمَٔم٣مِوَي٥َم, فَم  نَمغْمَ ايْم٘مَِت٣مزَم٥ِم هَم١مهَِن٣َم يَمْٖمَٓم٥ٌم َصِحٝمَح٥ٌم نَمِري

 صُمَرْي٨ٍم.

همٜمذه فمدة َمٛمٜمٝم٣مت وردت همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمػم, وذيمؽ يمًد ايمذرائع دم 

 سمٔمٓمٝمٚمٜم٣م.

 

 

                                                           
 (.ٜٓٚأخرجو اإلمام مسلم ) (ٔ)

(, ٕٕٖٙ(, والزيادة أخرجها أيًضا أبو داود برقم )ٜٖٙٔأخرجو الحكام في المستدرك ) (ٕ)
(: وأعلها ٕٗٓ(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز )ٕٕٚٓوالنسائي )
( وغيره باالنقطاع بين سليمان بن موسى وجابر. لكن ىذا بالنظر لطريق أبي ٖٔٗ/ ٗالمنذري )

 داود وغيره, وإال فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وىذا سند
على شرط مسلم. وقد صرح ابن جريج عنده بسماعو من أبي الزبير وىذا من جابر, فزال بذلك 

(: ٜٕٙ/ ٘شبهة تدليسهما, ومن ىذا الوجو جاءت األولى عند من ذكرنا, وقال النووي )
 )وإسنادىا صحيح(.   
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 ش.صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -هَنَك َرؽُمقُل اهلَلِ » قْلُ:

وهنل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم ايمتحريؿ, وهذا هق 

 إصؾ, إٓ إذا صم٣مء ص٣مرف يٌمهمف َمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م.

 ش.َأْن جُيََِمَص ايْمَٗمػْمُ » قْلُ:

أي هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن يٌٛمك ايمٗمػم زم٣مجلص, وَمثٙمف 

 ايمٌالط, وإضمج٣مر, وٞمحق ذيمؽ.٣م يقوع فمعم ايمٗمػم َمـ آؽمٚمٛم٦م, وَم

 (.499-1/498ابٔ األَري زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ: )قاٍ 
ُف اهلَلُ  -وَم٣مَل ايمَُم٣مِرُح  ـِ َوايمَتُْمٌِٝمِف  َوَهِذهِ : -َرمِحَ َٔمػَمُ همِٝمَٜم٣م زم٣ِميمَٙمْٔم

٣ٌَمُر اظمُْ طَْم ْٕ ا

ـْ ُدوِن اهللَِ»زمَِٗمْقيمِِف:  ٌَُد َِم ي َوشَمٛم٣ًم ُئْم َٔمُٙمقا وَمػْمِ سُمِٖمٝمُد ايمَتْحِريَؿ يمِْٙمِٔماَمَرِة, ش, َٓ جَتْ

تَ  ًَ ٛمُْدوِق اظمَُْزطْمَرِف, َوَوْوِع ايم ٣مئِِر فَمعَم َوايمَتْزيِكِم, َوايمَتْجِِمٝمِص, َوَوْوِع ايمِم 

 . ِح زمِِجَداِر ايْمَٗمػْمِ  ً ِف, َوايمَتَٚم
, َوفَمعَم ؽَماَمئِ  ايْمَٗمػْمِ

ََُمُؿ  ْٕ ْٜمِؾ إلَم ََم٣م ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف ا َوَأَن َذيمَِؽ وَمْد ُيْٖميِض ََمَع زُمْٔمِد ايْمَٔمْٜمِد َوهَمُْمِق اجْلَ

ـْ َذيمَِؽ  َْوشَم٣مِن, هَمَ٘م٣مَن دِم اظمَْٛمِْع فَم ْٕ ٣ٌَمَدِة ا ـْ فِم ٣مزمَِٗم٥ُم َِم ًَ ِذِه ايمَذِرئَم٥ِم  ايم َٝم٥ِم وَمَْمَع هِلَ زم٣ِميْمُ٘مٙم 

ـْ  ضَْمَ٘م٣مِم َِم ْٕ ِع ا ِة دِم َذْ ْٔمَتػَمَ
٣مِد, َوُهَق اظمُْٛم٣َمؽِم٤ُم يمِْٙمِحْ٘مَٚم٥ِم اظمُْ ًَ اظمُْْٖمِّمَٝم٥ِم إلَم ايْمَٖم

٣ٌَمِر ََم٣م سُمٖمْ 
َٜم٣م, َأْو زم٣ِمفْمتِ ًِ يِض صَمْٙم٤ِم اظمََِْم٣ميمِِح َوَدهْمِع اظمََْٖم٣مؽِمِد, ؽَمَقاٌء ىَم٣مَٞم٦ْم زمَِٟمْٞمُٖم

 اْٞمَتَٜمك.إيَمْٝمِف. 

َتِٗمَٙم٥ٍم.  ًْ َٟميَم٥ٍم َُم ًْ ـٌ َووَمْد َوهَمْٝمٛم٣َم اظمََْٗم٣مَم ضَمَٗمُف دِم ََم ًَ  ىـاَوَهَذا ىَماَلٌم ضَم
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 ش.َوَأْن ُيْٗمَٔمَد فَمَٙمْٝمفِ » قْلُ:

 .ٕن ايمٗمٔمقد فمٙمٝمف أذي٥م يمٙمٚمٝم٦م

زمؾ ومد َمٛمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ص٣مضم٤م ايمًٌتٝم٥م أن يٚمًم 

 ٌقر.هب٣م زمكم ايمٗم

 فٞ ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: ف
َِم٣مِصَٝم٥ِم رض اهلل فمٛمف, ََمْقلَم َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم  ـَ اخْلَ ـْ زَمُِمغٍم ازْم َمـ ضمدي٧م فَم

ٌٍَد, هَمَٜم٣مصَمَر إلَِم َرؽُمقِل اهلَلِ  ـُ ََمْٔم ٣مِهٙمَِٝم٥ِم َزضْمُؿ زْم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوىَم٣مَن اؽْمُٚمُف دِم اجْلَ

زَمْؾ, َأْٞم٦َم »وَم٣مَل: َزضْمٌؿ, وَم٣مَل: ش ََم٣م اؽْمُٚمَؽ؟»فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٗم٣مَل: َصعَم اهللُ 

ٌُقِر شزَمُِمغمٌ  , وَم٣مَل: زَمْٝمٛمَاَم َأَٞم٣م ُأََم٣مِر َرؽُمقَل اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ََمَر زمُِٗم

ىمكَِم, هَمَٗم٣مَل:  ا ىَمثغًِما»اظمُْمْمِ ِء طَمغْمً َٓ ٌََؼ َه٠ُم ٙمِِٚمكَم, شَماَل ش يَمَٗمْد ؽَم ًْ ٌُقِر اظمُْ شًم٣م شُمَؿ ََمَر زمُِٗم

ا ىَمثغًِما»هَمَٗم٣مَل:  ِء طَمغْمً َٓ ـْ َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف ش يَمَٗمْد َأْدَرَك َه٠ُم َوضَم٣مَٞم٦ْم َِم

ٌُقِر فَمَٙمْٝمِف َٞمْٔماَلِن, هَمَٗم٣مَل:  َي٣م َص٣مضِم٤َم »َوؽَمَٙمَؿ َٞمْٓمَرٌة, هَم١مَِذا َرصُمٌؾ َيْٚمًِم دِم ايْمُٗم

  ً ٌْتَِٝمَتْٝمَؽ ايم , َوُْيََؽ َأيْمِؼ ؽِم هَمٛمََٓمَر ايمَرصُمُؾ هَمَٙماَم فَمَرَف َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل ش ٌْتَِٝمَتكْمِ

"فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ طَمَٙمَٔمُٜماَم هَمَرََمك هِباَِم 
 (ٔ)

. 

                                                           
,  ٘ٚٚ" ) (, والبخاري في " األدب المفردٖٕٗٓ(, والنسائي )ٖٕٖٓأخرجو اإلمام أبو داود ) (ٔ)

(, وابن أبى شيبة ٕٕٗ/٘(, وأحمد )ٓٛ/ٗ( وعنو البيهقي )ٖٖٚ/ٔ(, والحاكم )ٜٕٛ
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم ٜٓٚ(, وابن حبان )ٓٚٔ/ٗ)
(, وقال فيو: قال الحاكم: " ٓٙٚ(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء )ٔٛٔ)

 اإلسناد ". ووافقو الذىبي. قلت: وىو كما قاال.صحيح 
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َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ٚيف َطًِ: 

َرٍة هَمُتْحِرَق شمَِٝم٣مزَمُف, هَمَتْخُٙمَص »َٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َصعَم اهللُ فمَ  َْن جَيْٙمَِس َأضَمُدىُمْؿ فَمعَم مَجْ َٕ

ـْ َأْن جَيْٙمَِس فَمعَم وَمػْمٍ  شإلَِم صِمْٙمِدِه, طَمغْمٌ يَمُف َِم
(ٔ)

. 

َمـ ضمدي٧م َأيِب ََمْرشَمٍد ايْمَٕمٛمَِقي  رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  :ٚفٝ٘

قا إيَِمْٝمَٜم٣م»َٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َصعَم اهللُ فمَ  َٓ سُمَِمٙم  ٌُقِر, َو قا فَمعَم ايْمُٗم ًُ
ٙمِ شَٓ جَتْ

(ٕ)
. 

قا فَمَٙمْٝمَٜم٣م» ٚيف زٚا١ٜ: ًُ
ٙمِ َٓ جَتْ ٌُقِر, َو  ش.َٓ سُمَِمٙم قا إلَِم ايْمُٗم

َٓ سُمَِمٙم قا »: بًفظٚأخسد٘ اإلَاّ أمحد  ٌُقِر, َو قا فَمعَم ايْمُٗم ًُ
ٙمِ َٓ جَتْ

شفَمَٙمْٝمَٜم٣م
(ٖ)

. 

 ٔمًدا فمـ اَمتٜم٣من ايمٗمٌقر, وفمـ سمٔمٓمٝمٚمٜم٣م ايمتٔمٓمٝمؿ ايمٕمغم ذفمل.وىمؾ ذيمؽ زم

ٌْٛمَك فَمَٙمْٝمفِ » قْلُ:  ش.َوَأْن ُي

 ؽمقاء يٌٛمك فمٙمٝمٜم٣م اظم٣ًمصمد, أو ايمٌٝمقت, أو ايمٗم٣ٌمب.

َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل ٚيف ايصخٝخني: 

ْ َيُٗمْؿ َِمٛمُْف: اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم  ـَ اهللَُ ايمَٝمُٜمقَد » ََمَرِوِف ايَمِذي مَل يَمَٔم

                                                           
 (.ٜٔٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٜٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)

 (.ٕٙٔٚٔأخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (ٖ)
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٣مصِمَد  ًَ ِٜمْؿ ََم
ٌُقَر َأْٞمٌِٝم٣َمئِ ُذوا وُم ُه نَمغْمَ َأَٞمُف طَمًِمَ شَوايمٛمََِم٣مَرى اخَتَ , يَمْقَٓ َذيمَِؽ ُأزْمِرَز وَمػْمُ

ِجًدا -َأْو طُمًِمَ  - ًْ شَأَن ُيَتَخَذ ََم
(ٔ)

. 

٣ٌَمٍس, رض اهلل َمـ ضمدي٧م ٚيف ايصخٝخني أّٜطا:  ـَ فَم ٌَْد اهلَلِ زْم َُم٥َم, َوفَم
فَم٣مئِ

ظم٣ََم َٞمَزَل زمَِرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ؿَمِٖمَؼ َيْْمَرُح مَخِٝمَِم٥ًم يَمُف »فمٛمٜمام وَم٣مَٓ: 

ـْ َوصْمِٜمِف, هَمَٗم٣مَل َوُهَق ىَمَذيمَِؽ:  ٣م ىَمَُمَٖمَٜم٣م فَم ٛم٥َُم اهلَلِ يَمٔمْ »فَمعَم َوصْمِٜمِف, هَم١مَِذا انْمَتَؿ هِبَ

٣مصِمَد  ًَ ِٜمْؿ ََم
ٌُقَر َأْٞمٌَِٝم٣مئِ ُذوا وُم ُر ََم٣م َصٛمَُٔمقاش, »فَمعَم ايمَٝمُٜمقِد َوايمٛمََِم٣مَرى, اخَتَ  ش.ُُيَذ 

 ٚثبت يف صخٝح ابٔ حبإ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌِْد اهلَلِ زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ  َمـ ضمدي٧م فَم

٣مفَم٥ُم َوُهْؿ »ٙمؿ َيُٗمقُل: َصعَم اهللَُ فمٙمٝمف وؽم ًَ ـْ سُمْدِرىُمُٜمُؿ ايم اِر ايمٛم٣َمِس ََم ـْ ِذَ َِم

ـْ َيَتِخُذ ايمٗمٌقر َم٣ًمصمد شَأضْمٝم٣مٌء, وََم
(ٕ)

. 

ظم٣ََم »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: ٚيف ايصخٝخني أّٜطا: 

٥ًم َرَأْيٛمََٜم٣م زمَِٟمْرِض اؾْمَتَ٘مك ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َذىَمَرْت زمَ  ًَ ٣مِئِف ىَمٛمِٝم ًَ
ْٔمُض ٞمِ

                                                           
 (.ٜٕ٘(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٖٓٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في التعليقات ٚٗٛٙن في صحيحو )أخرجو اإلمام ابن حبا (ٕ)
لباني رحمو اهلل (, وقال األٕٚ - ٕٙير الساجد( )ص (: حسن صحيح, )تحذٛٓٛٙالحسان )

, ٗٗٔٗ, ٖٗٔٗ, ٖٗٗٛ(:أخرجو أحمد )رقم ٕٛٔ-ٕٚٔتعالى في أحكام الجنائز )
 ة وابن حبان في )صحيحو(, وقال ابن تيمية:( بإسنادين حسنين عنو. ورواه ابن أبي شيبٕٖٗٗ

(: )رواه الطبراني في )الكبير( ٕٚ/ ٕ)إسناده جيد(. وذىل الهيثمي عن كونو في المسند فقال )
(, وقال ٕٗٛوإسناده حسن. وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 فيو: ىذا حديث حسن. 
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٥ٌََم َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم َأسَمَت٣م  ٣م: ََم٣مِرَي٥ُم, َوىَم٣مَٞم٦ْم ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم, َوُأّم ضَمٌِٝم ٌََُم٥ِم ُيَٗم٣مُل هَلَ احَل

ٛمَِٜم٣م َوسَمَِم٣مِويَر همِٝمَٜم٣م, هَمَرهَمَع َرْأؽَمُف, هَمَٗم٣مَل:  ًْ ـْ ضُم ٌََُم٥ِم, هَمَذىَمَرسَم٣م َِم َأْرَض احَل

ِجًدا, شُمَؿ َصَقُروا همِٝمِف » ًْ ِه ََم ِؽ إَِذا ََم٣مَت َِمٛمُْٜمُؿ ايمَرصُمُؾ ايمَِم٣ميمُِح زَمٛمَْقا فَمعَم وَمػْمِ
ُأويَمئِ

اُر اخَلْٙمِؼ فِمٛمَْد اهللَِ  قَرَة ُأويَمئِِؽ ِذَ شسمِْٙمَؽ ايمِم 
(ٔ)

. 

إَِن ُأويَمئَِؽ إَِذا ىَم٣مَن همِٝمِٜمُؿ ايمَرصُمُؾ ايمَِم٣ميمُِح »ودم رواي٥م دم ايمِمحٝمحكم: 

اُر همَ  َقَر, هَمُٟمويَمئَِؽ ِذَ ِجًدا, َوَصَقُروا همِٝمِف سمِْٙمَؽ ايمِم  ًْ ِه ََم اَمَت, زَمٛمَْقا فَمعَم وَمػْمِ

 ش.اخَلْٙمِؼ فِمٛمَْد اهلَلِ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

 حهِ إذا ادتُع َطذد ٚقرب: 
يٛمٓمر إلم ايم٣ًمزمؼ دم ايمٌٗمٔم٥م, هم١من ىم٣من ايمٗمػم أدطمؾ وإذا اصمتٚمع َمًجد وومػم 

 دم اظمًجد ٞمٌش ايمٗمػم.

 .ظمًجد زمٛمل فمعم ايمٗمػم, هدم اظمًجدوإن ىم٣من ا

 حهه ىبؼ قبْز املػسنني: 

ـُ ََم٣ميمٍِؽ  َمـ ضمدي٧ميف ايصخٝخني:  هَمَ٘م٣مَن همِٝمِف َرِضَ اهللَُ فَمْٛمُف, وَم٣مَل:  َأَٞمُس زْم

ىمكَِم, َوىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طِمَرٌب, َوىَم٣مَن همِٝمِف َٞمْخٌؾ,  ٌُقُر اظمُمْمِ ََم٣م َأوُمقُل يَمُ٘مْؿ, ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف وُم

كَم هَمٛمٌَُُِم٦ْم, َوزم٣ِمخِلَرِب همَ 
ىمِ ٌُقِر اظمُمْمِ َٟمََمَر َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمُِٗم

ق   ًُ شَي٦ْم, َوزم٣ِميمٛمَْخِؾ هَمُٗمْمِعَ هَم
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٛ٘(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٖٔٗٔصحيحو )أخرجو اإلمام البخاري في  (ٔ)

 (.ٕٗ٘(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٖٜٖ, ٕٛٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ٌِْد ٚيف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م صُمٛمَْدِب زْم

ٌََجقِم  رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ؽَم  ٌَْؾ َأْن اهللَِ ايْم ِٚمْٔم٦ُم ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم

ٌُقَر »َيُٚمقَت زمَِخْٚمٍس, َوُهَق َيُٗمقُل:  ٌَْٙمُ٘مْؿ ىَم٣مُٞمقا َيَتِخُذوَن وُم ـْ ىَم٣مَن وَم َٓ َوإَِن ََم َأ

٣مصِمَد, إيِن   ًَ ٌُقَر ََم َٓ هَماَل سَمَتِخُذوا ايْمُٗم ٣مصِمَد, َأ ًَ ٝمِٜمْؿ ََم
ـْ َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمْؿ َوَص٣محِلِ  َأهْن٣َمىُمْؿ فَم

شَذيمَِؽ 
(ٔ)

. 

 (: 159-2/158قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ)
٣مصِمَد. ًَ َٙمَح٣مِء ََم َْٞمٌَِٝم٣مِء َوايمِم  ْٕ ٌُقِر ا ٣مِذ وُم َ ِريِؿ اخت  ِدي٧ُم َيُدل  فَمعَم ََتْ  َواحْلَ

ِه َووَمػْمِ  -َوؽَمَٙمَؿ َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف  -إَٞماَم هَنَك ايمٛمٌَِل  وَم٣مَل ايْمُٔمَٙماَمُء:  ٣مِذ وَمػْمِ َ ـْ اخت  فَم

هْمتَِت٣مِن زمِِف, َوُرزَماَم َأَدى َذيمَِؽ إلَم  ِٓ ٣ٌَميَمَٕم٥ِم دِم سَمْٔمٓمِٝمِٚمِف, َوا ـْ اظمُْ ِجًدا طَمْقهًم٣م َِم ًْ ِه ََم نَمغْمِ

٣ميمَِٝم٥ِم, َوظم٣ََم اضْمَت٣مصَم٦ْم ايمَِمَح٣مزَم٥ُم وَ  ََُمِؿ اخْلَ ْٕ ـْ ا ايمَت٣مزمُِٔمقَن ايْمُ٘مْٖمِر ىَماَم صَمَرى يمَِ٘مثغٍِم َِم

ِجِد َرؽُمقِل اهللَِ  ًْ َي٣مَدِة دِم ََم ٙمُِٚمقَن  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -إلَم ايمز  ًْ ضِمكَم ىَمُثَر اظمُْ

َي٣مَدُة إلَم َأْن َدطَمَٙم٦ْم زُمُٝمقَت ُأََمَٜم٣مِت اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم همِٝمِف.  َواَْمَتَدْت ايمز 

ـُ َرؽُمق
ٌَْٝمِف  -َصعَم اهلَلُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  -ِل اهلَلِ َوهمِٝمَٜم٣م ضُمْجَرُة فَم٣مئَُِم٥َم ََمْدهمِ َوَص٣مضِم

َتِديَرًة ضَمْقيَمُف يمَِئاَل َيْٓمَٜمَر دِم  ًْ َأيِب زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمَر زَمٛمَْقا فَمعَم ايْمَٗمػْمِ ضِمٝمَْم٣مًٞم٣م َُمْرسَمِٖمَٔم٥ًم َُم

, َوُي٠َمد ي إلَم اظمَْْحُذوِر, شُمؿَ  َ إيَمْٝمِف ايْمَٔمَقام  ِجِد, هَمُٝمَِمقم  ًْ ـْ ُرىْمٛمَْل  اظمَْ ـِ َِم زَمٛمَْقا صِمَداَرْي

. ٣ٌَمِل ايْمَٗمػْمِ ـْ اؽْمتِْٗم ـَ َأضَمٌد َِم َٓ َيَتَٚمَ٘م ٣م ضَمَتك ايْمَتَٗمَٝم٣م ضَمَتك   ضَمَرهُمقمُهَ
 ايْمَٗمػْمِ ايمَُماَميمَِٝمكْمِ

                                                           
 (.ٕٖ٘أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ٌَْؾ ا ٣مصِمَد ىَم٣مَن دِم ََمَرِض ََمْقسمِِف وَم ًَ ٌُقِر ََم ٣مِذ ايْمُٗم َ ـْ اخت  يْمَٝمْقِم َووَمْد ُرِوَي َأَن ايمٛمَْٜمَل فَم

ـْ ىَم٣مَن دِم َذيمَِؽ  َؾ زَمْٔمُّمُٜمْؿ ايْمَقفِمٝمَد فَمعَم ََم ٥ِم َأَي٣مٍم, َووَمْد مَحَ ًَ ايَمِذي ََم٣مَت همِٝمِف زمَِخْٚم

ََن ايمَتْٔمٓمِٝمَؿ  ِٕ َْوشَم٣مِن َوُهَق سَمْٗمٝمِٝمٌد زماَِل َديمِٝمٍؾ7  ْٕ ٣ٌَمَدِة ا ايمَزََم٣مِن يمُِٗمْرِب ايْمَٔمْٜمِد زمِِٔم

َتَِم٣مِن زمِ  َٓ خَيْ هْمتَِت٣مَن  ِٓ  َزََم٣مٍن ُدوَن َزََم٣مٍن. َوا

ـْ وَمْقيمِِف:  ٣مصِمَد »َووَمْد ُي٠ْمطَمُذ َِم ًَ ِٜمْؿ ََم
ٌُقَر َأْٞمٌَِٝم٣مئِ دِم ضَمِدي٧ِم ش ىَم٣مُٞمقا َيَتِخُذوَن وُم

َِمِذي  زمَِٙمْٖمِظ  ْ ٣ٌَمٍس فِمٛمَْد َأيِب َداُود َوايمؼم  ـِ فَم ٣ٌَمِب, َوىَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف دِم ضَمِدي٧ِم ازْم ايْم

ـَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ا» ٣مصِمَد اظمَُْتِخِذي ًَ ٣مصِمُد فَمعَم ش, ظمَْ ًَ َؽ َأْن سُمَتَخَذ اظمَْ
َؾ ايمَذم  فَمعَم َذيمِ

َأَن حَمِ

ـَ همِٝمِف  ًٓ َوصُمِٔمَؾ ايْمَٗمػْمُ دِم صَم٣مٞمٌِِِف يمُِٝمْدهَم ِجُد َأَو ًْ
َٓ يَمْق زُمٛمَِل اظمَْ  , ـِ ٌُقِر زَمْٔمَد ايمَدهْم ايْمُٗم

ُه هَمَٙمْٝمَس زمَِداطِمٍؾ دِم  ِجِد, َأْو نَمغْمُ ًْ   َذيمَِؽ. َواوِمُػ اظمَْ

 : ـَ دِم وَم٣مَل ايْمِٔمَراوِمل  ِجُد يمَِٗمِْمِد َأْن ُيْدهَم ًْ َٓ هَمْرَق, َوَأَٞمُف إَذا زُمٛمَِل اظمَْ َوايمَٓم٣مِهُر َأَٞمُف 

ـَ  َط َأْن ُيْدهَم ِجِد َوإِْن َذَ ًْ ـُ دِم اظمَْ ُرُم ايمَدهْم زَمْٔمِّمِف َأضَمٌد هَمُٜمَق َداطِمٌؾ دِم ايمَٙمْٔمٛم٥َِم زَمْؾ َُيْ

ِجًدا, َوَاهللَُ َأفْمَٙمُؿ. همِٝمِف مَلْ َيِِم  ًْ ُط ظمَُِخ٣ميَمَٖمتِِف َووْمَٖمُف ََم  ىـاَح ايممَمْ
 نٝف١ٝ اختاذ ايكبٛز َطادد: 

قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ حترٜس ايطادد َٔ اختاذ 
 (: 29-28ايكبٛز َطادد )

  ايمذي يٚم٘مـ أن يٖمٜمؿ َمـ هذا آخت٣مذ إٞمام هق شمالث َمٔم٣من:

 ة فمعم ايمٗمٌقر, زمٚمٔمٛمك ايمًجقد فمٙمٝمٜم٣م.ايمِمال األٍٚ:

 ايمًجقد إيمٝمٜم٣م واؽمتٗم٣ٌمهل٣م زم٣ميمِمالة وايمدفم٣مء. ايجاْٞ:
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 زمٛم٣مء اظم٣ًمصمد فمٙمٝمٜم٣م وومِمد ايمِمالة همٝمٜم٣م. ايجايح:

 حهِ ايصال٠ ع٢ً ادتٓاش٠ يف املكرب٠: 
ٓ جتقز ايمِمالة إلم ايمٗمػم, وٓ فمعم ايمٗمػم, إٓ َم٣م ىم٣من دم صالة اجلٛم٣مزة, 

 فمعم ومػم. صعمفمعم آيمف وؽمٙمؿ هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و

, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمَُمْٔمٌَِل, : نيصخٝخايفٞ ف ٣ٌَميِنَ َمـ ؿمريؼ  ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمَُمْٝم

ـْ  يِن ََم ٌُقٍذ هَمَٟمََمُٜمْؿ »وَم٣مَل: َأطْمػَمَ ََمَر ََمَع ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم وَمػْمٍ ََمٛمْ

قا فَمَٙمْٝمفِ  ٣ٌَمسٍ  , هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣مشَوَصٖم  ـُ فَم ـْ ضَمَدشَمَؽ, هَمَٗم٣مَل ازْم رض اهلل  -َأزَم٣م فَمْٚمٍرو ََم

ش-فمٛمٜمام 
(ٔ)

 . 

 حهِ َٔ ابتًٞ بكرب َٔ ايكبٛز: 
َمـ ازمتقم زمٗمػم زمٚم٘م٣من َمـ إَم٘مٛم٥م, همٜمؾ يٌٗمك دم ذيمؽ اظم٘م٣من َمع اَمتٜم٣من 

 ايمٗمػم, أو خُيرج ايمٗمػم ضمتك وإن ىم٣من اظم٘م٣من يمف؟

 إلم َمٗم٣مزمر اظمًٙمٚمكم, وٓ يٌٗمك إولم دم َمثؾ هذه ايمِمقرة أن خُيرج ايمٗمػم

 ايمٗمػم دم هذا اظم٘م٣من ايمذي ُئمروف يمالَمتٜم٣من َمـ إضمٝم٣مء. 

 هاضمتك ٓ يٙمحؼ احلرج واظمُمٗم٥م فمعم ايمٛم٣مس إضمٝم٣مء. 
    ********** 

 

 

                                                           
 (.ٚ٘ٛأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 حكم الحثي على القبر بعد الدفن

 

[301] 
 

  

 حكم الحثي على القبر بعد الدفن

ـْ ) – 251 ـِ َرزمِٝمَٔم٥َم َوفَم  اهلل فمٙمٝمف صعم -َأَن ايمٛمٌََِل »رض اهلل فمٛمف:  -فَم٣مَِمِر زْم

, هَمَحَثك فَمَٙمْٝمِف شَماَلَث ضَمَثَٝم٣مٍت,  -وؽمٙمؿ   ََمْٓمُٔمقٍن, َوَأسَمك ايْمَٗمػْمَ
ـِ َصعَم فَمعَم فُمْثاَمَن زْم

شَوُهَق وَم٣مئِؿٌ 
(ٔ)

 (.. َرَواُه ايمَداَروُمْْمٛمِل  

 ******************************* الشرح:

ـِ ََمْٓمُٔمقنٍ » قْلُ:  ش.َصعَم فَمعَم فُمْثاَمَن زْم

َمـ َم٣مت َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض ٣م, َمـ اظمٜم٣مصمريـ, وهق َمـ أوائؾ ىم٣من ومرؾمٝمً 

 .اهلل فمٛمٜمؿ

َمـ ضمدي٧م ُأَم ايمَٔماَلِء رض اهلل فمٛمٜم٣م, وىم٣مٞم٦م ممـ زَم٣مَيَع  :فٞ ايبدازٟف

ْؿ دِم »ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وم٣ميم٦م:  ـَ ََمْٓمُٔمقٍن ؿَم٣مَر هَلُ َأَن فُمْثاَمَن زْم

ْ٘مٛمَك, ضِمكَم اوْمؼَمَ   ً , وَم٣ميَم٦ْم ُأم  ايمَٔماَلِء: ايم ـَ فَم٦ِم إَْٞمَِم٣مُر فَمعَم ؽُمْ٘مٛمَك اظمَُٜم٣مصِمِري

                                                           
ه القاسم بن عبيد اهلل العمري (, والحديث في إسنادٔ/ٙٚ/ ٕأخرجو الدارقطني )ضعيف جًدا.  (ٔ)

متروك, وفيو أيًضا عاصم بن عبيد اهلل العمري ضعيف, وجاء الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
(, من طريق سلمة بن كلثوم عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ٘ٙ٘ٔعند ابن ماجو )

َصلَّى َعَلى ِجَنازٍَة, ثُمَّ »ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم, َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّ  سلمة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو,
َر اْلَميِِّت, َفَحَثى َعَلْيِو ِمْن ِقَبِل رَْأِسِو َثاَلثًا وفيو سلمة بن كلثوم وإن كان محتًجا بو, إال أن «, َأَتى قـَبـْ

التحديث, الدارقطني قال عنو في العلل: شامي يهم كثيًرا, ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصح ب
وقال أبو حاتم في العلل: ىذا حديث باطل, وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيو عن النبي 
صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم, أخرجو الشافعي كما في المسند, ولكن الراوي عن جعفر ىو 

 إبراىيم بن أبي يحيى وىو كذاب, فالحديث بهذه الطرق ال يصلح للحجية.
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, َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُه دِم َأشْمَقازمِِف, هَمَدطَمَؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم  َ هَم٣مؾْمَتَ٘مك فُمْثاَمُن فِمٛمَْدَٞم٣م هَمَٚمَرْوُتُف ضَمَتك سُمُقدم 

٥ُم اهللَِ  ٣مئ٤ِِم, ؾَمَٜم٣مَديِت  ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم: َرمْحَ ًَ فَمَٙمْٝمَؽ َأزَم٣م ايم

َوََم٣م ُيْدِريِؽ َأَن اهلَلَ »فَمَٙمْٝمَؽ يَمَٗمْد َأىْمَرََمَؽ اهللَُ, هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

؟ ومَ شَأىْمَرََمفُ  ـْ ل َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, هَمَٚم ٣مَل: , وَم٣ميَم٦ْم: وُمْٙم٦ُم: َٓ َأْدِري, زمَِٟميِب َأْٞم٦َم َوُأَم 

, َوََم٣م َأْدِري َواهلَلِ َوَأَٞم٣م » َْرصُمق يَمُف اخَلغْمَ َٕ َأََم٣م ُهَق هَمَٗمْد صَم٣مَءُه َواهلَلِ ايمَٝمِٗمكُم, َواهللَِ إيِن  

, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَقاهللَِ َٓ ُأَزىم ل َأضَمًدا زَمْٔمَدُه, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمضْمَزَٞمٛمِل شَرؽُمقُل اهللَِ ََم٣م ُيْٖمَٔمُؾ يِب 

ِري, هَمِجْئ٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم َذيمَِؽ, هَمٛمِْٚم٦ُم,  ـِ ََمْٓمُٔمقٍن فَمْٝمٛم٣ًم جَتْ وهَمِري٦ُم يمُِٔمْثاَمَن زْم

سُمُف, هَمَٗم٣مَل:  شَذيمِِؽ فَمَٚمُٙمفُ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٟمطْمػَمْ
(ٔ)

. 

ووم٣مل ذيمؽ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومٌؾ أن يقضمك إيمٝمف زمٟمٞمف ومد 

وومٌؾ أن ئمده اهلل فمز وصمؾ زم٣مظمٗم٣مم , طمرٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف, وَم٣م سمٟمنمُ 

ونمغم ذيمؽ َمـ , ٝمف إويمقن وأطمرون يقم ايمٗمٝم٣مَم٥ماظمحٚمقد ايمذي يٕمٌْمف فمٙم

 ايمٖمّم٣مئؾ وايمُمامل دم ضمٗمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 ش.َوَأسَمك ايْمَٗمػْمَ » قْلُ:

 .دهمـايمأي زمٔمد أن 

 

 

 

                                                           
 (.ٜٕٜٖالبخاري في صحيحو )أخرجو اإلمام  (ٔ)
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 ش. ؿٌ هَمَحَثك فَمَٙمْٝمِف شَماَلَث ضَمَثَٝم٣مٍت, َوُهَق وَم٣مئِ » قْلُ:

 (: 1/499قاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ََمْرهُمقفًم٣م طَْماَلِق فَم ْٕ رض اهلل -َوَرَوى َأزُمق ايمَُمْٝمِخ دِم ََمَ٘م٣مِرِم ا

ٛم٥َمٌ : »-فمٛمف  ًَ ٣مزًم٣م ىُمت٤َِم يَمُف زمُِ٘مؾ  شَمَراٍة ضَم ًَ
ٙمٍِؿ اضْمتِ ًْ ـْ ضَمَثك فَمعَم َُم  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ ش ََم

 َؤِمٝمٌػ. 

ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـُ ََم٣مصَمْف َِم َأَن َرؽُمقَل اهلَلِ : »-رض اهلل فمٛمف  -َوَأطْمَرَج ازْم

ٌَِؾ ايمَرْأِس شَماَلشًم٣م -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  - ـْ وِم َٓ َأَٞمُف وَم٣مَل َأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ: ش ضَمَثك َِم إ

 ضَمِدي٧ٌم زَم٣مؿمٌِؾ. 

ٌَْٝمَٜمِٗمل   ـْ َأيِب ُأََم٣مََم٥َم  َوَرَوى ايْم ـِ ِزَي٣مٍد فَم ـْ ؿَمِريِؼ حُمََٚمِد زْم  -رض اهلل فمٛمف  –َِم

َٓ شَماَلَث ضَمَثَٝم٣مٍت ضَمَث٣مَه٣م فَمعَم وَمػْمٍ »وَم٣مَل:  ٛم٥ٌَم إ ًَ َ َرصُمٌؾ هَمَٙمْؿ سُمَِم٤ْم يَمُف ضَم سُمُقدم 

 ش.هَمُٕمِٖمَرْت يَمُف ُذُٞمقزُمفُ 

ٌَْٔمٍض. 
ـْ َهِذِه ؾَمِٜمَد زَمْٔمَّمَٜم٣م يمِ

 َويَم٘مِ

ـِ ََمًٔم٣م, َوهمِٝمِف دَ  ْثِل فَمعَم ايْمَٗمػْمِ شَماَلشًم٣م, َوُهَق َيُ٘مقُن زم٣ِميْمَٝمَدْي وفِمَٝم٥ِم احْلَ يَم٥ٌم فَمعَم ََممْمُ َٓ

ـِ َرزمِٝمَٔم٥َم, هَمِٖمٝمِف:  ٌُقسمِِف دِم ضَمِدي٧ِم فَم٣مَِمِر زْم  ش.ضَمَثك زمَِٝمَدْيفِ »يمُِث

ْٗمٛم٣َمىُمْؿ َوهمِٝمَٜم٣م َِمْٛمَٜم٣م طَمٙمَ }َواؽْمَتَح٤َم َأْصَح٣مُب ايمَُم٣مهمِِٔمل  َأْن َيُٗمقَل فِمٛمَْد َذيمَِؽ: 

َي٥َم. 22]ؿمف:  {ُٞمِٔمٝمُدىُمؿْ  ْٔ  ىـا[ ا
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 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
وومد صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت ذىمر احلًٛم٣مت ظمـ همٔمؾ ذيمؽ, ويم٘مـ ىمام سمرى 

مل يث٦ٌم دم ايم٣ٌمب رء فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, هم٘مؾ هذه 

 ايمرواي٣مت نمغم شم٣مزمت٥م.

 ش.وهق وم٣مئؿ» قْلُ:

 .ىم٣من وم٣مئاًم أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمكم همٔمؾ ذيمؽ 

    ********** 
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 بعد الفراغ من الدفن[الدعاء ]

ـْ ) – 251 صعم اهلل  -ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلَلِ وَم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمف  - فُمْثاَمنَ َوفَم

ـِ اظمَْٝم ٦ِم َووَمَػ فَمَٙمْٝمِف َوومَ  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـْ َدهْم طَِمٝمُ٘مْؿ »٣مَل: إَِذا هَمَرَغ َِم ِٕ اؽْمَتْٕمِٖمُروا 

َٟمُل  ًْ َن ُي ْٔ شَوؽَمُٙمقا يَمُف ايمَتْثٌِٝم٦َم, هَم١مَِٞمُف ا
(ٔ)

٣مىمِؿُ   (.. َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوَصَحَحُف احْلَ

 ******************************* الشرح:

ـْ فُمْثاَمَن » قْلُ:  ش.رض اهلل فمٛمف -َوفَم

اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ, زمٔمد ٞمٌٝمٛم٣م هق طمٙمٖمٝم٥م اظمًٙمٚمكم, وهق شم٣ميم٧م إئٚم٥م و

 حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 ومتؾ َمٓمٙمقًَم٣م, ومتٙمتف اخلقارج ايمٌٕم٣مة اظمٔمتديـ.

ىم٣من يٙمٗم٤م زمذي ايمٛمقريـ7 ٕٞمف سمزوج زم٣مزمٛمتل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

ىم٣من فمثامن زمـ فمٖم٣من رض اهلل , و, رومٝم٥م وأم ىمٙمثقم رض اهلل فمٛمٜمامآيمف وؽمٙمؿ

 . , ىمام دم صحٝمح َمًٙمؿ فمـ فم٣مئُم٥م ف اظمالئ٘م٥مفمٛمف سمًتحٝمل َمٛم

 

 
                                                           

وىو في الصحيح «. واسألوا«: »أ»(, وفي ٖٓٚ/ ٔ(, والحاكم )ٕٕٖٔأخرجو أبو داود ) (ٔ)
(, وقال: ىذا حديث حسن. وقال اإلمام ٜٔٔالمسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

/ ٔ, والحاكم )(ٓٚ/ ٕ(:أخرجو أبو داود )ٙ٘ٔاأللباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز )
(, وقال الحاكم: ٜٕٔ(, وعبد اهلل بن أحمد في " زوائد الزىد " )ص ٙ٘/ ٗ(, والبيهقي )ٖٓٚ

 : " إسناده جيد ".ٕٜٕ/ ٘" صحيح االسناد ", ووافقو الذىبي: وىو كما قاال, وقال النووي )
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 ّقد بػسِ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله بالػَادٗ.

ـَ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, ضَمَدشَمـُٜمْؿ َأَن  :َطًِفٞ صخٝح ف َمـ ضمدي٧م َأَٞمَس زْم

, َوفُمْثاَمُن هَمَرصَمَػ ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َصِٔمَد ُأضُمًدا, َوَأزُمق زَمْ٘مٍر, َوفُمَٚمرُ 

يٌؼ, َوؾَمِٜمٝمَدانِ »هِبِْؿ, هَمَٗم٣مَل:  , َوِصد  ٦ٌُْم ُأضُمُد هَم١مَِٞماَم فَمَٙمْٝمَؽ َٞمٌِلر شاشْم
(ٔ)

. 

 ش. صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ » قْلُ:

 سمٖمٝمد ايمٙمزوم وآؽمتٚمرار. نإ:

ـِ اظمَْٝم ٦ِم » قْلُ: ـْ َدهْم  ش.َٙمْٝمِف َووَمَػ فمَ  إَِذا هَمَرَغ َِم

 أي فمعم ايمٗمػم.

طَِمٝمُ٘مؿْ »َووَم٣مَل: " قْلُ:  ِٕ  ."شاؽْمَتْٕمِٖمُروا 

أي ؽمٙمقا اهلل فمز وصمؾ أن يٕمٖمر ذٞمٌف, ؽمقاء اىمتٖمٝم٦م زمٗمقيمؽ: ايمٙمٜمؿ انمٖمر 

 يمف.

 أٚ دعٝت ي٘ مبا دا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف, َيُٗمقُل: َصعَم رَ  ؽُمقُل اهللِ َصعَم َمـ ضمدي٧م فَمْقَف زْم

ـْ ُدفَم٣مئِِف َوُهَق َيُٗمقُل:  ايمٙمُٜمَؿ, انْمِٖمْر يَمُف »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم صَمٛم٣َمَزٍة, هَمَحِٖمْٓم٦ُم َِم

ْٙمُف زم٣ِمظم٣َْمِء َوايمَثْٙم٨ِم  ًِ ْع َُمْدطَمَٙمُف, َوانْم ُف َوفَم٣مهمِِف َوافْمُػ فَمٛمُْف, َوَأىْمِرْم ُٞمُزيَمُف, َوَوؽم  َواْرمَحْ

ِد,  ـَ ايمَدَٞمِس, َوَأزْمِديْمُف َداًرا َوايْمػَمَ زَْمَٝمَض َِم ْٕ َْم٣مَي٣م ىَماَم َٞمَٗمْٝم٦َم ايمَثْقَب ا ـَ اخْلَ ِف َِم َوَٞمٗم 

ٛم٥ََم  ـْ َزْوصِمِف, َوَأْدطِمْٙمُف اجْلَ ا َِم ـْ َأْهٙمِِف َوَزْوصًم٣م طَمغْمً ا َِم ـْ َداِرِه, َوَأْهاًل طَمغْمً ا َِم طَمغْمً

                                                           
 (.ٖ٘ٚٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ـْ فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ  ـْ  -َوَأفِمْذُه َِم ضَمَتك مَتَٛمَْٝم٦ُم َأْن َأىُمقَن »وَم٣مَل: ش -فَمَذاِب ايمٛم٣َمِر  َأْو َِم

َؽ اظمَْٝم ٦َم 
شَأَٞم٣م َذيمِ

(ٔ)
. 

 ؽمؼم ايمذٞم٤م, وايمتج٣موز فمٛمف. فإٕ املػفس٠:

 ش.ٕطمٝم٘مؿ» قْلُ:

دل فمعم أٞمف إٞمام يًتٕمٖمر يمٙمٚمًٙمٚمكم, وأَم٣م نمغم اظمًٙمٚمكم همال جيقز 

ـَ وَ  يمِٙمٛمٌَِل   ىَم٣منَ  ََم٣م}, وم٣مل سمٔم٣ملم: آؽمتٕمٖم٣مر هلؿ َتْٕمِٖمُروا َأنْ  آََمٛمُقا ايَمِذي ًْ  َي

ىمكِمَ  ـْ  وُمْرزَمك ُأورِم  ىَم٣مُٞمقا َويَمقْ  يمِْٙمُٚممْمِ ٌَكَمَ  ََم٣م زَمْٔمدِ  َِم ؿْ  سَم ِحٝمؿِ  َأْصَح٣مُب  َأهَنُؿْ  هَلُ  { اجْلَ

 .[113: ايمتقزم٥م]

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, يف صخٝح َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ

ـْ ضَمْقيَمُف, هَمَٗم٣مَل: َزاَر ايمٛمٌَِ »وَم٣مَل:  ٌََ٘مك َوَأزْمَ٘مك ََم ِف, هَم ل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمػْمَ ُأَم 

َه٣م » ٣م هَمَٙمْؿ ُي٠ْمَذْن رِم, َواؽْمَتْٟمَذْٞمُتُف دِم َأْن َأُزوَر وَمػْمَ اؽْمَتْٟمَذْٞم٦ُم َريب  دِم َأْن َأؽْمَتْٕمِٖمَر هَلَ

ٌُقَر هَم١مهَِن٣َم  ُر اظمَْْقَت هَمُٟمِذَن رِم, هَمُزوُروا ايْمُٗم شسُمَذىم 
(ٕ)

. 

 حهِ االضتػفاز يًُٝت بعد ايدفٔ: 
هذا آؽمتٕمٖم٣مر َمـ اظمًتح٣ٌمت اظم٠مىمدة, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف و

ـَ }ايمٔمزيز:  طْمَقاٞمِٛم٣َم ايَمِذي ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزَمٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوإِلِ ـَ صَم٣مُءوا َِم َوايَمِذي

                                                           
 .(ٖٜٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٙٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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 َٓ ياَمِن َو ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمإْلِ ـَ آََمٛمُقا َرزَمٛم٣َم إَِٞمَؽ َرُءوٌف  ؽَم َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم نِمالًّ يمَِٙمِذي جَتْ

 .{َرضِمٝمؿٌ 

ـْ ٚيف صخٝح َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  ـِ فُمْرَوَة, فَم ـْ ِهَُم٣مِم زْم َمـ ؿمريؼ فَم

ـَ ُأطْمتِل:  َتْٕمِٖمرُ »َأزمِٝمِف, وَم٣مَل: وَم٣ميَم٦ْم رِم فَم٣مئَُِم٥ُم رض اهلل فمٛمٜم٣م: َي٣م ازْم ًْ وا ُأَِمُروا َأْن َي

ٌ قُهؿْ  ًَ َْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَم
شِٕ

(ٔ)
. 

وهبذا احلدي٧م ُئمٙمؿ زمٟمن اظمٝم٦م زمح٣مصم٥م إلم ؾمٖم٣مفم٥م ايمُم٣مهمٔمكم همٝمف, همٝمٛمٌٕمل 

 يمٙمٚمًٙمٚمكم أن ٓ يٛمًقا َمقسم٣مهؿ, وٓ َمقسمك اظمًٙمٚمكم, َمـ ايمدفم٣مء هلؿ.

 ء وآؽمتٕمٖم٣مر.هم١مهنؿ ومد أهمّمقا إلم َم٣م ومدَمقا, وضمٝمؾ زمٝمٛمٜمؿ وزمكم ايمدفم٣م

ونمغم ذيمؽ َمـ ايمْم٣مفم٣مت, وَمـ ايمٗمرزم٣مت, ايمتل سمٗمرهبؿ َمـ اهلل رب إرض 

 وايمًٚمقات.

همرب دفمقة يًتجٝم٤م اهلل فمز وصمؾ يمؽ, همغمهمع فمٛمف هب٣م فمذاب, ويرهمع هب٣م 

 درصم٥م دم اجلٛم٥م.

 ش.َوؽَمُٙمقا يَمُف ايمَتْثٌِٝم٦َم » قْلُ:

 أي ٕطمٝم٘مؿ اظمًٙمؿ, وذيمؽ ضمكم همتٛم٥م ايمٗمػم.

٠مال اظمٙم٘مكم يمٙمٚمٝم٦م, زم٣مٕؽمئٙم٥م ايمثالشم٥م: َمـ رزمؽ؟ وَم٣م هل ؽم ٚفت١ٓ ايكرب:

 ديٛمؽ؟ وَمـ ٞمٌٝمؽ؟

                                                           
 (.ٕٕٖٓأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 ٚقد ثبت يف ايصخٝخني: 
ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمِْف  ـِ فَم٣مِزٍب َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, فَم اِء زْم َمـ ضمدي٧م ايمػَمَ

, شُمَؿ ؾَمٜمِ »َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ِه ُأيِتَ
ـُ دِم وَمػْمِ َٓ اهللَُ َوَأَن حُمََٚمًدا إَِذا ُأوْمِٔمَد اظم٠ُْمَِم َد َأْن َٓ إيَِمَف إِ

ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل ايمَث٣مزم٦ِِم }َرؽُمقُل اهللَِ, هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف:  ٌ ٦ُم اهللَُ ايَمِذي ]إزمراهٝمؿ:  {ُيَث

َذا  "[ 54 ٥ٌَُم هِبَ ـُ زَمَُم٣مٍر, ضَمَدشَمٛم٣َم نُمٛمَْدٌر, ضَمَدشَمٛم٣َم ؾُمْٔم  -اَد َوزَ  -ضَمَدشَمٛم٣َم حُمََٚمُد زْم

ـَ آََمٛمُقا} ٌ ٦ُم اهللَُ ايَمِذي ش[ َٞمَزيَم٦ْم دِم فَمَذاِب ايمَٗمػْمِ 54]إزمراهٝمؿ:  {ُيَث
(ٔ)

. 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمْٛمَٜم٣م: َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ ٚيف ايصخٝخني:  َمـ ضمدي٧م فَم

ـَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ىَم٣مَن َيُٗمقُل:  ِؾ َواهَلَرِم, َواظمَْٟمشَمِؿ ايمَٙمُٜمَؿ إيِن  َأفُمقُذ زمَِؽ َِم ًَ ايمَ٘م

ـْ همِْتٛم٥َِم ايمٛم٣َمِر َوفمَ  , َوَِم , َوفَمَذاِب ايمَٗمػْمِ ـْ همِْتٛم٥َِم ايمَٗمػْمِ ش َذاِب ايمٛم٣َمرِ َواظمَْٕمَرِم, َوَِم
(ٕ)

. 

 فت١ٓ ايكرب عا١َ يهٌ َهًف إال َٔ اضتجين بايديٌٝ: 
همتٛم٥م ايمٗمػم فم٣مَم٥م ؾم٣مَمٙم٥م يم٘مؾ َم٘مٙمػ َمـ اإلٞمس واجلـ, إٓ أرزمٔم٥م و

 , وفمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.أصٛم٣مف

 ايمرؽمؾ وإٞمٌٝم٣مء. األٍٚ:

 ملا ثبت يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل: 
: هَمٌِل سُمْٖمَتٛمُقَن, »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم:  هَمَٟمََم٣م همِْتٛم٥َُم ايْمَٗمػْمِ

َٟميُمقَن, هَم١مَِذا ىَم٣مَن ايمَرصُمُؾ ايمَِم٣ميمُِح, ُأصْم  ًْ َٓ َوفَمٛم ل سُم ِه نَمغْمَ هَمِزٍع, َو
ٙمَِس دِم وَمػْمِ

                                                           
 (.ٕٔٚٛ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٖٙٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٛ٘(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٖٛٙٙأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ؽْماَلِم؟ هَمُٝمَٗم٣مُل: ََم٣م َهَذا ايمَرصُمُؾ  ََمُْمُٔمقٍف, شُمَؿ ُيَٗم٣مُل يَمُف: همِٝمَؿ ىُمٛم٦َْم؟ هَمَٝمُٗمقُل: دِم اإْلِ

ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ؟ هَمَٝمُٗمقُل: حُمََٚمٌد َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, صَم٣مَءَٞم٣م 

ٌَٝم ٛمَ  ٌََؾ ايمٛم٣َمِر, هَمَٝمٛمُْٓمُر زم٣ِميْم ـْ فِمٛمِْد اهللِ فَمَز َوصَمَؾ, هَمَِمَدوْمٛم٣َمُه, هَمُٝمْٖمَرُج يَمُف هُمْرصَم٥ٌم وِم ٣مِت َِم

إيَِمْٝمَٜم٣م َُيْْمُِؿ زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م, هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اْٞمُٓمْر إلَِم ََم٣م َووَم٣مَك اهللُ فَمَز َوصَمَؾ, شُمَؿ ُيْٖمَرُج 

ٛم٥َِم, همَ  ٣م َوََم٣م همِٝمَٜم٣م, هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م, يَمُف هُمْرصَم٥ٌم إلَِم اجْلَ َٝمٛمُْٓمُر إلَِم َزْهَرهِتَ

ٌَْٔم٧ُم إِْن ؾَم٣مَء اهللُ. َوإَِذا ىَم٣مَن  َوُيَٗم٣مُل: فَمعَم ايْمَٝمِٗمكِم ىُمٛم٦َْم, َوفَمَٙمْٝمِف َِم٦َم, َوفَمَٙمْٝمِف سُم

ِه هَمِزفًم٣م ََمُْمُٔمقهًم٣م, هَمٝمُ  ْقُء, ُأصْمٙمَِس دِم وَمػْمِ ًَ َٗم٣مُل يَمُف: همِٝمَؿ ىُمٛم٦َْم؟ هَمَٝمُٗمقُل: ايمَرصُمُؾ ايم

َٓ َأْدِري, هَمُٝمَٗم٣مُل: ََم٣م َهَذا ايمَرصُمُؾ ايَمِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ؟ هَمَٝمُٗمقُل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛم٣َمَس 

٣م  ٛم٥َِم, هَمَٝمٛمُْٓمُر إلَِم َزْهَرهِتَ ٌََؾ اجْلَ , هَمُٗمْٙم٦ُم ىَماَم وَم٣ميُمقا, هَمُتْٖمَرُج يَمُف هُمْرصَم٥ٌم وِم ًٓ َيُٗمقيُمقَن وَمْق

َف اهللُ فَمَز َوصَمَؾ فَمٛمَْؽ, شُمَؿ ُيْٖمَرُج يَمُف هُمْرصَم٥ٌم  َوََم٣م همِٝمَٜم٣م, هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اْٞمُٓمْر إلَِم ََم٣م َسَ

ٌََؾ ايمٛم٣َمِر, هَمَٝمٛمُْٓمُر إيَِمْٝمَٜم٣م َُيْْمُِؿ زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م, َوُيَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م,  وِم

, َوفَمَٙمْٝمِف َِم٦َم,  ٌَْٔم٧ُم إِْن ؾَم٣مَء اهللُ, شُمَؿ ُئَمَذُب ىُمٛم٦َْم فَمعَم ايمَُمؽ  شَوفَمَٙمْٝمِف سُم
(ٔ)

. 

فٞ ضٓٔ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: ف, ايمُمٜمداء دم أرض اظمٔمرىم٥م ايجاْٞ:

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِل   َرؽُمقَل اهللَِ, ََم٣م  َأَن َرصُماًل وَم٣مَل: َي٣م» :طَمـ ضمدي٧م َرصُمٍؾ َِم

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل ٜٕٛٓ٘أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (ٔ)

 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح. ٜٖ٘ٔتعالى برقم )
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 ٌُ َٓ ايمَُمِٜمٝمَد؟ وَم٣مَل: زَم٣مُل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُيْٖمَتٛمُقَن دِم وُم ُٝمقِف فَمعَم »قِرِهْؿ إِ  ً ٣ٌَمِروَم٥ِم ايم ىَمَٖمك زمِ

شَرْأؽِمِف همِْتٛم٥َمً 
(ٔ)

. 

 اظمرازمْمقن دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ. ايجايح:

 ملا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌَْٝمٍد رض اهلل فمٛمف, َأَن َرؽُمــقَل اهللَِ َصــعَم اهللُ ـِ فُم   فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م هَمَّم٣ميَم٥َم زْم

َٓ اظمَُْرازمَِط, هَم١مَِٞمُف َيٛمُْٚمق يَمُف فَمَٚمُٙمُف إلَِم »َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  َتُؿ فَمعَم فَمَٚمٙمِِف إِ ىُمؾ  اظمَْٝم ٦ِم خُيْ

ـْ هَمَت٣مِن ايْمَٗمػْمِ  ـُ َِم شَيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوُي٠َمََم
(ٕ)

. 

يٗمقن و ايسابع: د   واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمٟمن, فمعم ومقل ٕهؾ ايمٔمٙمؿايمِم 

يؼ أرهمع رسم٥ٌم َمـ ايمُمٜمٝمد د   .ايمِم 

ـْ ُيْمِِع اهللََ َوايمَرؽُمقَل هَمُٟمويَمئَِؽ ََمَع }اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  وم٣مل َوََم

ـَ  ًُ كَم َوضَم
َٜمَداِء َوايمَِم٣محِلِ يِٗمكَم َوايمُم  د  ـَ ايمٛمٌَِٝم كَم َوايمِم  ـَ َأْٞمَٔمَؿ اهللَُ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم ايَمِذي

ـَ اهللَِ َوىَمَٖمك زم٣ِمهللَِ فَمٙمِٝماًم َذيمِ  *ُأويَمئَِؽ َرهمِٝمًٗم٣م  ٣مِء:  {َؽ ايْمَٖمّْمُؾ َِم ًَ  [.41, 36]ايمٛم 

ـُ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل : زمح٘ اهلل َطًِصخٝح اإلَاّ يف ٚ َمـ ضمدي٧م َأَٞمُس زْم

ِه,»فمٛمف,  وَم٣مَل: وَم٣مَل َٞمٌِل  اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ٌَْد, إَِذا ُوِوَع دِم وَمػْمِ  إَِن ايْمَٔم

                                                           
(, وىو في أحكام الجنائز لإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى ٖٕ٘ٓأخرجو اإلمام النسائي في سننو ) (ٔ)

قسطي في " (, وعنو القاسم السر ٜٕٛ/ ٔ(, وقال فيو: رواه النسائي )ٖٙ-ٖ٘برقم )ص 
 (, وسنده صحيح.ٔ/  ٘ٙٔ/ ٕالحديث " )

 (.ٕٓٓ٘أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (ٕ)
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ؿْ  َٚمُع وَمْرَع ٞمَِٔم٣مهِلِ ًْ َيْٟمسمِٝمِف ََمَٙمَ٘م٣مِن هَمُٝمْٗمِٔمَداٞمِِف  "وَم٣مَل: ش َوسَمَقلَم فَمٛمُْف َأْصَح٣مزُمُف, إَِٞمُف يَمَٝم

ِن يَمُف: ََم٣م ىُمٛم٦َْم سَمُٗمقُل دِم َهَذا ايمَرصُمِؾ؟  َٓ , هَمَٝمُٗمقُل:  "وَم٣مَل:  "هَمَٝمُٗمق ـُ هَمَٟمََم٣م اظم٠ُْْمَِم

ٌُْد اهللِ َوَرؽُمق ـَ ايمٛم٣َمِر, وَمْد  "وَم٣مَل:  "يُمُف َأؾْمَٜمُد َأَٞمُف فَم هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اْٞمُٓمْر إلَِم ََمْٗمَٔمِدَك َِم

ٛم٥َِم  ـَ اجْلَ ٣م »وَم٣مَل َٞمٌِل  اهلِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  "َأزْمَديَمَؽ اهللُ زمِِف ََمْٗمَٔمًدا َِم امُهَ هَمغَمَ

ُح يَمفُ ش مَجِٝمًٔم٣م ًَ ٌُْٔمقَن ِذَرافًم٣م, َوُيْٚمََلُ فَمَٙمْٝمِف  وَم٣مَل وَمَت٣مَدُة: َوُذىمَِر يَمٛم٣َم َأَٞمُف ُيْٖم ِه ؽَم دِم وَمػْمِ

ٌَْٔمُثقنَ  ا, إلَِم َيْقِم ُي "طَمِيً
(ٔ)

. 

 ديمٝمؾ فمعم َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمػم, وَم٣م همٝمف َمـ ايمٛمٔمٝمؿ وايمٔمذاب. ّيف احلدٓح:

 هم١من َمٌدأ ايمٔمذاب دم ايمٗمػم ايمٖمتٛم٥م َمـ ؽم٠مال اظمٙم٘مكم.

 ّعراب الكرب حل. 

 وايمًٛم٥م. ويدل فمعم ذيمؽ فمدة أديم٥م َمـ ايم٘مت٣مب

َمـ ضمدي٧م فَم٣مِئَُم٥َم َرِضَ اهلَلُ فَمٛمَْٜم٣م:  فٞ صخٝح ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل:ف

ـْ » ٣م: َأفَم٣مَذِك اهللَُ َِم , هَمَٗم٣ميَم٦ْم هَلَ َأَن َُّيُقِدَي٥ًم َدطَمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَذىَمَرْت فَمَذاَب ايمَٗمػْمِ

َٟميَم٦ْم فَم٣مِئَُم٥ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم  ًَ , هَم ـْ فَمَذاِب فَمَذاِب ايمَٗمػْمِ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَم

, هَمَٗم٣مَل:  وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م: هَماَم َرَأْي٦ُم ش َٞمَٔمْؿ, فَمَذاُب ايمَٗمػْمِ »ايمَٗمػْمِ

ـْ فَمَذاِب ايمَٗمػْمِ  َٓ سَمَٔمَقَذ َِم ش, َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زَمْٔمُد َصعَم َصاَلًة إِ

شفَمَذاُب ايمَٗمػْمِ ضَمؼر »َد نُمٛمَْدٌر: َزا
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٓٚٛأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٖٚٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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ايمٛم٣َمُر ُئْمَرُوقَن }ومم٣م يدل فمعم فمذاب ايمٗمػم ساضم٥م ومقل اهلل فمز وصمؾ: 

٣مفَم٥ُم َأْدطِمُٙمقا آَل همِْرفَمْقَن َأؾَمَد ايْمَٔمَذاِب  ًَ ا َوفَمُِمٝم٣ًّم َوَيْقَم سَمُٗمقُم ايم  {فَمَٙمْٝمَٜم٣م نُمُدوًّ

 [.13]نَم٣مهمٍِر:

زَم٣مُب ََم٣م " ٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ فكاٍ:ٚقد بٛب اإلَاّ ايبدازٟ زمح

 ."صَم٣مَء دِم فَمَذاِب ايمَٗمػْمِ 

َويَمْق سَمَرى إِِذ ايمَٓم٣مظمُِقَن دِم }َووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ثِ ذنس زمح٘ اهلل تعاىل:

َزْوَن  ُ٘مُؿ ايمَٝمْقَم  جُتْ ًَ َ٘م٥ُم زَم٣مؽِمُْمق َأْيِدُّيِْؿ, َأطْمِرصُمقا َأْٞمُٖم
نَمَٚمَراِت اظمَْقِت, َواظماََلئِ

 . {اَب اهُلقنِ فَمَذ 

ٌِْد اهللَِ:  هْمُؼ. وَم٣مَل َأزُمق فَم  اهُلقُن: ُهَق اهَلَقاُن, َواهَلْقُن: ايمر 

وَن إلَِم فَمَذاٍب فَمٓمِٝمؿٍ }َووَمْقيُمُف صَمَؾ ِذىْمُرُه:  , شُمَؿ ُيَرد  ْؿ ََمَرسَمكْمِ هُبُ  {ؽَمٛمَُٔمذ 

 [. 111]ايمتقزم٥م: 

ايمَٛم٣مُر ُئْمَرُوقَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م * ُء ايمَٔمَذاِب َوضَم٣مَق زمِآِل همِْرفَمْقَن ؽُمق}َووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم: 

٣مفَم٥ُم َأْدطِمُٙمقا آَل همِْرفَمْقَن َأؾَمَد ايمَٔمَذاِب  ًَ ا َوفَمُِمٝم٣ًّم َوَيْقَم سَمُٗمقُم ايم ]نم٣مهمر:  {نُمُدوًّ

13.] 

ـِ  ثِ ذنس زمح٘ اهلل تعاىل: ـِ فَم٣مِزٍب َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, فَم اِء زْم ضمدي٧م ايمػَمَ

, شُمَؿ ؾَمِٜمَد َأْن َٓ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ ِه ُأيِتَ
ـُ دِم وَمػْمِ إَِذا ُأوْمِٔمَد اظم٠ُْمَِم

َٓ اهلَلُ َوَأَن حُمََٚمًدا َرؽُمقُل اهللَِ, هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف:  ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل }إيَِمَف إِ ٌ ٦ُم اهللَُ ايَمِذي ُيَث
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ـُ زَمَُم٣مٍر, ضَمَدشَمٛم٣َم نُمٛمَْدٌر, "[. ووم٣مل: 54]إزمراهٝمؿ:  {ايمَث٣مزم٦ِِم  ضَمَدشَمٛم٣َم حُمََٚمُد زْم

َذا  ٥ٌَُم هِبَ ـَ آََمٛمُقا} -َوَزاَد  -ضَمَدشَمٛم٣َم ؾُمْٔم ٌ ٦ُم اهلَلُ ايَمِذي [ َٞمَزيَم٦ْم دِم 54]إزمراهٝمؿ:  {ُيَث

ش"فَمَذاِب ايمَٗمػْمِ 
 (ٔ)

, شمؿ ذىمر زمٔمد ذيمؽ فمدة أديم٥م ىمٙمٜم٣م سمدل وسمث٦ٌم فمذاب ايمٗمػم 

 ساضم٥م.

وَم٣مَم َرؽُمقُل اهلَلِ »َأؽْماَمَء زمِٛم٦َْم َأيِب زَمْ٘مٍر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, سَمُٗمقُل: ضمدي٧م  َٚٓٗا:

ـُ همِٝمَٜم٣م اظمَْرُء, هَمَٙماَم َذىَمَر 
٣ًٌم هَمَذىَمَر همِْتٛم٥ََم ايمَٗمػْمِ ايَمتِل َيْٖمَتتِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ طَمْمِٝم

ٙمُِٚمقَن َوَج٥مً  ًْ شَذيمَِؽ َو٨َم اظمُ
 (ٕ)

. 

َٟمُل »قْلُ:  ًْ َن ُي ْٔ  ش. هَم١مَِٞمُف ا

 ٍل الطؤال يف الكرب خاص بأم٘ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله؟

ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم ذيمؽ, وَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ازمـ فمٌد ايمػم رمحف اهلل 

سمٔم٣ملم, وهق ومقل ازمـ إَمغم ايمِمٛمٔم٣مين رمحف اهلل سمٔم٣ملم, ونمغم واضمد َمـ أهؾ 

 ايمٔمٙمؿ.

 (: 1/500٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ زمح
٠َماِل دِم   ً ََُم٥ِم زم٣ِميم ْٕ َوافْمَٙمْؿ َأهَن٣َم وَمْد َوَرَدْت َأضَم٣مِدي٧ُم َدايَم٥ٌم فَمعَم اطْمتَِِم٣مِص َهِذِه ا

٣ميمَِٖم٥ِم.  ًَ ََُمِؿ ايم ْٕ  ايْمَٗمػْمِ ُدوَن ا

                                                           
 (.ٕٔٚٛ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٖٙٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٖٚٔمسلم في صحيحو ) أخرجو اإلمام (ٕ)
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ََُمَؿ ىَم٣مَٞم٦ْم سَمْٟمسمِٝمِٜمْؿ ايمر  وَم٣مَل ايْمُٔمَٙماَمُء:  ْٕ ؽُمُؾ هَم١مِْن َأؿَم٣مفُمقُهْؿ َوايمن   همِٝمِف َأَن ا

 -هَم٣مظمَُْراُد ,َوإِْن فَمَِمْقُهْؿ افْمَتَزيُمقُهْؿ َوفُمقصِمُٙمقا زم٣ِميْمَٔمَذاِب, هَمَٙماَم َأْرؽَمَؾ اهلَلُ حُمََٚمًدا 

ؽْماَلَم  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  َؽ فَمٛمُْٜمْؿ ايْمَٔمَذاَب, َووَمٌَِؾ اإْلِ ًَ ٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكَِم, َأَْم َرمْحَ

ـْ  َ ٌُقِر يمُِٝمْخِرَج  مِم ْؿ دِم ايْمُٗم َٟمهُلُ ًْ ـْ َي ْؿ ََم , َووَمَٝمَض اهللَُ هَلُ َٓ َأـْمَٜمَرُه ؽَمَقاٌء َأطْمَٙمَص َأْم 

ـْ ايمَْمٝم ٤ِم.  ٌِٝم٧َم َِم ٠َماِل َويمُِٝمَٚمٝم َز اخْلَ  ً ُهْؿ زم٣ِميم  اهللَُ ِهَ

ََٖب ِِ  اإلَاّ ََٚذ ِّ ُٔ اِيَك ًْ  :-زمح٘ اهلل تعاىل  -اِب َط إلَم فُمُٚمقِم اظمَْ ًَ َٟميَم٥ِم َوزَم

وِح.  َٟميَم٥َم دِم ىمَِت٣مِب ايمر  ًْ  ىـااظمَْ
ٕن إديم٥م سمدل فمعم ذيمؽ, ومل يذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وم٣ميمقا: 

 وؽمٙمؿ نمغم أَمتف دم فمذاب ايمٗمػم, وٞمٔمٝمٚمف.

 وايمِمحٝمح ايمذي فمٙمٝمف مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ايم٠ًمال فم٣مم جلٚمٝمع إَمؿ.

فمعم آيمف وؽمٙمؿ هذه إَم٥م7 ٕٞمف ىم٣من وإٞمام ذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و

 خي٣مؿمٌٜم٣م.

ديمٝمؾ فمعم أن احلٝم٣مة ايمػمزطمٝم٥م ضمٝم٣مة نمٝمٌٝم٥م, همٝمج٤م فمٙمٝمٛم٣م أن  ّيف احلدٓح:

وزمدون رد ايمثقازم٦م دم إشم٣ٌمهت٣م, زمُمٌف , ي٠مَمـ هب٣م دون أن ٞمٌح٧م فمـ ىمٝمٖمٝمتٜم٣م

, شمؿ ٣مفمٗمالٞمٝم٥م, وهمتٛم٥م ؾمٝمْم٣مٞمٝم٥م, ضمٝم٧م زفمٚمقا أهنؿ وؤمقا فمعم اظمٝم٦م زئٌٗمً 

 ايمث٣مين وهق فمعم هٝمئتف, وضم٣ميمف ايمذي سمرىمقه فمٙمٝمٜم٣م, ومل يتٕمغم.صم٣مءوه دم ايمٝمقم 
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هذا ايمدفم٣مء يمٙمٚمٝم٦م يٛمٌٕمل أن ي٘مقن زمكم ايمٔمٌد وزمكم رزمف, همال  تيبُٔ ٍاو:

مج٣مفم٥ًم, ومل أَر َم٣م يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  قز أن ي٘مقنجي

ضم٣ميم٥م ىم٣من, دم َممموفمٝم٥م رهمع إيدي همٝمف, وإٞمام يًتٕمٖمر ٕطمٝمف اظمٝم٦م فمعم أي 

ىمرَمف, وصمقده, وإضم٣ًمٞمف ؽمٌح٣مٞمف فمز وصمؾ يًتجٝم٤م ايمدفم٣مء زمرمحتف, و واهلل

 وسمٔم٣ملم.

********** 
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]حكم تلقين الميت بعد دفنه بقولهم: يا فالن قل: 

 ربي اهلل, وديني اإلسالم, ونبي محمد[

ـْ ) – 255 ـِ ضَمٌِٝم٤ٍم َوفَم ٌ قَن إَِذا ىَم٣مٞمُ »َأضَمِد ايمَت٣مزمِِٔمكَم وَم٣مَل: َوْٚمَرَة زْم َتِح ًْ قا َي

ِه: َي٣م هُماَلُن! وُمْؾ:  َف ايمٛم٣َمُس فَمٛمُْف, َأْن ُيَٗم٣مَل فِمٛمَْد وَمػْمِ ُه, َواْٞمٌَمَ ٝم ٦ِم وَمػْمُ
َي فَمعَم اظمَْ ؽُمق 

ؽْماَلُم, َوَٞمٌِل   َ اهلَلُ, َوِديٛمَِل اإْلِ َٓ اهللَُ. شَماَلُث ََمَراٍت, َي٣م هُماَلُن! وُمْؾ: َريب 
َٓ إيَِمَف إِ

شصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َٚمٌد حُمَ 
(ٔ)

ـُ ََمٛمُِْمقٍر ََمْقوُمقهًم٣م  (.. َرَواُه ؽَمِٔمٝمُد زْم

ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ََمْرهُمقفًم٣م) – 253 ايِن  َٞمْحُقُه َِم َويمِٙمَْمػَمَ
(ٕ)

  ًٓ  (.َُمَْمَق

                                                           
 موقوف, بل ىو مقطوع كما أشار إلى ذلك اإلمام األلباني في الحديث الثاني.ضعيف.  (ٔ)

(, قال اإلمام األلباني ٜٜٚٚ( برقم )ٜٕٗ/ٛأخرجو الطبراني في الكبير )الحديث موضوع.  (ٕ)
وفيو من لم أعرفو ( : " ٕٖٗ/ٕ(: ضعيف, قال الهيثمي )ٖ٘ٚرحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم )

( بعد أن عزاه للطبراني: " وإسناده صالح ٚٙٔجماعة ". وأما الحافظ فقال في " التلخيص ": )
, وقد قواه الضياء في أحكامو , وأخرجو عبد العزيز في " الشافي " , والراوي عن أبى أمامة سعيد 

وذكر ما جاء -ن منصور. األزدي بيض لو ابن أبى حاتم , ولكن لو شواىد , منها ما رواه سعيد ب
أوال:  وفى كالم الحافظ ىذا مالحظات: ثم قال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى: . -معنا في الباب

كيف يكون إسناده صالحا, وفيو ذلك األزدي أو األودي, ولم يوثقو أحد, بل بيض لو ابن أبى 
إنو يوىم ثانيا: ى حالو؟ ! حاتم كما ذكر الحافظ نفسو, ومعنى ذلك أنو مجهول لديو لم يقف عل

أن ليس فيو غير ذلك األزدي, وكالم شيخو الهيثمي صريح بأن فيو جماعة ال يعرفون , ... ورواه 
وعبد قلت: ( من طريق إسماعيل بن عياش أخبرنا عبد اهلل بن محمد بو. ٕ/ٔ٘ٔ/ٛابن عساكر )

أن قولو " لو شواىد ثالثا: هيثمي. اهلل ىذا لم أعرفو, والظاىر أنو أحد الجماعة الذين لم يعرفهم ال
" فيو تسامح كثير! فإن كل ما ذكره من ذلك ال يصلح شاىدا ألنها كلها ليس فيها من معنى 
التلقين شيء إطالقا, إذ كلها تدور حول الدعاء للميت! ولذلك لم أسقها في جملة كالمو الذى 

لتلقين, ولكنو مع ذلك فهو شاىد ذكرتو , اللهم إال ما رواه سعيد بن منصور , فإنو صريح في ا
 =قاصر, إذ الحديث أشمل منو, وأكثر مادة إذ مما فيو " أن منكرا ونكيرا يقوالن: ما نقعد عند 
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 ******************************* الشرح:

 كني املٔت.ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ حهه تل

وهذه اظمًٟميم٥م َمٔمروهم٥م فمٛمد مج٣مهغم ايمٖمٗمٜم٣مء َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣مؽمؿ سمٙمٗمكم 

 اظمٝم٦م زمٔمد دهمٛمف.

, َمع افمؼماف زمٔمّمٜمؿ زمّمٔمػ احلدي٧م, ءصمقزه٣م مج٣مهغم ايمٔمٙمامومد و

ىم٣ميمٛمقوي رمحف اهلل سمٔم٣ملم ضمٝم٧م افمتذر دم ايمت٣ًمَمح دم أضم٣مدي٧م ايمؼمنمٝم٤م 

 وايمٖمّم٣مئؾ.

مل يث٦ٌم فمـ اإلَم٣مم أمحد زمـ ضمٛمٌؾ  وومد ٞمٗمؾ اإلَم٣مم ازمـ ومداَم٥م دم اظمٕمٛمل أٞمف

ًٓ هبذا إشمر.  همٝمٜم٣م ومقل, وَمع ذيمؽ همٗمد ذه٤م إلم جتقيزه٣م اؽمتدٓ

ـُ  وَم٣م صم٣مء فمـ أيب أَم٣مَم٥م َمرهمقفًم٣م وهق ؤمٝمػ صمًدا, َمـ ؿمريؼ حُمََٚمُد زْم

ـُ  ٌُْد اهللِ زْم ـُ فَمَٝم٣مٍش, شمٛم٣م فَم , شمٛم٣م إؽِْماَمفِمٝمُؾ زْم ْٚمِِص  ـِ ايْمَٔماَلِء احْلِ حُمََٚمٍد إزِْمَراِهٝمَؿ زْم

, فمـ َأيَب ُأََم٣مََم٥َم  َْوِدي  ْٕ ٌِْد اهلِل ا ـِ فَم ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ـِ َأيِب ىَمثغٍِم, فَم ـْ َُيَْٝمك زْم , فَم ايْمُٗمَرِر 

زمف, وهذا إؽمٛم٣مد سم٣ميمػ, ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل إودي وفمٌد اهلل ايمٗمرر جمٜمقٓن, 

                                                                                                                                        

من لقن حجتو؟ " فأين ىذا في الشاىد؟ ! ومع ىذا فإنو ال يصلح شاىدا, ألنو موقوف بل  =
وعنو... وليت شعرى كيف مقطوع, وال أدرى كيف يخفى مثل ىذا على الحافظ عفا اهلل عنا 

يمكن أن يكون مثل ىذا الحديث صالحا ثابتا, وال أحد من السلف األول يعمل بو؟ ! وقد قال 
( : " إسناده ٕٓٗ/ٗ( والعراقي في " تخريج اإلحياء " )ٖٗٓ/٘النووي في " المجموع " )

 ( : " حديث ال يصح ". ٕٙٓ/ٔضعيف ". وقال ابن القيم في " زاد المعاد " )
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وحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احلٚمِص ينق احلدي٧م, وإؽمامفمٝمؾ زمـ فمٝم٣مش روايتف فمـ 

 نمغم أهؾ زمٙمده ايمُم٣مَمٝمكم, ؤمٝمٖم٥م, همٜمذا احلدي٧م زم٣مؿمؾ, زمؾ َمقوقع.

إٞمام هل ؽمٛم٥م ؾم٣مَمٝم٥م, مل أفمٙمؿ أضمد " قاٍ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل:

 ."يٟميت هب٣م نمغم أهؾ ايمُم٣مم

ٌ قنَ »قْلُ:  َتِح ًْ  ش.ىَم٣مُٞمقا َي

مل يّمٖمٜم٣م إلم أضمد, ويمٔمٙمف أو٣مهمٜم٣م إلم زمٔمض ايمت٣مزمٔمكم, وٓ ُيدرى َمـ أيـ 

ه احلج٥م, إذ أن َمثؾ هذه إفمامل َتت٣مج إلم ديمٝمؾ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل هلؿ َمثؾ هذ

صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ7 ٕن ايمٔم٣ٌمدة ؾمٟمهن٣م ايمتقومػ فمعم َم٣م صح فمـ 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ُه »قْلُ:  ٝم ٦ِم وَمػْمُ
َي فَمعَم اظمَْ  ش.إَِذا ؽُمق 

 أي واٞمتٜمل َمـ دهمٛمف.

َف ايمٛم٣َم»قْلُ:   ش.ُس فَمٛمْفُ َواْٞمٌَمَ

 أي رصمٔمقا إلم زمٝمقهتؿ.

ِه: َي٣م هُماَلُن!»قْلُ:   ش.َأْن ُيَٗم٣مَل فِمٛمَْد وَمػْمِ

 ش.ي٣م همالن ازمـ همالن»ودم رواي٥م: 

 ش.هم١من مل سمٔمرهمقا أزم٣مه, همٗمقيمقا: ي٣م همالن ازمـ ضمقاء»ودم رواي٥م: 

 وىمؾ هذه ايمرواي٣مت ٓ سمث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.
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َٓ إِ »قْلُ:  َٓ اهللَُوُمْؾ:   ش. يَمَف إِ

 وهذه ٓ يًتْمٝمٔمٜم٣م إٓ اظم٠مَمـ.

 وايمتٙمٗمكم يمٙمٚمٝم٦م إٞمام ي٘مقن ومٌؾ ووم٣مسمف.

ْدِرَي رض اهلل فمٛمف, فٞ صخٝح اإلَاّ َطًِ: ف َمـ ضمدي٧م َأيَب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َٓ إيَِمَف »َيُٗمقُل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ٛمُقا ََمْقسَم٣مىُمْؿ  َٓ اهللُ يَمٗم  شإِ
 (ٔ)

. 

ال يٛمتٖمع زم٣ميمتٙمٗمكم7 ٕٞمف ٓ يًتْمٝمع أن يٗمقل ؾمٝمًئ٣م, وٓ يٛمٖمٔمف همأَم٣م زمٔمد َمقسمف 

 إٓ َم٣م ومدَمف َمـ ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح.

ؽْماَلُم, َوَٞمٌِل  حُمََٚمٌد صعم اهلل فمٙمٝمف »قْلُ:  َ اهللَُ, َوِديٛمَِل اإْلِ َي٣م هُماَلُن! وُمْؾ: َريب 

 ش. وؽمٙمؿ

 أي إذا ؽُمئٙم٦م دم ومػمك.

 م َمٔمٛم٣م أن هذا ٓ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.وسمٗمد

ًٓ »قْلُ:  ـْ ضَمِدي٧ِم َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ََمْرهُمقفًم٣م َُمَْمَق ايِن  َٞمْحُقُه َِم  ش.َويمِٙمَْمػَمَ

 سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٟمٞمف َمقوقع.

********** 

 

 

                                                           
(, وجاء في مسلم أيًضا من حديث أبي ٜٚٔ, ٜٙٔأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)

  ىريرة رضي اهلل عنو.
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 ]استحباب زيارة القبور[ 

ـْ ) – 251 ِِمٝم٤ِم َوفَم ـِ احْلَ ؽَْمٙمَ زُمَرْيَدَة زْم ْٕ وَم٣مَل: وَم٣مَل  -رض اهلل فمٛمف  -ِٚمل  ا

ٌُقِر هَمُزوُروَه٣م»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -َرؽُمقُل اهللَِ  ـْ ِزَي٣مَرِة ايْمُٗم شهَنَْٝمُتُ٘مْؿ فَم
 (ٔ)

 .

ٙمٌِؿ.  ًْ  َرَواُه َُم

 : َِمِذي  ْ طِمَرةَ »َزاَد ايمؼم  ْٔ ُر ا شهَم١مهَِن٣َم سُمَذىم 
(ٕ)

.)  

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 252 ـُ ََم٣مصَمْف َِم ُٔمقدٍ ازمْ َزاَد ازْم ًْ ْٞمَٝم٣م»: ـِ ََم ُد دِم ايمد  شَوسُمَزه 
(ٖ)

.) 

ـْ ) – 253 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأَن َرؽُمقَل اهللَِ »رض اهلل فمٛمف:  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ٌُقرِ  -وؽمٙمؿ  َراِت ايْمُٗم
ـَ َزائِ شيَمَٔم

(ٗ)
٣ٌَمنَ .  ـُ ضِم , َوَصَحَحُف ازْم َِمِذي  ْ  (.َأطْمَرصَمُف ايمؼم 

 ******************************* الشرح:

ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ اضتحباب شٓازٗ 

  .الكبْز

 ٕهن٣م سمذىمر اظمقت. ّاحلهن٘ مً شٓازٗ الكبْز:

 

                                                           
(, وتمامو: "ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث, فأمسكوا ما بدا لكم, ٜٚٚأخرجو مسلم ) (ٔ)

 .ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا فيو األسقية كلها. وال تشربوا مسكرا"

وصححو اإلمام األلباني رحمو «, حديث حسن صحيح»(, وقال: ٗ٘ٓٔرواه الترمذي )صحيح.  (ٕ)
 (.ٕٚٚاهلل تعالى في صحيح الترمذي, وفي اإلرواء برقم )

(, وضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة ٔٚ٘ٔأخرجو ابن ماجو )ضعيف.  (ٖ)
 بن ىانئ, قال ابن معين: ضعيف. (, في إسناده أيوبٖٔٔ٘(, والضعيفة )ٜٙٚٔ)

 (.ٖٛٚٔ(, وابن حبان )ٙ٘ٓٔرواه الترمذي )صحيح.  (ٗ)
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 بت عً الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله.ثا ٓأتٕ مبشاز الكبْز ّاملكابس ّمً 

ىَم٣مَن »٦ْم: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َأهَن٣َم وَم٣ميمَ صخٝح َطًِ:  ففٞ

ـْ َرؽُمقِل اهللِ َصعَم اهللُ  -َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ىُمَٙماَم ىَم٣مَن يَمْٝمَٙمُتَٜم٣م َِم

ٌَِٗمٝمِع, هَمَٝمُٗمقُل:  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ـْ آطِمِر ايمَٙمْٝمِؾ إلَِم ايْم ُرُج َِم اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َداَر »خَيْ ًَ ايم

ْؿ ََم٣م سُمقفَمُدوَن نَمًدا, َُم٠َمصَمُٙمقَن, َوإَِٞم٣م, إِْن ؾَم٣مَء اهللُ, زمُِ٘مْؿ وَمْقٍم َُم٠ْمَِمٛمكَِم, َوَأسَم٣مىمُ 

َْهِؾ زَمِٗمٝمِع ايْمَٕمْروَمدِ  ِٕ ضِمُٗمقَن, ايمٙمُٜمَؿ, انْمِٖمْر  شَوَأسَم٣مىُمؿْ »َومَلْ ُيِٗمْؿ وُمَتْٝم٥ٌَُم وَمْقيَمُف ش َٓ
(ٔ)

. 

ْؿ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ :ي٘ٚيف زٚا١ٜ  وُمقرِم:  "؟ وَم٣مَل وَم٣ميَم٦ْم: وُمْٙم٦ُم: ىَمْٝمَػ َأوُمقُل هَلُ

َتْٗمِدَِمكَم َِمٛم٣َم  ًْ ٙمِِٚمكَم, َوَيْرضَمُؿ اهللُ اظمُْ ًْ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظمُْ َي٣مِر َِم اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ ايم

, َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهللُ زمُِ٘مْؿ يَماَلضِمُٗمقنَ  ـَ َتْٟمطِمِري ًْ  ش.َواظمُْ

َرؽُمقُل اهللِ َصعَم  ىَم٣منَ », وَم٣مَل: -زمريدة زمـ احلِمٝم٤م رض اهلل فمٛمف  عٔ ٘ٚفٝ

ُٚمُٜمْؿ إَِذا طَمَرصُمقا إلَِم اظمََْٗم٣مزمِِر, هَمَ٘م٣مَن وَم٣مئُِٙمُٜمْؿ َيُٗمقُل  دِم ِرَواَي٥ِم  -اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُئَمٙم 

َي٣مِر, -َأيِب زَمْ٘مٍر  اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ -َودِم ِرَواَي٥ِم ُزَهغْمٍ  -: ايم ًَ : ايم

ٙمِِٚمكَم, َوإَِٞم٣م, إِْن ؾَم٣مَء اهلُل يَماَلضِمُٗمقَن, َأؽْمَٟمُل اهلَل يَمٛم٣َم َأْهَؾ ايمد   ًْ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظْمُ َي٣مِر َِم

شَويَمُ٘مُؿ ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ 
(ٕ)

. 

 

 

                                                           
 (.ٜٗٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜ٘ٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)



 

 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحهاو  
 ]استحباب زيارة القبور[

 

[323] 
 

  

ٌُقِر هَمُزوُروَه٣م»قْلُ:  ـْ ِزَي٣مَرِة ايْمُٗم  ش. هَنَْٝمُتُ٘مْؿ فَم

ٙمؿ فمـ أن هنل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمو فمعم ايمٛمًخ همٜمذا ديمٝمؾ

 زي٣مرة ايمٗمٌقر ىم٣من ومٌؾ إذٞمف زمذيمؽ.

 يمذي ئمرف هب٣م ايمٛم٣مؽمخ َمـ اظمٛمًقخ.وهذه أضمد إوصمف ا

 ش.همزوره٣م  فمـ زي٣مرة ايمٗمٌقر»قْلُ: 

وهذا هق ايمٛم٣مؽمخ يمٙمٛمٜمل فمـ ايمزي٣مرة يمٙمٚمٗم٣مزمر, وأن زي٣مرة اظمٗم٣مزمر أصٌح٦م 

 َمـ اظمًتح٣ٌمت.

 حهِ شٜاز٠ ايٓطا٤ يًُكابس: 
ًَم٣م دم ضمؼ ايمرصم٣مل, وايمٛم٣ًمء, شمؿ ٞمًخ , ىم٣من فم٣مايمٗمٌقرايمٛمٜمل فمـ زي٣مرة و

 ذيمؽ دم ضمؼ ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء, فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

زمٝمٛمام ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َمٛمع ايمٛم٣ًمء َمـ زي٣مرة اظمٗم٣مزمر, وأن ايمٛمًخ 

 دم ايمٛمٜمل فمـ ايمزي٣مرة هق دم ضمؼ ايمرصم٣مل همٗمط.

 ٜٚسد عًِٝٗ مبا ثبت يف َطتدزى اذتانِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ اظْمََٗم٣مزمِِر َمـ  ٌََٙم٦ْم َذاَت َيْقٍم َِم َُم٥َم َأوْم

ـِ َأيِب َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم, َأَن فَم٣مئِ ٌِْد اهللَِ زْم ـْ فَم ؿمريؼ فَم

ـِ  ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ ـْ وَمػْمِ َأطِمل فَم ٌَْٙم٦ِم؟ وَم٣ميَم٦ْم: َِم ـَ َأوْم ـْ َأْي ٣م: َي٣م ُأَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, َِم هَمُٗمْٙم٦ُم هَلَ
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٣م: َأيمَ  ـْ ِزَي٣مَرِة َأيِب زَمْ٘مٍر, هَمُٗمْٙم٦ُم هَلَ ْٝمَس ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَنَك فَم

ٌُقِر؟ وَم٣ميَم٦ْم: َٞمَٔمْؿ,  ٣م»ايْمُٗم شىَم٣مَن وَمْد هَنَك, شُمَؿ ُأَِمَر زمِِزَي٣مَرهِتَ
(ٔ)

. 

 (: ،...180يف أحهاّ ادتٓا٥ص )ص قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل 
 زي٣مرة ايمٗمٌقر, يمقصمقه: وايمٛم٣ًمء ىم٣ميمرصم٣مل دم اؽمتح٣ٌمب  - 116

همٝمدطمؾ ش, همزوروا ايمٗمٌقر»... فمٚمقم ومقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  األٍٚ:

 همٝمف ايمٛم٣ًمء.

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ظم٣م هنك فمـ زي٣مرة ايمٗمٌقر دم أول  ٚبٝاْ٘:

 آَمر.

ىمٛم٦م »همال ؾمؽ أن ايمٛمٜمل ىم٣من ؾم٣مَماًل يمٙمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء َمًٔم٣م, همٙمام وم٣مل: 

ىم٣من َمٖمٜمقَم٣م أٞمف ىم٣من ئمٛمل اجلٛمًكم ضورة, أٞمف ش, رهنٝمت٘مؿ فمـ زي٣مرة ايمٗمٌق

خيػمهؿ فمام ىم٣من دم أول إَمر َمـ هنل اجلٛمًكم, هم١مذا ىم٣من إَمر ىمذيمؽ, ىم٣من 

إٞمام ش, همزوروه٣م»يمزاًَم٣م أن اخلْم٣مب دم اجلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ احلدي٧م وهق ومقيمف: 

 أراد زمف اجلٛمًكم أيّم٣م.

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل ٛٚ/ٗ(, وعنو البيهقي )ٕٜٖٔأخرجو الحاكم في مستدركو ) (ٔ)

(: صحيح, والحديث سكت عليو الحاكم, وقال البيهقي: " تفرد بو ٘ٚٚواء )تعالى في اإلر 
وىو ثقة اتفاقا, فالحديث صحيح , وكذلك قال ثم قال األلباني: بسطام بن مسلم البصرى". 

القبور   ( : "رواه ابن أبى الدنيا في "ٛٔٗ/ٗالذىبي.  وقال الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء )
( من ىذا الوجو عنها مختصرا بلفظ: " أن رسول ٓٚ٘ٔورواه ابن ماجو ): قلت" بإسناد جيد ". 

( : " ٔ/ٜٛاهلل صلى اهلل عليو وسلم رخص في زيارة القبور ". وقال البوصيري في " الزوائد " )ق 
 ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات ".
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ذفم٦م زي٣مرة ايمٗمٌقر: َمُم٣مرىمتٜمـ ايمرصم٣مل دم ايمٔمٙم٥م ايمتل َمـ أصمٙمٜم٣م  ايجاْٞ:

 ش.وسمذىمر آطمرةش, »هم١مهن٣م سمرق ايمٗمٙم٤م وسمدَمع ايمٔمكم»

ا .أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومد رطمص هلـ دم زي٣مرة ايمٗمٌقر ايجايح:

 .شمؿ ذىمر ٞمحق َم٣م سمٗمدم

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل َا يف َطًِ:  َٔ شٜاز٠ ايكبٛزاذته١ُ و

ـْ ضَمْقيَمُف, فمٛمف, وَم٣مَل: َزاَر ايمٛمٌَِل  َصعَم  ٌََ٘مك َوَأزْمَ٘مك ََم ِف, هَم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمػْمَ ُأَم 

٣م هَمَٙمْؿ ُي٠ْمَذْن رِم, َواؽْمَتْٟمَذْٞمُتُف دِم َأْن َأُزوَر »هَمَٗم٣مَل:  اؽْمَتْٟمَذْٞم٦ُم َريب  دِم َأْن َأؽْمَتْٕمِٖمَر هَلَ

رُ  ٌُقَر هَم١مهَِن٣َم سُمَذىم  َه٣م هَمُٟمِذَن رِم, هَمُزوُروا ايْمُٗم  ش.اظمَْْقَت  وَمػْمَ

طِمَرةَ »وَم٣م صم٣مء دم ضمدي٧م ايم٣ٌمب:  ْٔ ُر ا  ش. هَم١مهَِن٣َم سُمَذىم 

ُٔمقٍد رض اهلل فمٛمف وهق مل يث٦ٌم:  ًْ ـِ ََم ْٞمَٝم٣م»ودم ضَمِدي٧ِم ازْم ُد دِم ايمد   ش.َوسُمَزه 

ويدطمؾ دم ذيمؽ زي٣مرة ومٌقر اظمًٙمٚمكم, وومٌقر اظمممىمكم, ظم٣م شم٦ٌم دم ضمدي٧م 

 .زار ومػم أَمف طأن ايمٛمٌل  أيب هريرة رض اهلل فمٛمف

وزي٣مرة ومٌقر اظمممىمكم ٓ يمٕمرض ايمًالم فمٙمٝمٜمؿ, وايمدفم٣مء هلؿ, 

وآؽمتٕمٖم٣مر هلؿ, هم١من اهلل فمز وصمؾ مل يٟمذن يمٛمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

  .َٕمفدم آؽمتٕمٖم٣مر 

وٕن زي٣مرة ايمٗمٌقر سمذىمر اظمقت, وسمذىمر أطمرة, وُيِمؾ همٝمٜم٣م ايمٔمٓم٥م 

٤م اظم٠مَمـ, همٝمزداد إيامٞمف زم٣مهلل فمز وصمؾ, وايمٔمػمة, وايمتذىمغم, واظمقفمٓم٥م يمٗمٙم
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ويزداد اؽمتٔمداًدا يمٙمٗم٣مء اهلل فمز وصمؾ, ويزداد َمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م, وىمذيمؽ 

 ُيِمؾ َمٛمف ايمتقزم٥م وايمٛمدم فمعم ايمذٞمقب واظمٔم٣ميص ايمتل وومٔم٦م َمٛمف.

  شٓازٗ قبْز الهفاز للعربٗ.مػسّعٔ٘ دل علٙ ّمما ٓ

فمٛمٜمام, وَم٣مَل: صَم٣مَء  َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهللابٔ َاد٘: َا أخسد٘ 

َأفْمَرايِبر إلَِم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ إَِن َأيِب ىَم٣مَن َيِِمُؾ 

ـَ ُهَق؟ وَم٣مَل  ـْ َذيمَِؽ, ش دِم ايمٛم٣َمرِ »ايمَرضِمَؿ, َوىَم٣مَن َوىَم٣مَن, هَمَٟمْي وَم٣مَل: هَمَ٘مَٟمَٞمُف َوصَمَد َِم

ـَ َأزُمقَك؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُم  ضَمْٝمُثاَم »قَل اهللَِ هَمَٟمْي

ُه زم٣ِميمٛم٣َمرِ  ْ ٌَمم  ٍك هَم فَْمَرايِب  زَمْٔمُد, َووَم٣مَل: يَمَٗمْد ش ََمَرْرَت زمَِٗمػْمِ َُممْمِ ْٕ وَم٣مَل: هَمَٟمؽْمَٙمَؿ ا

سُمُف  ىَمَٙمَٖمٛمِل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمفِ  َٓ زَممَمْ ٣ًٌم, ََم٣م ََمَرْرُت زمَِٗمػْمِ ىَم٣مهمٍِر إِ َوؽَمَٙمَؿ سَمَٔم

"زم٣ِميمٛم٣َمرِ 
 (ٔ)

. 

 

                                                           
تعالى في صحيح  (, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهللٖٚ٘ٔأخرجو اإلمام ابن ماجو في سننو ) (ٔ)

( حدثنا علي بن ٔ/  ٜٔ/  ٔ(, وقال فيو: رواه الطبراني )ٛٔابن ماجو, وفي الصحيحة برقم )
عبد العزيز أنبأنا محمد بن أبي نعيم الواسطي أنبأنا إبراىيم بن سعد عن الزىري عن عامر بن سعد 

كلهم ثقات ثم قال: وىذا سند صحيح رجالو   –سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو  -عن أبيو
معروفون, وطرح ابن معين لمحمد ابن أبي نعيم ال يتلفت إليو, بعد توثيق أحمد وأبي حاتم إياه, 

(. ثم قال رحمو اهلل ٖٖٖ/  ٔالسيما وقد توبع في إسناده, أخرجو الضياء في " المختارة " )
, والصواب عن تعالى: فالظاىر أنو أخطأ في إسناد ىذا الحديث أيضا فقال فيو: عن سالم عن أبيو

/  ٔعامر بن سعد عن أبيو كما في رواية ابن أخزم وغيره, وقد قال الهيثمي في " المجمع " )
( بعد أن ساقو من حديث سعد: " رواه البزار والطبراني في " الكبير " ورجالو ٛٔٔ - ٚٔٔ

 رجال الصحيح ".
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 (:18قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل يف ايصخٝخ١ عٓد حدٜح زقِ )
ودم هذا احلدي٧م هم٣مئدة ه٣مَم٥م أنمٖمٙمتٜم٣م فم٣مَم٥م ىمت٤م ايمٖمٗمف, َمـ همٗمف احلدي٧م: 

 ٗمػمه. أٓ وهل َممموفمٝم٥م سمٌُمغم ايم٘م٣مهمر زم٣ميمٛم٣مر إذا َمر زم

وٓ خيٖمك َم٣م دم هذا ايمتمميع َمـ إيٗم٣مظ اظم٠مَمـ وسمذىمغمه زمخْمقرة صمرم هذا 

ايم٘م٣مهمر, ضمٝم٧م ارسم٘م٤م ذٞم٣ٌم فمٓمٝمام هتقن ذٞمقب ايمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م جت٣مهف ويمق 

اصمتٚمٔم٦م, وهق ايم٘مٖمر زم٣مهلل فمز وصمؾ, واإلذاك زمف ايمذي أزم٣من اهلل سمٔم٣ملم فمـ 

َك زمِِف إَِن اهللََ}ؾمدة َمٗمتف إي٣مه ضمكم اؽمتثٛم٣مه َمـ اظمٕمٖمرة, همٗم٣مل:   َٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ

ـْ َيَُم٣مءُ  َ
أىمػم », وهلذا وم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: {َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمِ

 ها َمتٖمؼ فمٙمٝمف.ش, ايم٘م٣ٌمئر أن جتٔمؾ هلل ٞمدا وومد طمٙمٗمؽ
همّمٝمٙم٥م ذىمر أطمرة7 هم١من ذىمر أطمرة ؽم٤ٌم ظمالزَم٥م إفمامل  ّفُٔ:

 ايمِم٣محل٥م.

َْيِدي }ىمام وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ْٕ ٣ٌَمَدَٞم٣م إزِْمَراِهٝمَؿ َوإؽِْمَح٣مَق َوَئْمُٗمقَب ُأورِم ا َواْذىُمْر فِم

زَْمَِم٣مِر  ْٕ ـَ  إَِٞم٣م َأطْمَٙمِْمٛم٣َمُهْؿ زمَِخ٣ميمَِِم٥ٍم ِذىْمَرى ايمَداِر  َوا
ِ َوإهَِنُْؿ فِمٛمَْدَٞم٣م ظمَ

طَْمَٝم٣مرِ  ْٕ  .{اظمُِْْمَْمَٖمكْمَ ا

أطمرة, ىم٣مٞمقا أن اهلل فمز وصمؾ رزومٜمؿ ذىمر  قٌٝ يف َع٢ٓ ٖرٙ اآل١ٜ:

 يتٗمرزمقن إلم اهلل فمز وصمؾ زم٣مٕفمامل ايمتل سمرهمع درصم٣مهتؿ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ.

 همتذىمر أطمرة ؽم٤ٌم يملوم٣ٌمل فمعم إفمامل ايمتل سمٗمرب إلم اهلل فمز وصمؾ.

 ؽم٤ٌم دم ايمزهد دم ايمدٞمٝم٣م.زي٣مرة ايمٗمٌقر أيًّم٣م و
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 ؽم٤ٌم يمٙمخقف َمـ اهلل فمز وصمؾ.زي٣مرة ايمٗمٌقر أيًّم٣م و

ـُ َمَ » قْلُ: ُٔمقٍد: َزاَد ازْم ًْ ـِ ََم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم ْٞمَٝم٣م»٣مصَمْف َِم ُد دِم ايمد   ش(َوسُمَزه 

وهذه ايمزي٣مدة ؤمٝمٖم٥م, دم إؽمٛم٣مده٣م أيقب زمـ ه٣مين ؤمٝمػ, وهمٝمٜم٣م فمٛمٔمٛم٥م 

 ازمـ صمري٨م.

 سمزهدىمؿ دم ايمدٞمٝم٣م. أهن٣مويم٘مـ اظمٔمٛمك واضمد, همٚمٔمٛمك سمذىمرىمؿ أطمرة, 

 همال زمٟمس أن يًتُمٜمد هل٣م زمام سمٗمدم دم احلدي٧م ايم٣ًمزمؼ.

********** 
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 ]لعن زائرات القبور[

ـْ ) – 253 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأَن َرؽُمقَل اهللَِ »رض اهلل فمٛمف:  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ٌُقرِ  -وؽمٙمؿ  َراِت ايْمُٗم
ـَ َزائِ شيَمَٔم

 (ٔ)
٣ٌَمنَ  ـُ ضِم , َوَصَحَحُف ازْم َِمِذي  ْ  (.. َأطْمَرصَمُف ايمؼم 

 ******************************* الشرح:

ـَ » قْلُ:  ش.يَمَٔم

 هق ايمدفم٣مء زم٣ميمْمرد َمـ رمح٥م اهلل فمز وصمؾ. ايًعٔ:

 ذنس أقطاّ ايًعٔ: 
 ايمٙمٔمـ يٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم: 

 وهذا دم ضمؼ ايم٘م٣مهمريـ. األٍٚ: طسد َؤبد:

 وهذا دم ضمؼ فمِم٣مة اظمًٙمٚمكم. ايجاْٞ: طسد َؤقت:

                                                           
من حديث ابن عباس (, ولو شواىد. لو شاىد ٖٛٚٔ(, وابن حبان )ٙ٘ٓٔأخرجو الترمذي ) (ٔ)

رضي اهلل عنهما أخرجو أبو داود والترمذي, من طريق أبي صالح مولى أم ىاني, وىو ضعيف, ولو 
شاىد من حديث حسان بن ثابت, بلفظ: "زوارات القبور", عند ابن ماجو, وفي إسناده        

ديث عبد الرحمن بن بهمان مجهول, وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالح
بمجموع ىذه الطريق يرتقي إلى الحسن إن شاء اهلل عز وجل, دون قولو: "والمتخذين عليها 
المساجد والسرج", وقد حسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز. وقال اإلمام 

جملتيو  (: والواقع أن الحديث لو شواىد كثيرة فئٙٚاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم )
األوليين, وأما )السرج( فليس لها شاىد البتة, فيما علمت, ولذا ال يمكن القول بتحسين 
الحديث بتمامو, بل باستثناء السرج, وقد ذكرت الشواىد المشار إليها في كتابي: " تحذير 

( فليرجع ٖٕٕختصار في " األحاديث الضعيفة " )رقم ااجد من اتخاذ القبور مساجد ", وبالس
 هما من شاء. إلي
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 حهِ ايًعٔ بايتعٝني: 
 ُمتؿ.ورزمام صم٣مء ايمٙمٔمـ زم٣ميمتٔمٝمكم, ويم٘مـ ي٘مقن زمٚمٔمٛمك ايم٤ًم وايم

 .ؿ دم ضم٘مٚمف, وايمِمحٝمح هق صمقاز ذيمؽوهذا ايمٙمٔمـ اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙم

 .وإديم٥م فمعم صمقاز ايمٙمٔمـ زم٣ميمٔمتٝمكم

َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل َا يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 

ُه َدطَمَؾ فَمعَم َرؽُمقِل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َرصُماَلِن هَمَ٘مَٙماَم »فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: 

ٌَُٜماَم, هَمَٙماَم طَمَرصَم٣م, وُمْٙم٦ُم: َي٣م  ٣ٌَمُه, هَمَٙمَٔمٛمَُٜماَم, َوؽَم َٓ َأْدِري ََم٣م ُهَق هَمَٟمنْمَّم ٍء,  زمًَِمْ

غْمِ ؾَمْٝمًئ٣م, ََم٣م َأَص٣مزَمُف َهَذاِن, وَم٣مَل:  ـَ اخْلَ ـْ َأَص٣مَب َِم ش َوََم٣م َذاكِ »َرؽُمقَل اهللِ ََم

ٌٌََْتُٜماَم, وَم٣مَل  ؟ : »وَم٣ميَم٦ْم: وُمْٙم٦ُم: يَمَٔمٛمَْتُٜماَم َوؽَم َأَو ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ِم ََم٣م ؾَم٣مَرؿْم٦ُم فَمَٙمْٝمِف َريب 

ٌُْتُف هَم٣مصْمَٔمْٙمُف يَمُف َزىَم٣مًة  ٌَ ٙمِِٚمكَم يَمَٔمٛمُْتُف, َأْو ؽَم ًْ , هَمَٟمي  اظمُْ وُمْٙم٦ُم: ايمٙمُٜمَؿ إَِٞماَم َأَٞم٣م زَممَمٌ

شَوَأصْمًرا
 (ٔ)

. 

اهللِ  َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل َٚا يف َطًِ: 

ٌُْتُف, َأْو »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ٌَ ٙمِِٚمكَم ؽَم ًْ ـَ اظمُْ اَم َرصُمٍؾ َِم , هَمَٟمي  ايمٙمُٜمَؿ إَِٞماَم َأَٞم٣م زَممَمٌ

شيَمَٔمٛمُْتُف, َأْو صَمَٙمْدسُمُف, هَم٣مصْمَٔمْٙمَٜم٣م يَمُف َزىَم٣مًة َوَرمْح٥َمً 
(ٕ)

. 

 
 

                                                           
 (.ٕٓٓٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٔٓٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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 ٚدا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 ٌْ ـِ ايْمَٔم٣مِص رض اهلل فمٛمٜمام, َأَن َرؽُمقَل اهلِل َمـ ضمدي٧م فَم ـِ فَمْٚمِرو زْم ِد اهللِ زْم

٣ٌَمئِِر ؾَمْتُؿ ايمَرصُمِؾ َوايمَِدْيفِ »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  ـَ ايْمَ٘م وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل ش َِم

٤م  َأزَم٣م»اهللِ, َوَهْؾ َيُْمتُِؿ ايمَرصُمُؾ َوايمَِدْيِف؟ وَم٣مَل:  ًُ ٤م  َأزَم٣مُه,  َٞمَٔمْؿ َي ًُ ايمَرصُمِؾ هَمَٝم

٤م  ُأََمفُ  ًُ ٤م  ُأََمُف هَمَٝم ًُ شَوَي
(ٔ)

. 

 حهِ ايًعٔ بايٛصف: 
 شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٙمٔمـ زم٣ميمقصػ.وومد 

ٌِْد اهللَِ زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: فٞ ايصخٝخني: ف َمـ ضمدي٧م فَم

ـَ اهللَُ ايمَقاؾِماَمِت َواظُمقسَمُِم » ـِ يَمَٔم ًْ ْٙمُح
َِم٣مِت َواظمَُتَٖمٙم َج٣مِت, يمِ اَمِت, َواظمَُتٛمَٚم 

اِت طَمْٙمَؼ اهللَِ َ ٣م ُأم  َئْمُٗمقَب, ش, اظمَُٕمغم  ـْ زَمٛمِل َأؽَمٍد ُيَٗم٣مُل هَلَ ٌََٙمَغ َذيمَِؽ اَْمَرَأًة َِم هَم

ـُ هَمَج٣مَءْت هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إَِٞمُف زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمَْؽ َأَٞمَؽ يَمَٔمٛم٦َْم ىَمْٝم٦َم َوىَمْٝم٦َم, هَمَٗم٣مَل: َوَمَ  ٣م رِم َأيْمَٔم

ـْ ُهَق دِم ىمَِت٣مِب اهللَِ, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: يَمَٗمْد  ـَ َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوََم ـْ يَمَٔم ََم

ـْ ىُمٛم٦ِْم وَمَرْأسمِٝمِف يَمَٗمْد 
, هَماَم َوصَمْدُت همِٝمِف ََم٣م سَمُٗمقُل, وَم٣مَل: يَمئِ وَمَرْأُت ََم٣م زَمكْمَ ايمَٙمْقضَمكْمِ

 {َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمَرؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م هَن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا}وَمَرْأِت: َوصَمْدسمِٝمِف, َأََم٣م 

[؟ وَم٣ميَم٦ْم: زَمعَم, وَم٣مَل: هَم١مَِٞمُف وَمْد هَنَك فَمٛمُْف, وَم٣ميَم٦ْم: هَم١ميِن  َأَرى َأْهَٙمَؽ 4]احلمم: 

                                                           
 (.ٜٓأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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٦ٌَْم هَمٛمََٓمَرْت, هَمَٙمْؿ سمَ  ـْ ضَم٣مصَمتَِٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م, َيْٖمَٔمُٙمقَٞمُف, وَم٣مَل: هَم٣مْذَهٌِل هَم٣مْٞمُٓمِري, هَمَذَه َر َِم

"هَمَٗم٣مَل: يَمْق ىَم٣مَٞم٦ْم ىَمَذيمَِؽ ََم٣م صَم٣مََمْٔمُتَٜم٣م
(ٔ)

. 

ـِ ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ يف ايصخٝخني: ٚ َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, فَم

ٌَْٝمَّم٥َم هَمُتْٗمَْمُع َيُدهُ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل:  ُق ايم ٣مِرَق, َيْنِ ًَ ـَ اهللَُ ايم ُق يَمَٔم , َوَيْنِ

ٌَْؾ هَمُتْٗمَْمُع َيُدهُ  ٌُْؾ »وَم٣مَل إفَْمَٚمُش: ش احَل ىَم٣مُٞمقا َيَرْوَن َأَٞمُف زَمْٝمُض احَلِديِد, َواحَل

َقى َدَراِهؿَ  ًْ شىَم٣مُٞمقا َيَرْوَن َأَٞمُف َِمٛمَْٜم٣م ََم٣م َي
(ٕ)

. 

 ٚيف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل:  ـَ َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهللَُ »َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم يَمَٔم

٣م, َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م,  َه٣م, َوؾَم٣مِرهَبَ َه٣م, َوَُمْٔمَتٌِمَ ًة: فَم٣مِسَ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم اخَلْٚمِر فَممَمَ

اُة  ُْمؼَمَ
٣م, َواظمُ ي هَلَ َواظمَْحُٚمقيَم٥ُم إيَِمْٝمِف, َوؽَم٣موِمَٝمَٜم٣م, َوزَم٣مئَِٔمَٜم٣م, َوآىمَِؾ شَمَٚمٛمَِٜم٣م, َواظمُُْمؼَمِ

شيَمفُ 
(ٖ)

  . 

ـِ َأيِب صُمَحْٝمَٖم٥َم, وَم٣مَل: َرَأْي٦ُم  :ايبدازٟصخٝح اإلَاّ ٚيف  َمـ ضمدي٧م فَمْقِن زْم

َٟميْمُتُف هَمَٗم٣مَل:  -وهق أزمق صمحٝمٖم٥م رض اهلل فمٛمف  -َأيِب  ًَ ًٌْدا ضَمَج٣مًَم٣م, هَم ى فَم اؾْمؼَمَ

                                                           
 (.ٕٕ٘ٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٙٛٛٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٚٛٙٔي صحيحو )(, واإلمام مسلم فٖٛٚٙأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)

(, وىو في الصحيح المسند لإلمام ٖٖٔٛ(, وابن ماجو )ٜٕ٘ٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٖ)
(, وقال فيو: ىذا حديث حسن, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل ٔٙالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 (, حسن صحيح, وفي صحيح السنن.ٖٕٚ٘تعالى في صحيح الترغيب والترىيب برقم )
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ـِ ايمَدمِ » ـِ ايمَ٘مْٙم٤ِم َوشَمَٚم ـْ شَمَٚم ـِ هَنَك ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَم , َوهَنَك فَم

رَ  ـَ اظُمَِمق  زَم٣م َوَُمقىمِٙمِِف, َويَمَٔم شايمَقاؾِمَٚم٥ِم َواظمَْقؾُمقََم٥ِم, َوآىمِِؾ ايمر 
(ٔ)

. 

ٌُقرِ » قْلُ: َراِت ايْمُٗم
 ش. َزائِ

 ش.زوارات ايمٗمٌقر»ودم يمٖمظ: 

 حهِ شٜاز٠ ايٓطا٤ يًكبٛز: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ زي٣مرة ايمٛم٣ًمء يمٙمٚمٗم٣مزمر: 

 ؾ ايمٔمٙمؿ إلم صمقاز زي٣مرة ايمٛم٣ًمء يمٙمٗمٌقر.ذه٤م مجٜمقر أه ايكٍٛ األٍٚ:

رمحف اهلل سمٔم٣ملم, وزمٔمض أهؾ َمٛمع َمـ ذيمؽ اإلَم٣مم أمحد  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 وفمٙمٝمف مج٣مهغم اظمتٟمطمريـ َمـ احلٛم٣مزمٙم٥م., ايمٔمٙمؿ

وَمع ذيمؽ َمـ رأى اجلقاز وم٣مل ايمٛمٜمل ايمذي صم٣مء دم إضم٣مدي٧م َمتٔمٙمؼ 

فمٝم٥م دم زي٣مرهت٣م, زم٣مظم٘مثرات َمـ ايمزي٣مرة, أو َمتٔمٙمؼ زمٚمـ ُيدث َمٛمٜم٣م خم٣ميمٖم٥م ذ

َمثؾ ؾمؼ اجلٝم٤م, وايمٛمٝم٣مضم٥م, ويمْمؿ اخلدود, وايمدفم٣مء زمدفم٣مء اجل٣مهٙمٝم٥م, 

 وزم٣ميمٖمتٛم٥م, وزم٣مٓطمتالط َمع ايمرصم٣مل, ونمغم ذيمؽ مم٣م ومد ُيِمؾ َمـ زي٣مراهت٣م.

 ٖٚٓاى َع٢ٓ آخس مل ٜرنسٙ ايػساح: 
ٌ الت, وهل ايمتل سمزفمؿ أهن٣م سمدطمؾ وهق أن زوارات ايمٗمٌقر:  زمٚمٔمٛمك اظمًُ

 طم٣ٌمر اظمقسمك دم اظمٗمػمة.ايمٗمػم وسمٟميت زمٟم

 وومد أدرىمٛم٣م هذا دم ىمثغم َمـ ايمٌٙمدان.

                                                           
 (.ٕٙٛٓأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ُزرت ايم٣ٌمرضم٥م أزم٣مىمؿ ووم٣مل رم: ىمذا, هم١مهن٣م ومد سمٟميت أهؾ اظمٝم٦م وسمٗمقل هلؿ: 

 وىمذا.

 ., واهلل أفمٙمؿأو أن ايمٛمٜمل َمتٔمٙمؼ زمٚمـ ضمدث َمٛمٜم٣م َم٣م خي٣ميمػ ايمممع

********** 
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 ]لعن النائحة والمستمعة لها[

ـْ ) – 254 ْدِري  أَ َوفَم ـَ َرؽُمقُل »وَم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمف  -يِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ يَمَٔم

َتِٚمَٔم٥مَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللَِ  ًْ شايمٛم٣َمئَِح٥َم, َواظمُْ
(ٔ)

 (.. َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُودَ 

ـْ ) – 255  -َأطَمَذ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهلَلِ »َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َوفَم

َٓ َٞمٛمُقَح  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شَأْن 
(ٕ)

 (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 256 ـِ ايمٛمٌَِل   -رض اهلل فمٛمف  - فُمَٚمرَ َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -فَم

ِه زماَِم ٞمِٝمَح فَمَٙمْٝمفِ »]وَم٣مَل[: - شاظمَْٝم ٦ُم ُئَمَذُب دِم وَمػْمِ
(ٖ)

  (.. َُمَتَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

اَم:  – 261 ـِ َٞمْح )َوهَلُ ٥ٌَمَ ُقُه فَم ـِ ؾُمْٔم اظمُِْٕمغَمِة زْم
(ٗ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 ضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل لبٔاٌ حسم٘ الئاح٘ علٙ املٔت.

 ومد شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمدة أضم٣مدي٧م همٝمٜم٣م َتريؿ ايمٛمٝم٣مضم٥م.و

                                                           
(. وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة تحت ٕٖٛٔأخرجو أبو داود )ضعيف.  (ٔ)

وىو ابن سعد  -(, وىذا إسناد ضعيف; الحسن بن عطية وأبوه عطية ٚٓٓ٘حديث رقم )
 (.ٜٙٚضعيفان. وضعفو في اإلرواء برقم ) -العوفي 

 (.ٖٜٙ(, ومسلم )ٖٙٓٔرواه البخاري )أخرجو  (ٕ)

 (.ٚٔ( )ٕٜٚ(, ومسلم )ٕٜٕٔأخرجو  البخاري ) (ٖ)

زاد « من نيح عليو فإنو يعذب بما نيح عليو»(, ولفظو: ٖٖٜ(, ومسلم )ٜٕٔٔأخرجو البخاري ) (ٗ)
 «.يوم القيامة»مسلم: 
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ٌِْد اهلَلِ زمـ َمًٔمقد َرِضَ فٞ ايصخٝخني: ف اهلَلُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م فَم

ـْ يَمَْمَؿ اخُلُدوَد, َوؾَمَؼ اجُلُٝمقَب, َوَدفَم٣م »ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  يَمْٝمَس َِمٛم٣َم ََم

شزمَِدفْمَقى اجَل٣مِهٙمَِٝم٥مِ 
(ٔ)

. 

ؾَْمَٔمِرَي رض اهلل فمٛمف,  فمـَٚٓٗا َا يف صخٝح َطًِ:  ْٕ َأيَب ََم٣ميمٍِؽ ا

َٓ »يمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل: ضَمَدشَمُف َأَن ا ٣مِهٙمَِٝم٥ِم,  ـْ َأَْمِر اجْلَ َأْرزَمٌع دِم ُأََمتِل َِم

َٗم٣مُء  ًْ
ؽْمتِ ْٓ ٣مِب, َوا ًَ َْٞم ْٕ ـُ دِم ا ٣مِب, َوايمَْمْٔم ًَ ضَْم ْٕ : ايْمَٖمْخُر دِم ا ـَ ىُمقهَنُ َيؼْمُ

٣م, سُمَٗم٣مُم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ايمٛم٣َمئَِح٥ُم إِذَ »َووَم٣مَل: ش, زم٣ِميمٛم ُجقِم, َوايمٛم َٝم٣مضَم٥مُ  ٌَْؾ ََمْقهِتَ ْ سَمُت٤ْم وَم ا مَل

ـْ صَمَرٍب  ـْ وَمْمَِراٍن, َوِدْرٌع َِم زَم٣مٌل َِم شَوفَمَٙمْٝمَٜم٣م ِهْ
(ٕ)

. 

ـُ َأيِب َُمقؽَمك, وَم٣مَل: َٚٓٗا يف ايصخٝخني:  َوصِمَع َأزُمق »َمـ ؿمريؼ َأيب زُمْرَدَة زْم

ـْ َوصَمًٔم٣م ؾَمِديًدا, هَمُٕمًِمَ فمَ  -َُمقؽَمك رض اهلل فمٛمف َٙمْٝمِف َوَرْأؽُمُف دِم ضَمْجِر اَْمَرَأٍة َِم

ـْ زَمِرَئ َِمٛمُْف  َ َتْمِْع َأْن َيُرَد فَمَٙمْٝمَٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م, هَمَٙماَم َأهَم٣مَق, وَم٣مَل: َأَٞم٣م زَمِريٌء مِم ًْ َأْهٙمِِف, هَمَٙمْؿ َي

زَمِرَئ »َوؽَمَٙمَؿ:  َرؽُمقُل اهلَلِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, إَِن َرؽُمقَل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمفِ 

ـَ ايمَِم٣ميمَِٗم٥ِم, َواحَل٣ميمَِٗم٥ِم, َوايمَُم٣موَم٥مِ  شَِم
(ٖ)

. 

ايمتل سمرهمع صقهت٣م فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم َمـ ايمِمٙمؼ وهق ايمِمٝم٣مح  ايصايك١:

 وايمقيمقيم٥م. 

                                                           
 .(ٖٓٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٕٗٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٜٗأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)

 (.ٗٓٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٕٙٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ايمتل َتٙمؼ ؾمٔمره٣م فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم, ويٚم٘مـ أن يٗم٣مس فمٙمٝمٜم٣م زم٣مظمٗم٣مزمؾ  اذتايك١:

 وهق َمـ يٚمتٛمع فمـ ضمٙمؼ ؾمٔمره اظمٔمت٣مد فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم. 

 ايمتل سمُمؼ شمٝم٣مهب٣م فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم. ايػاق١:

ظم٣ََم صَم٣مَء »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, سَمُٗمقُل: ٚيف ايصخٝخني: 

ٌِْد  ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َوفَم ـِ ضَم٣مِرشَم٥َم َوصَمْٔمَٖمِر زْم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمْتُؾ ازْم

ـِ َرَواضَم٥َم, صَمَٙمَس َرؽُمقُل اهللِ ْزُن,  اهللِ زْم َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُئْمَرُف همِٝمِف احْلُ

٣ٌَمِب  ِر ايْم
ـْ َص٣مئِ ٣ٌَمِب  -وَم٣ميَم٦ْم: َوَأَٞم٣م َأْٞمُٓمُر َِم هَمَٟمسَم٣مُه َرصُمٌؾ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل  -ؾَمؼ  ايْم

ـَ  , هَمَٟمََمَرُه َأْن َيْذَه٤َم هَمَٝمٛمَْٜم٣مُه ـَ ٣مَء صَمْٔمَٖمٍر, َوَذىَمَر زُمَ٘م٣مَءُه ًَ
, هَمَذَه٤َم, هَمَٟمسَم٣مُه اهللِ, إَِن ٞمِ

, هَمَذَه٤َم, شُمَؿ َأسَم٣مُه هَمَٗم٣مَل:  ـَ ـَ مَلْ ُيْمِْٔمٛمَُف, هَمَٟمََمَرُه ايمَث٣مٞمَِٝم٥َم َأْن َيْذَه٤َم هَمَٝمٛمَْٜم٣مُه هَمَذىَمَر َأهَنُ

ٌْٛمَٛم٣َم َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, وَم٣ميَم٦ْم هَمَزفَمَٚم٦ْم َأَن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َواهللِ, يَمَٗمْد نَمَٙم

اِب »َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:  َ ـَ ايمؼم  ـَ َِم وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: هَمُٗمْٙم٦ُم: ش اْذَه٤ْم هَم٣مضْم٧ُم دِم َأهْمَقاِهِٜم

َأْرنَمَؿ اهللُ َأْٞمَٖمَؽ, َواهللِ, ََم٣م سَمْٖمَٔمُؾ ََم٣م َأََمَرَك َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َوََم٣م 

ـَ ايْمَٔمٛم٣َمءِ  سَمَرىْم٦َم َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  شَوؽَمَٙمَؿ َِم
(ٔ)

. 

َمـ ضمدي٧م ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وم٣ميم٦م: ٚيف صخٝح اإلَاّ َطًِ: 

زَْم٘مَِٝمٛمَُف زُمَ٘م٣مًء ُيَتَحَدُث » َٕ ظم٣ََم ََم٣مَت َأزُمق ؽَمَٙمَٚم٥َم, وُمْٙم٦ُم: نَمِري٤ٌم َودِم َأْرِض نُمْرزَم٥ٍم, 

ٌَُ٘م٣مِء فَمَٙمْٝمفِ  َٝمْٟمُت يمِْٙم ـَ ايمَِمِٔمٝمِد سُمِريُد َأْن فَمٛمُْف, هَمُ٘مٛم٦ُْم وَمْد هَتَ ٌََٙم٦ِم اَْمَرَأٌة َِم , إِْذ َأوَم

                                                           
 (.ٖٜ٘(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٜٕٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ٌََٙمَٜم٣م َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َووَم٣مَل:  ِٔمَديِن, هَم٣مؽْمَتْٗم ًْ ـَ َأْن »سُم َأسُمِريِدي

ٌُ٘مَ ش سُمْدطِمقِم ايمَُمْٝمَْم٣مَن زَمْٝمًت٣م َأطْمَرصَمُف اهللُ َِمٛمُْف؟ ـِ ايْم , هَمَ٘مَٖمْٖم٦ُم فَم ٣مِء هَمَٙمْؿ ََمَرسَمكْمِ

"َأزْمِؽ 
(ٔ)

. 

ظم٣ََم َٞمَزيَم٦ْم َهِذِه »َمـ ضمدي٧م ُأم  فَمْمَِٝم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: يف َطًِ: ٚ

َٓ َئْمِِمٝمٛمََؽ دِم ََمْٔمُروٍف وَم٣ميَم٦ْم:  ـَ زم٣ِمهلِل ؾَمْٝمًئ٣م َو ىْم َٓ ُيمْمِ ٣ٌَمئِْمٛمََؽ فَمعَم َأْن  َي٥ُم: ُي ْٔ ا

َٓ آَل هُماَلٍن, هَم١مهَِنُْؿ ىَم٣مُٞمقا ىَم٣مَن َِمٛمُْف ايمٛم َٝم٣مضَم٥ُم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم  : َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, إِ

ـْ َأْن ُأؽْمِٔمَدُهْؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهلُل  ٣مِهٙمَِٝم٥ِم, هَماَل زُمَد رِم َِم َأؽْمَٔمُدويِن دِم اجْلَ

َٓ آَل هُماَلنٍ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  شإِ
(ٕ)

. 

 علٙ نجري مً الػساح:  السّآ٘ أغهلت ّقد

 إلم أهن٣م طم٣مص٥م زمٟمم فمْمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م.ه٤م زمٔمّمٜمؿ: همذ

ىمٝمػ يٟمذن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َٓمرأة إذ ع هذا, ٛمِ وَمُ 

  .طمِمقصٝم٥م هٛم٣مزم٘مٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, وٓ 

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣مل ذيمؽ فمعم ؽمٌٝمؾ اإلٞم٘م٣مر وومٝمؾ: 

 ش.إٓ آل زمٛمل همالن »فمٙمٝمٜم٣م 

                                                           
 (.ٕٕٜأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)

 .(ٖٜٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٖ)
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ٌِْد اهللَِ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, َيُٗمقُل: ٝخني: فٞ ايصخف ـَ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

٣ٌَمَب, هَمَٗم٣مَل:  ـٍ ىَم٣مَن فَمعَم َأيِب, هَمَدوَمْٗم٦ُم ايم َأسَمْٝم٦ُم ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم َدْي

ـْ َذا» "٣مىَمَٟمَٞمُف ىَمِرَهٜمَ ش َأَٞم٣م َأَٞم٣م»هَمُٗمْٙم٦ُم: َأَٞم٣م, هَمَٗم٣مَل: ش ََم
 (ٔ)

. 

همٗم٣مل يمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ذيمؽ ىم٣مظمٛم٘مر فمٙمٝمف ومقيمف: 

 ش.أٞم٣م»

 زمٟمن ايمٛمٝم٣مضم٥م ىم٣من إَمر همٝمٜم٣م فمعم شمالشم٥م أٞمح٣مء: وومٝمؾ: 

 اجلقاز. األٍٚ:

 ايم٘مراه٥م. ايجاْٞ:

 ايمتحريؿ. ايجايح:

 ومد صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت أن ذيمؽ ضمِمؾ دم ايمٌٝمٔم٥م.وومٝمؾ: 

فَمْمَِٝم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: ظم٣ََم َٞمَزيَم٦ْم َهِذِه َمـ ضمدي٧م ُأم  فٞ َطًِ: ف

َٓ َئْمِِمٝمٛمََؽ دِم ََمْٔمُروٍف وَم٣ميَم٦ْم:  ـَ زم٣ِمهلِل ؾَمْٝمًئ٣م َو ىْم َٓ ُيمْمِ ٣ٌَمئِْمٛمََؽ فَمعَم َأْن  َي٥ُم: ُي ْٔ ا

َٓ آَل هُماَلٍن, هَم١مهَِنُ  ْؿ ىَم٣مُٞمقا ىَم٣مَن َِمٛمُْف ايمٛم َٝم٣مضَم٥ُم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, إِ

ـْ َأْن ُأؽْمِٔمَدُهْؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعَم اهلُل  ٣مِهٙمَِٝم٥ِم, هَماَل زُمَد رِم َِم َأؽْمَٔمُدويِن دِم اجْلَ

َٓ آَل هُماَلنٍ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  شإِ
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕ٘٘ٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٓ٘ٙأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٜٙأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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همذه٦ٌم أم فمْمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م وٞم٣مضم٦م, شمؿ رصمٔم٦م إلم ايمٛمٌل صعم اهلل 

 تف.فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ شمؿ زم٣مئم

وومٝمؾ نمغم ذيمؽ َمـ , وأؽمٔمدهتؿ زمذيمؽا, زمٟمن اظمٛمقح فمٙمٝمف ىم٣من ىم٣مهمرً وومٝمؾ: 

 إومقال.

صَْمِقزَم٥ِم:  :وم٣مل احل٣مهمظ ْٕ ِف َأَن َأوْمَرَب ا ـْ َهَذا ىُمٙم  ٣ٌَمضَم٥ًم, شُمَؿ َوـَمَٜمَر َِم َأهَن٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم َُم

ِريٍؿ, َواهللَُ َأفْمَٙمُؿ.  ا ىُمِرَه٦ْم ىَمَراَه٥َم سَمٛمِْزيٍف, شُمَؿ ََتْ

أن ايمٛمٝم٣مضم٥م حمرَم٥م, وٓ زمٟمس َمـ آفمتذار هلذه ايمرواي٥م  ػاٖد َٔ ٖرا:ايٚ

ايمتل دم ضمدي٧م أم فمْمٝم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, َمـ أن إذن ىم٣من دم ووم٦م ايم٘مراه٥م, 

 .ىمام رصمح ذيمؽ احل٣مهمظ ازمـ ضمجر رمحف اهلل سمٔم٣ملم

 وىم٣مٞم٦م ايمٛمٝم٣مضم٥م مم٣م ًيقص هب٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م. 

ٌِْد: َوىَم٣مَن ََمْٔمُروهًم٣م يمِْٙمُٗمَدََم٣مِء ضَمتَ  ـُ ايْمَٔم  ك وَم٣مَل ؿَمَرهَم٥ُم زْم

ٌَدِ    إَِذا َِم٦م  هَم٣مْٞمِٔمٝمٛمِل زماَِم َأَٞم٣م َأْهُٙمُف  ْٝم٤َم َي٣م ازْمٛم٥ََم ََمْٔم  َوؾُمٗم ل فَمقَمَ اجْلَ

 ايفسم بني ايبها٤ ٚبني ايٓٝاح١ ع٢ً املٝت: 
 وهٛم٣م سمٛمٌٝمف وهق ايمتٖمريؼ زمكم ايمٌ٘م٣مء فمعم اظمٝم٦م, وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م:  

ٝم٦م صم٣مئز7 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٘مك هم٣ميمٌ٘م٣مء فمعم اظم

 فمعم ازمٛمف إزمراهٝمؿ رض اهلل فمٛمف.

ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: فٞ ايصخٝخني: ف َدطَمْٙمٛم٣َم »َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

, َوىَم٣مَن  زْمَراِهٝمَؿ ََمَع َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم َأيِب ؽَمْٝمٍػ ايمَٗمكْمِ ـمِْئًرا إِلِ
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ٌََٙمُف, َوؾَمَٚمُف,  اَلُم, هَمَٟمطَمَذ َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إزِْمَراِهٝمَؿ, هَمَٗم ًَ فَمَٙمْٝمِف ايم

ِف, هَمَجَٔمَٙم٦ْم فَمْٝمٛم٣َم َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم 
ًِ َؽ َوإزِْمَراِهٝمُؿ جَيُقُد زمِٛمَْٖم

شُمَؿ َدطَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف زَمْٔمَد َذيمِ

ـُ فَمْقٍف َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف: َوَأْٞم٦َم ا ـِ زْم ٌُْد ايمَرمْحَ هللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ سَمْذِرهَم٣مِن, هَمَٗم٣مَل يَمُف فَم

ـَ فَمْقٍف إهَِن٣َم َرمْح٥َمٌ »َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ؟ هَمَٗم٣مَل:  ٌََٔمَٜم٣م زمُِٟمطْمَرى, هَمَٗم٣مَل َصعَم شَي٣م ازْم , شُمَؿ َأسْم

ٛم٣َم,  إِنَ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  َٓ ََم٣م َيْرَى َرزم  ايمَٔمكْمَ سَمْدََمُع, َوايمَٗمْٙم٤َم َُيَْزُن, َوَٓ َٞمُٗمقُل إِ

ـْ ش َوإَِٞم٣م زمِِٖمَراوِمَؽ َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ ظمََْحُزوُٞمقنَ  ـِ اظمُِٕمغَمِة, فَم ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم َرَواُه َُمقؽَمك, فَم

ـِ ايمٛمٌَِل  َص  ـْ َأَٞمٍس َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف, فَم "عَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ شَم٣مزم٦ٍِم, فَم
 (ٔ)

. 

ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: ٚيف ايصخٝخني:  ٌِْد اهللَِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

سَم٣مُه ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َئُمقُدُه »
٣ٌَمَدَة ؾَمْ٘مَقى يَمُف, هَمٟمَ ـُ فُم اؾْمَتَ٘مك ؽَمْٔمُد زْم

ـِ  ـِ زْم ٌِْد ايمَرمْحَ ُٔمقٍد َرِضَ  ََمَع فَم ًْ ـِ ََم ٌِْد اهلَلِ زْم ـِ َأيِب َووَم٣مٍص, َوفَم فَمْقٍف, َوؽَمْٔمِد زْم

وَم٣ميُمقا: َٓ ش وَمْد وَم٢َم »اهللَُ فَمٛمُْٜمْؿ, هَمَٙماَم َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِف هَمَقصَمَدُه دِم نَم٣مؾِمَٝم٥ِم َأْهٙمِِف, هَمَٗم٣مَل: 

ٌََ٘مك ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  َٙمَؿ, هَمَٙماَم َرَأى ايمَٗمْقُم زُمَ٘م٣مَء ايمٛمٌَِل  َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, هَم

, »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زَمَ٘مْقا, هَمَٗم٣مَل:  ُب زمَِدَْمِع ايمَٔمكْمِ َٚمُٔمقَن إَِن اهللََ َٓ ُئَمذ  ًْ َأَٓ سَم

َذا  ُب هِبَ ـْ ُئَمذ 
٣مٞمِِف  -َوَٓ زمُِحْزِن ايمَٗمْٙم٤ِم, َويَم٘مِ ًَ

ْرضَمُؿ, َوإَِن َأْو يَ  -َوَأؾَم٣مَر إلَِم يمِ

                                                           
 (.ٖٕ٘ٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٖٖٓٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمفِ  ُب همِٝمِف »َوىَم٣مَن فُمَٚمُر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف: ش اظمَٝم ٦َم ُئَمَذُب زمِ َيْيِ

اِب  َ شزم٣ِميمَٔمَِم٣م, َوَيْرَِمل زم٣ِمحِلَج٣مَرِة, َوَُيْثِل زم٣ِميمؼم 
 (ٔ)

. 

ـُ َزْيٍد َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, ومَ ٚيف ايصخٝخني:  ٣مَل: َمـ ضمدي٧م ُأؽَم٣مََم٥ُم زْم

َأْرؽَمَٙم٦ِم ازْمٛم٥َُم ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إيَِمْٝمِف إَِن ازْمٛم٣ًم رِم وُمٌَِض, هَمْٟمسمِٛم٣َم, هَمَٟمْرؽَمَؾ »

اَلَم, َوَيُٗمقُل:  ًَ إَِن هللَِِ ََم٣م َأطَمَذ, َويَمُف ََم٣م َأفْمَْمك, َوىُمؾر فِمٛمَْدُه زمَِٟمصَمٍؾ »ُيْٗمِرُئ ايم

, َويمْ  ك, هَمْٙمَتِْمػِمْ ٚمًّ ًَ ٤ْم َُم ًِ ُؿ فَمَٙمْٝمِف يَمَٝمْٟمسمِٝمَٛمََٜم٣م, هَمَٗم٣مَم َوََمَٔمُف شَتْحَت
ًِ , هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم إيَِمْٝمِف سُمْٗم

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم َوِرصَم٣مٌل,  ـُ ىَمْٔم٤ٍم, َوَزْيُد زْم ٌٍَؾ, َوُأيَب  زْم ـُ صَم ٣ٌَمَدَة, َوََمَٔم٣مُذ زْم ـُ فُم ؽَمْٔمُد زْم

ُف سَمَتَٗمْٔمَٗمُع هَمُرهمَِع إلَِم َرؽُمقِل اهلَلِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ايم ًُ وَم٣مَل:  -َِمٌِل  َوَٞمْٖم

ـر  ٌُْتُف َأَٞمُف وَم٣مَل ىَمَٟمهَن٣َم ؾَم
ًِ هَمَٖم٣مَو٦ْم فَمْٝمٛم٣َمُه, هَمَٗم٣مَل ؽَمْٔمٌد: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, ََم٣م  -ضَم

ـْ فمِ »َهَذا؟ هَمَٗم٣مَل:  ٣ٌَمِدِه, َوإَِٞماَم َيْرضَمُؿ اهللَُ َِم ٥ٌم صَمَٔمَٙمَٜم٣م اهللَُ دِم وُمُٙمقِب فِم ٣ٌَمِدِه َهِذِه َرمْحَ

مَح٣َمءَ  شايمر 
 (ٕ)

. 

ـَ َرؽُمقُل اهللَِ » قْلُ:  ش.ايمٛم٣َمئَِح٥مَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يَمَٔم

 هذا يمٔمـ زم٣ميمقصػ, وومد سمٗمدم ايم٘مالم دم ضم٘مٚمف.

 

 

 

 

                                                           
 (.ٕٜٗ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٖٗٓٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٕٜ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٗٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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َتِٚمَٔم٥مَ » قْلُ: ًْ  ش. َواظمُْ

أي واظمًتٚمٔم٥م يمٙمٛمٝم٣مضم٥م ضم٘مٚمٜم٣م ضم٘مؿ ايمٛم٣مئح٥م7 ٕهن٣م َمُم٣مرىم٥م هل٣م دم سم٘مثغم 

 .دم ذيمؽ, احل٣مضة يمٙمزور ويمٙمٚمٔمِمٝم٥مؽمقاده٣م, واظم٠ميدة هل٣م 

وا }وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  وا زم٣ِميمَٙمْٕمِق ََمر  وَر َوإَِذا ََمر  َٓ َيُْمَٜمُدوَن ايمز  ـَ  َوايَمِذي

 .{ىمَِراًَم٣م

دم إؽمٛم٣مده حمٚمد زمـ احلًـ زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم, فمـ أزمٝمف, فمـ  ايم٣ٌمب وضمدي٧م

 صمده, فمـ أيب ؽمٔمٝمد رض اهلل فمٛمف.

ؤمٝمػ أيًّم٣م, وصمده فمْمٝم٥م ايمٔمقدم ؤمٝمػ  وحمٚمد ؤمٝمػ, وأزمقه احلًـ

 وَمديمس, وٓ ؽمٝمام فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري رض اهلل فمٛمف.

إٓ أن ايمٛمٜمل فمـ ايمٛمٝم٣مضم٥م سم٠مطمذ َمـ أضم٣مدي٧م أطمرى, وومد ؽمٌٗم٦م, 

 .وأىمثره٣م دم ايمِمحٝمح

 ش.ُأم  فَمْمَِٝم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م» قْلُ:

عم اهلل فمٙمٝمف ٛمٌل صهل ٞمًٝم٥ٌم زمٛم٦م ىمٔم٤م إٞمِم٣مري٥م, َمٕمًٙم٥م زيٛم٤م زمٛم٦م ايم

  .وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ش. وَم٣ميَم٦ْم: َأطَمَذ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهللَِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ» قْلُ:

 ايمٌٝمٔم٥م.دم أي 
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٣َم ايمٛمٌَِل  إَِذا }وزمٝمٔم٥م ايمٛم٣ًمء ذىمره٣م اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز زمٗمقيمف:  َي٣م َأُّي 

َٓ ُيمْمِ  ٣ٌَمئِْمٛمََؽ فَمعَم َأْن  َٓ َيْزٞمكَِم صَم٣مَءَك اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت ُي ـَ َو وْم َٓ َيْنِ ـَ زم٣ِمهللَِ ؾَمْٝمًئ٣م َو ىْم

 َٓ ـَ َو ـَ َوَأْرصُمٙمِِٜم يٛمَُف زَمكْمَ َأْيِدُّيِ ٌُْٜمَت٣مٍن َيْٖمؼَمِ َٓ َيْٟمسمكَِم زمِ ـَ َو َدُه َٓ ـَ َأْو َٓ َيْٗمُتْٙم َو

ـَ اهللََ إَِن اهللََ ـَ َواؽْمَتْٕمِٖمْر هَلُ ٣ٌَمئِْمُٜم  .{نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  َئْمِِمٝمٛمََؽ دِم ََمْٔمُروٍف هَم

َٓ َٞمٛمُقَح » قْلُ:  ش. َأْن 

هق ايمٌ٘م٣مء فمعم اظمٝم٦م, َمع ايمتًخط فمعم ومدر اهلل فمز وصمؾ ايمٛمقح: و

ٞمًٟمل اهلل فمز وصمؾ , وذىمر اظمح٣مؽمـ وايمثٛم٣مء فمعم اظمٝم٦م زم٣ميمٗمقل, أو زم٣ميمٖمٔمؾ,

 ايمٔم٣مهمٝم٥م وايمًالَم٥م َمـ هذه ايم٘مٌغمة ايمٔمٓمٝمٚم٥م.

ايمٌ٘م٣مء, ورهمع إصقات هم٣ميمٛم٣مئح٣مت إذا اصمتٚمٔمـ سمتٔمج٤م مم٣م خيرصمٛمف َمـ 

دم ذيمؽ, وَمـ ايم٘مالم, وَمـ ايمتًخط, وَمـ ذىمر اظمح٣مؽمـ زمام همٝمف, وزمام يمٝمس 

 همٝمف, همٗمد يثٛمكم فمعم اظمٝم٦م زمثٛم٣مء ٓ يًتْمٝمٔمف ايمرصم٣مل.

 ويٌ٘مكم زمٕمغم زم٘م٣مء, وٓ ؽمٝمام ايمٛم٣مئح٥م اظمًتٟمصمرة يمذيمؽ. 

ىم٣ميمٛم٣مئح٥م  يمٝم٦ًم ايمٛم٣مئح٥م ايمث٘معمحت٢ قٌٝ يف املجٌ املػٗٛز: 

 اظمًتٟمصمرة.

وهل ايمتل َم٣مت زوصمٜم٣م, أو أزمقه٣م, أو ويمده٣م, أو أطمقه٣م7 هم١مهن٣م يمث٘معم: ا

 سمٌ٘مل زمحروم٥م ؾمديدة, وسُمُم٣مهد دَمقفمٜم٣م سمٛمزل فمعم طمده٣م.

 سمٌ٘مل زمدون دَمقع.زمٝمٛمام ايمٛم٣مئح٥م اظمًتٟمصمرة: 
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هم٣ميمٛم٣مئح٣مت يدطمٙمـ احلزن دم ايمٌٝم٦م, ويرهٌـ ايمِمٕم٣مر َمـ إوٓد, وُيزن 

٣ًٌم دم دطم, ايم٘م٣ٌمر َمـ ايمٛم٣مس  قل ايمُمٝمْم٣من إلم ايمٌٝم٦م.زمؾ وومد  ي٘مـ ؽمٌ

ظم٣ََم ََم٣مَت َأزُمق »َمـ ضمدي٧م ُأم  ؽَمَٙمَٚم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, وم٣ميم٦م: فٞ َطًِ: ف

زَْم٘مَِٝمٛمَُف زُمَ٘م٣مًء ُيتََحَدُث فَمٛمُْف, هَمُ٘مٛم٦ُْم وَمْد  َٕ ؽَمَٙمَٚم٥َم, وُمْٙم٦ُم: نَمِري٤ٌم َودِم َأْرِض نُمْرزَم٥ٍم, 

ٌََٙم٦ِم اَمْ  ٌَُ٘م٣مِء فَمَٙمْٝمِف, إِْذ َأوَم َٝمْٟمُت يمِْٙم ٌََٙمَٜم٣م هَتَ ِٔمَديِن, هَم٣مؽْمَتْٗم ًْ ـَ ايمَِمِٔمٝمِد سُمِريُد َأْن سُم َرَأٌة َِم

ـَ َأْن سُمْدطِمقِم ايمَُمْٝمَْم٣مَن زَمْٝمًت٣م »َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, َووَم٣مَل:  َأسُمِريِدي

ٌَُ٘م٣مِء هَمَٙمْؿ َأزْمِؽ ش َأطْمَرصَمُف اهللُ َِمٛمُْف؟ ـِ ايْم , هَمَ٘مَٖمْٖم٦ُم فَم شََمَرسَمكْمِ
 (ٔ)

. 

وٓ سمزال ايمٛم٣ًمء فمعم َمثؾ هذا احل٣مل إلم يقَمٛم٣م هذا, إٓ َمـ رضمؿ اهلل فمز 

  .ؿايمٔمٙموصمؾ ممـ ىمـ َمـ أهؾ ايمديـ, وايمِمالح, و

ِه زماَِم ٞمِٝمَح فَمَٙمْٝمفِ » قْلُ:  ش. اظمَْٝم ٦ُم ُئَمَذُب دِم وَمػْمِ

 ويمذيمؽ هنك فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف فمـ ايمٌ٘م٣مء فمٙمٝمف.

ٌْدِ فٞ َطًِ: ف اهللِ زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمٜمام, َأَن  َمـ ضمدي٧م فَم

ْ سَمْٔمَٙمِٚمل َأَن »ضَمْٖمَِم٥َم زَمَ٘م٦ْم فَمعَم فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمف, هَمَٗم٣مَل:  ََمْٜماًل َي٣م زُمٛمََٝم٥ُم َأمَل

ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمفِ »َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل:  شإَِن اظمَْٝم ٦َم ُئَمَذُب زمِ
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٕٜأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٜٚأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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َمـ ضمدي٧م أيب َمقؽمك إؾمٔمري رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ٚيف ايصخٝخني: 

ظم٣ََم ُأِصٝم٤َم فُمَٚمُر َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْف صَمَٔمَؾ ُصَٜمْٝم٤ٌم َيُٗمقُل: َوا َأطَم٣مُه, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: َأََم٣م »

ٌَُ٘م٣مءِ إَِن اظمَٝم ٦َم يَمُٝمٔمَ »فَمٙمِْٚم٦َم َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَم٣مَل:          َذُب زمِ

شاحَلل  
 (ٔ)

. 

ـْ َأيِب َُمقؽَمك, رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل:  يف َطًِ:ٚ ٌََؾ »فَم ظم٣ََم ُأِصٝم٤َم فُمَٚمُر َأوْم

ٌْ٘مِل, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر:  ـْ ََمٛمِْزيمِِف, ضَمَتك َدطَمَؾ فَمعَم فُمَٚمَر, هَمَٗم٣مَم زمِِحَٝم٣ميمِِف َي ُصَٜمْٝم٤ٌم َِم

ٌْ٘مِل؟ ومَ  ٌْ٘مِل؟ َأفَمقَمَ سَم ٣مَل: إِي َواهللِ يَمَٔمَٙمْٝمَؽ َأزْم٘مِل َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, وَم٣مَل: فَماَلَم سَم

ٌَْ٘مك فَمَٙمْٝمِف »َواهللِ يَمَٗمْد فَمٙمِْٚم٦َم َأَن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ, وَم٣مَل:  ـْ ُي ََم

ـِ ؿَمْٙمَح٥َم, هَمَٗم٣مَل: ىَم٣مَٞم٦ْم شُئَمَذُب  فَم٣مئَُِم٥ُم سَمُٗمقُل: , وَم٣مَل: هَمَذىَمْرُت َذيمَِؽ ظمُِقؽَمك زْم

 ."إَِٞماَم ىَم٣مَن ُأويَمئَِؽ ايْمَٝمُٜمقدَ "

 فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م إلم طمالف هذا.ومد ذه٦ٌم و

 نُا يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـُ فُمَٚمَر, هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمف أهن٣م, ضمَدشْم٦م زماَِم وَم٣مَل ازْم

, َواهللِ ََم٣م وَم٣ميَمُف َرؽُمقُل  ٌَُ٘م٣مِء »اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمط   َٓ إَِن اظمَْٝم ٦َم ُئَمَذُب زمِ

َق », َويَم٘مِٛمَُف وَم٣مَل: شَأضَمدٍ  ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَذازًم٣م, َوإَِن اهلَل هَلُ إَِن ايْمَ٘م٣مهمَِر َيِزيُدُه اهللُ زمِ

َٓ سَمِزُر َواِزَرٌة وِ }[, 13]ايمٛمجؿ:  {َأْوَحَؽ َوَأزْمَ٘مك} ]إٞمٔم٣مم:  {ْزَر ُأطْمَرىَو

                                                           
  (.ٕٜٚ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٕٓٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ـُ حُمََٚمٍد, وَم٣مَل: ظم٣ََم "[ 131 ـُ َأيِب َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم: ضَمَدشَمٛمِل ايْمَٗم٣مؽِمُؿ زْم . وَم٣مَل َأي قُب: وَم٣مَل ازْم

ـِ فُمَٚمَر, وَم٣ميَم٦ْم:  , »زَمَٙمَغ فَم٣مئَُِم٥َم, وَمْقُل فُمَٚمَر, َوازْم ـْ نَمغْمِ ىَم٣مِذزَمكْمِ شُمقين  فَم إَِٞمُ٘مْؿ يَمُتَحد 

َٓ َُمَ٘مَذزمَ  ْٚمَع خُيْْمُِئ َو ًَ ـَ ايم
, َويَم٘مِ شكْمِ

 (ٔ)
. 

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜم٣م: هَمَٙماَم ََم٣مَت فُمَٚمُر َذىَمْرُت ٚيف ايصخٝخني:  ـُ فَم هَمَٗم٣مَل ازْم

َٓ َواهللِ ََم٣م ضَمَدَث »َذيمَِؽ, يمَِٔم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  َيْرضَمُؿ اهللُ فُمَٚمَر, 

ـْ وَم٣مَل: َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف وَ 
ٌَُ٘م٣مِء َأضَمٍد, َويَم٘مِ ـَ زمِ ُب اظم٠ُْْمَِم ؽَمَٙمَؿ إَِن اهللَ ُئَمذ 

ٌَُ٘م٣مِء َأْهٙمِِف فَمَٙمْٝمفِ » ٌُُ٘مُؿ ش إَِن اهللَ َيِزيُد ايْمَ٘م٣مهمَِر فَمَذازًم٣م زمِ ًْ َُم٥ُم: ضَم
وَم٣مَل: َووَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئِ

َٓ سَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأطْمَرى}ايْمُٗمْرآُن:  ـُ [, وَم٣م131]إٞمٔم٣مم:  {َو َل: َووَم٣مَل ازْم

٣ٌَمٍس فِمٛمَْد َذيمَِؽ: َواهللُ  ـُ َأيِب [ش13]ايمٛمجؿ:  {َأْوَحَؽ َوَأزْمَ٘مك}فَم , وَم٣مَل ازْم

ءٍ  ـْ َرْ ـُ فُمَٚمَر َِم "َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم: هَمَقاهللِ ََم٣م وَم٣مَل ازْم
 (ٕ)

. 

ٌَْد اهلِل ٚيف ايصخٝخني:  ٣م َأَن فَم َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َوُذىمَِر هَلَ

ـَ فُمٚمَ  يَِب »َر, َيُٗمقُل: زْم ِٕ , هَمَٗم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: َيْٕمِٖمُر اهلُل  ل  ٌَُ٘م٣مِء احْلَ إَِن اظمَْٝم ٦َم يَمُٝمَٔمَذُب زمِ

ْ َيْ٘مِذْب, َويَم٘مِٛمَُف َٞمِزَ َأْو َأطْمَْمَٟم, إَِٞماَم ََمَر َرؽُمقُل اهللِ َصعَم  ـِ َأََم٣م إَِٞمُف مَل ٌِْد ايمَرمْحَ فَم

ٌَْ٘مك فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل: اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم  ٌُْ٘مقَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َوإهَِن٣َم »َُّيُقِدَي٥ٍم ُي إهَِنُْؿ يَمَٝم

َه٣م شيَمُتَٔمَذُب دِم     وَمػْمِ
 (ٖ)

. 

                                                           
 (.ٜٕٜأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٕٜ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٛٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)

 (.ٕٖٜ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٜٕٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٖ)
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واؽمتدٓل فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م صحٝمح دم اظمًٟميم٥م, ويم٘مـ يمٝمس فمعم 

إؿمالومف, هم٣مإلٞم٣ًمن ومد ي٠ماطمذ زمام ىم٣من يمف همٝمف سم٤ًٌم, ىمام ذه٤م إلم ذيمؽ اإلَم٣مم 

 .ري رمحف اهلل سمٔم٣ملمايمٌخ٣م

همٚمـ أوص, أو رض زم٣ميمٛمٝم٣مضم٥م, أو سم٣ًمهؾ دم فمدم اإلٞم٘م٣مر فمعم أهٙمف وهق 

ئمٙمؿ أهنؿ ؽمٝمٛمقضمقن فمٙمٝمف زمٔمد َمقسمف, أو ىم٣من يمف سم٤ًٌم دم ايمٛمٝم٣مضم٥م فمٙمٝمف, هم١مٞمف 

 ي٠ماطمذ فمعم ذيمؽ.

 ش.اظمٝم٦م» قْلُ:

وهذا يمٖمظ فم٣مم يدطمؾ همٝمف ايمرصمؾ واظمرأة َمـ اظمًٙمٚمكم, أو َمـ ىم٣من َمـ نمغم 

كم َمـ زم٣مب أولم7 ٕن فمذاب ايم٘مٖم٣مر واظمممىمكم دم ومٌقرهؿ ي٘مقن اظمًٙمٚم

 دائاًم.

 ش.ُئمذب» قْلُ:

 ئمذب فمعم أهٙمف, زمٚمٔمٛمك أٞمف ُيزن فمٙمٝمٜمؿ, ويتٟممل َمـ سمٟمظمٜمؿ.ومٝمؾ: 

 وهذا اظمٔمٛمك زمٔمٝمد, وإٞمام ئمذب دم ومػمه. 

ـِ زَمُِمغٍم َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل فٞ ايبدازٟ: ف ُأنْمِٚمَل ": َمـ ضمدي٧م ايمٛم ْٔماَمِن زْم

ٌَاَلْه, َواىَمَذا َواىَمَذا,  ٌْ٘مِل َواصَم ـِ َرَواضَم٥َم, هَمَجَٔمَٙم٦ْم ُأطْمُتُف فَمْٚمَرُة سَم ٌِْد اهلَلِ زْم فَمعَم فَم

ُد فَمَٙمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل ضِمكَم َأهَم٣مَق:  َٓ وِمٝمَؾ رِم: آْٞم٦َم ىَمَذيمَِؽ »سُمَٔمد  شََم٣م وُمْٙم٦ِم ؾَمْٝمًئ٣م إِ
 (ٔ)

. 

                                                           
 (.ٕٚٙٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)
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ٌْدِ » :ٚيف يفظ ي٘ ٌِْؽ  ُأنْمِٚمَل فَمعَم فَم ْ سَم َذا هَمَٙماَم ََم٣مَت مَل ـِ َرَواضَم٥َم هِبَ     اهللَِ زْم

شفَمَٙمْٝمفِ 
 (ٔ)

. 

 ش.ومػمه دم» قْلُ:

 .وهذا ديمٝمؾ فمعم فمذاب ايمٗمػم ظمـ ىم٣من يمف أهاًل 

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: فٞ ايصخٝخني: ف ـِ فَم ََمَر ايمٛمٌَِل  »َمـ ضمدي٧م ازْم

ِٚمَع َصْقَت  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمَِح٣مئِطٍ  ًَ ـْ ضِمٝمَْم٣مِن اظمَِديٛم٥َِم, َأْو ََمَ٘م٥َم, هَم َِم

٣م, هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ٌُقِرمِهَ  ُئَمَذزَم٣مِن دِم وُم
٣مَٞمكْمِ ًَ ُئَمَذزَم٣مِن, َوََم٣م »إِْٞم

َتؼِمُ »شُمَؿ وَم٣مَل: ش ُئَمَذزَم٣مِن دِم ىَمٌغِمٍ  ًْ ٣م َٓ َي ـْ زَمْقيمِِف, َوىَم٣مَن أطَمُر  زَمعَم, ىَم٣مَن َأضَمُدمُهَ َِم

, هَمَقَوَع فَمعَم ىُمؾ  وَمػْمٍ ش. َيْٚمًِم زم٣ِميمٛمَِٚمٝمَٚم٥مِ  سَمكْمِ َه٣م ىمِْنَ شُمَؿ َدفَم٣م زمَِجِريَدٍة, هَمَ٘مَنَ

َ هَمَٔمْٙم٦َم َهَذا؟ وَم٣مَل:  ًة, هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, مِل يَمَٔمَٙمُف َأْن خُيََٖمَػ »َِمٛمُْٜماَم ىمِْنَ

٣مفَمٛمُْٜماَم َمَ  ًَ ٌَ ٣م»َأْو: ش ٣م مَلْ سَمْٝم ًَ ٌَ شإلَِم َأْن َيْٝم
 (ٕ)

. 

 ش.زمام ٞمٝمح فمٙمٝمف» قْلُ:

 أي زم٤ًٌم ٞمقضمٜمؿ فمٙمٝمف.

ومل يٗمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمام زم٘مل فمٙمٝمف7 ٕن ايمٌ٘م٣مء 

 .صم٣مئز

                                                           
 (.ٕٛٙٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٕٜٕ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٙٔيحو )أخرجو اإلمام البخاري في صح (ٕ)
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 شمؿ إن ايمٌ٘م٣مء فمعم اظمٝم٦م يذه٤م زمٌٔمض احلزن.

ـِ » قْلُ: ـِ اظمُِْٕمغَمِة زْم اَم: َٞمْحُقُه فَم ٥ٌَمَ  َوهَلُ  ش.ؾُمْٔم

 .ٌخ٣مري وَمًٙمؿأي يمٙم

ـْ ٞمِٝمَح فَمَٙمْٝمِف ُئَمَذُب زماَِم ٞمِٝمَح فَمَٙمْٝمفِ » ٚيفظ اذتدٜح:  ش.ََم

 فمعم َم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

********** 
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 البكاء على الميت[ جواز]

ـْ ) – 261 صعم  - ؾَمِٜمْدُت زمِٛمًْت٣م يمِٙمٛمٌَِل  »وَم٣مَل:  -رض اهلل فمٛمف  -َأَٞمٍس  َوفَم

, َوَرؽُمقُل اهللَِ  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـُ صَم٣ميمٌِس فِمْٛمَد  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -سُمْدهَم

, هَمَرَأْي٦ُم فَمْٝمٛمَْٝمِف سَمْدََمَٔم٣منِ  شايْمَٗمػْمِ
 (ٔ)

ٌَُخ٣مِري    (.. َرَواُه ايْم

 ******************************* الشرح:

 ء علٙ املٔت.البها جْاشضام املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح لبٔاٌ 

 وإٞمام اظمحرم واظمٚمٛمقع ايمٛمٝم٣مضم٥م, وومد سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ.

صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  اً َم٣م ازمتعم اهلل فمز وصمؾ ٞمٌٝمف وطمٙمٝمٙمف حمٚمد ّفُٔ:

 .رض اهلل فمٛمٜمؿوؽمٙمؿ َمـ َمقت أزمٛم٣مئف, وزمٔمض أزواصمف 

ومل يٌؼ ودم ىمؾ هذا رهمٔم٥م يمدرصم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

 ., وومد َم٣مسم٦م زمٔمده زمًت٥م أؾمٜمرهم٣مؿمٚم٥م  زمٔمد َمقسمف إٓ

هم٘م٣من صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يدَمع يمتٟممل ايمِمٌل, ويٌ٘مل فمعم 

 اظمريض, ويٌ٘مل فمعم اظمٝم٦م.

, َمع ؾمدة صػمه صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وؾمج٣مفمتف, وفمٓمٝمؿ زمٟمؽمف

 .فمعم َم٣م سمٗمدم

 

 

                                                           
 (.ٕ٘ٛٔأخرجو البخاري ) (ٔ)
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 ش. ؾَمِٜمْدُت » قْلُ:

 أي ضميت.

ـُ  –عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ص -زمِٛمًْت٣م يمِٙمٛمٌَِل  » قْلُ:  ش.سُمْدهَم

 (: 1/269قاٍ اذتافظ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
: ِهَل أم ىُمْٙمُثقم, َوَصححُف ازمـ فمٌد ايْمػم.  ايِنّ  وَم٣مَل ايمَْمػَمَ

ـْ َأَٞمٍس  ـْ شَم٣مزم٦ٍِم فَم ـِ ؽَمٙمَِٚم٥َم فَم ٣مِد زْم َْوؽَمط يمٙمْمػماين َمـ ضَمِدي٧ُم مَحَ ْٕ َوَوومع دِم ا

ََن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ مَلْ ُيي ََمقهَت٣م. َأهَن٣َم رومٝم٥م, وَ  ِٕ  َٓ َيِمح 

٥ٌَم.   ىـاَوصحح ازمـ زمُم٘مقال َأهَن٣َم َزْيٛم٤َم, َوِهل ِرَواَي٥م زمـ أيب ؾمٝم
 ش.صَم٣ميمٌِس فِمٛمَْد ايْمَٗمػْمِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوَرؽُمقُل اهللَِ سمدهمـ  » قْلُ:

ف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ وهؿ يٗمػموهن٣م أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝم

 رض اهلل فمٛمٜم٣م. 

  :شَأْي٦ُم فَمْٝمٛمَْٝمِف سَمْدََمَٔم٣منِ هَمرَ » قْلُ:

 (:1/506قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِدي٧ُم:  ٌَُ٘م٣مِء فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم زَمْٔمَد ََمْقسمِِف َوسَمَٗمَدَم ََم٣م يَ َواحْلَ ُدل  يَمُف َديمِٝمٌؾ فَمعَم صَمَقاِز ايْم

َٓ َأَٞمُف فُمقِرَض زمَِحِدي٧ِم:  ٌْ٘مكَِم زَم٣مىمَِٝم٥مً »َأْيًّم٣م, إ ٦ٌَْم هَماَل سَم  ش. هَم١مَِذا َوصَم

ََٞمُف  ِٕ ٣مِء7  ًَ َع زَمْٝمٛمَُٜماَم زمَِٟمَٞمُف حَمُْٚمقٌل فَمعَم َرهْمِع ايمَِمْقِت, َأْو َأَٞمُف خَمُِْمقٌص زم٣ِميمٛم  َومَجَ

ـَ إلَم ايمٛم َٝم٣مضَم٥ِم  ـْ زَم٣مِب ؽَمد  ايمَذِرئَم٥ِم.وَمْد ُيْٖميِض زُمَ٘م٣مُؤُه  ىـا هَمَٝمُ٘مقُن َِم
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هم٘م٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يٌ٘مل زم٘م٣مًء ٓ ؽمخط همٝمف وٓ 

 .واهلل اظمًتٔم٣منسمذَمر, وإٞمام هق ضمزن ايمٗمٙم٤م, ودَمع ايمٔمكم, 

**********    
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 ]النهي عن الدفن في الليل[

ـْ ) – 265  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ايمٛمٌََِل  َأنَ  -رض اهلل فمٛمف  -صَم٣مزمٍِر  َوفَم

وا»وَم٣مَل:  َٓ َأْن سُمّْمَْمر  شَٓ سَمْدهمِٛمُقا ََمْقسَم٣مىُمْؿ زم٣ِميمَٙمْٝمِؾ إِ
 (ٔ)

ـُ ََم٣مصَمْف,  . َأطْمَرصَمُف ازْم

ٙمِؿٍ »َوَأْصُٙمُف دِم  ًْ ـْ وَم٣مَل: شَُم
َزصَمَر َأْن ُيْٗمػَمَ ايمَرصُمُؾ زم٣ِميمَٙمْٝمِؾ, ضَمَتك ُيَِمعَم », يَم٘مِ

شفَمَٙمْٝمفِ 
 (ٕ)

). 

 ******************************* الشرح:

َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ » :، ٚفٝ٘ قص١ قاٍَطًِأخسد٘ اذتدٜح 

 ؿَم٣مئٍِؾ, َووُمػِمَ 
ـٍ نَمغْمِ ـَ دِم ىَمَٖم ـْ َأْصَح٣مزمِِف وُمٌَِض هَمُ٘مٖم  طَمَْم٤َم َيْقًَم٣م, هَمَذىَمَر َرصُماًل َِم

َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َأْن ُيْٗمػَمَ ايمَرصُمُؾ زم٣ِميمَٙمْٝمِؾ ضَمَتك ُيَِمعَم يَمْٝماًل, هَمَزصَمَر ايمٛمٌَِل  

٣مٌن إلَِم َذيمَِؽ, َووَم٣مَل ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ًَ َٓ َأْن ُيّْمَْمَر إِْٞم إَِذا »فَمَٙمْٝمِف, إِ

ـْ ىَمَٖمٛمَفُ   ً ـَ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه, هَمْٙمُٝمَح  ش.ىَمَٖم

 ايدفٔ بايًٌٝ: حهِ 
 قاٍ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف " غسح َطًِ ":

وأَم٣م ايمٛمٜمل فمـ ايمٗمػم يمٝمال ضمتك يِمعم فمٙمٝمف, همٗمٝمؾ ؽمٌٌف أن ايمدهمـ هن٣مرا "

 ُييه ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ويِمٙمقن فمٙمٝمف وٓ ُييه دم ايمٙمٝمؾ إٓ أهمراد. 

                                                           
 (, وفي إسناده إبراىيم بن يزيد الخوزي متروك.ٕٔ٘ٔأخرجو ابن ماجو )حديث ضعيف.  (ٔ)

 (.ٖٜٗأخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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 وومٝمؾ ٕهنؿ ىم٣مٞمقا يٖمٔمٙمقن ذيمؽ يمرداءة ايم٘مٖمـ, همال يتٌكم دم ايمٙمٝمؾ, وي٠ميده

 أول احلدي٧م وآطمره. 

وايمٓم٣مهر أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف , وم٣مل: ايمٔمٙمت٣من صحٝمحت٣منوم٣مل ايمٗم٣مض: 

 ىـا. "وؽمٙمؿ ومِمدمه٣م َمٔم٣م, وم٣مل: وومد ومٝمؾ نمغم هذا 
 ثِ قاٍ ايٟٓٛٚ يف " غسح َطًِ ": 

وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم ايمدهمـ دم ايمٙمٝمؾ, هم٘مرهف احلًـ ايمٌٌمي إٓ  "

زمف, ووم٣مل مج٣مهغم ايمٔمٙمامء َمـ ايمًٙمػ  يميورة, وهذا احلدي٧م مم٣م يًتدل يمف

واخلٙمػ: ٓ ي٘مره واؽمتديمقا زمٟمن أزم٣م زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف ومج٣مفم٥م َمـ 

ايمًٙمػ دهمٛمقا يمٝمال َمـ نمغم إٞم٘م٣مر, وزمحدي٧م اظمرأة ايمًقداء, وايمرصمؾ ايمذي 

ىم٣من يٗمؿ اظمًجد همتقدم زم٣ميمٙمٝمؾ همدهمٛمقه يمٝمال, وؽمٟمهلؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 يمٝمال همدهمٛم٣مه دم ايمٙمٝمؾ, همٗم٣مل: أٓ آذٞمتٚمقين, وم٣ميمقا: سمقدم»وؽمٙمؿ فمٛمف همٗم٣ميمقا: 

ومل يٛم٘مر فمٙمٝمٜمؿ, وأصم٣مزمقا فمٛمد هذا احلدي٧م أن ايمٛمٜمل ىم٣من ش, ىم٣مٞم٦م ـمٙمٚم٥م

يمؼمك ايمِمالة, ومل يٛمف فمـ جمرد ايمدهمـ زم٣ميمٙمٝمؾ, وإٞمام يمؼمك ايمِمالة أو يمٗمٙم٥م 

 ىـا. "اظمِمٙمكم أو فمـ إؽم٣مءة ايم٘مٖمـ أو فمـ اظمجٚمقع ىمام ؽمٌؼ 
تعاىل ضام ٍرا احلدٓح لبٔاٌ اليَٕ عً الدفً يف  ّاملصيف زمحُ اهلل

 اللٔل.

 وومد اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ؽم٤ٌم ايمٔمٙم٥م َمـ ذيمؽ.
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أن َمالئ٘م٥م ايمٙمٝمؾ أنمٙمظ َمـ َمالئ٘م٥م ايمٛمٜم٣مر, هم٣مؽمتح٤م أن يدهمـ دم  فكٌٝ:

 ايمٛمٜم٣مر, وهذا ومقل ٓ ديمٝمؾ فمٙمٝمف.

 أن ايمٔمٙم٥م هل سم٘مثغم اظمِمٙمكم فمٙمٝمف دم ايمٛمٜم٣مر. ٚقٌٝ:

دم ايمٛمٜم٣مر, هم١مٞمف دم ايمٙمٝمؾ ومد ٓ ُيًـ ىمٖمٛمف, ىمام هق ضمتك ُيًـ ىمٖمٛمف  ٚقٌٝ:

 ـم٣مهر احلدي٧م.

أَم٣م إذا اٞمتٖمك َم٣م سمٗمدم زمٝم٣مٞمف همال زمٟمس أن يٗمػم زم٣ميمٙمٝمؾ, إذا وصمد َمـ يِمقم 

 فمٙمٝمف, وأضمًـ ىمٖمٛمف. 

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام,  َمـ ضمدي٧ميف ضٓٔ ابٔ َاد٘ ٚايرتَرٟ: ّ ـِ فَم ازْم

َج دِم »ِف َوؽَمَٙمَؿ َأَن َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمٝمْ  ُه يَمْٝماًل, َوَأْهَ       َأْدطَمَؾ َرصُماًل وَمػْمَ

هِ  ش وَمػْمِ
(ٔ)

. 

                                                           
رحمو اهلل تعالى (, وقال اإلمام األلباني ٕٓ٘ٔ(, وابن ماجو )ٚ٘ٓٔأخرجو الترمذي في سننو ) (ٔ)

( بأتم منو ٚ٘ٔ/ ٕ( والترمذي )ٗٙٗ/ ٔ(: أخرجو ابن ماجو )ٕٗٔ-ٔٗٔفي أحكام الجنائز )
وىذا اصطالح خاص للترمذي أنو إذا قال: قلت: يعني أنو حسن لغيره,  وقال: " حديث حسن ".

في " حديث حسن " فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليو ىو نفسو في " العلل ", المذكورة 
آخر كتابو, وقد جاء لو شاىد كما يأتي, وعليو فال يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه 
الذي حكاه صاحب " تحفة االحوذي ". أما الشاىد فهو من حديث جابر بن عبد اهلل. أخرجو أبو 

( وقال الحاكم: " صحيح على شرط ٖ٘/ ٗ( والبيهقي )ٖٛٙ/ ٔ( والحاكم )ٖٙ/ ٕداود )
(: " رواه أبو داود ٕٖٓ/ ٘". ووافقو الذىبي وزاد عليهما النووي فقال في " المجموع " )مسلم 

بإسناد على شرط البخاري ومسلم " قلت: وكل ذلك خطأ, فإن مدار إسناده على محمد بن 
مسلم الطائفي, وىو وإن كان ثقة في نفسو, فقد كان ضعيفا في حفظو, ولذلك لم يحتج 

      =لو البخاري تعليقا, ومسلم استشهادا, ومن العجائب أن الحاكم  الشيخان بو, وإنما روى
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 ٚيفظ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ا  ٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام, َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمَٙمَؿ َدطَمَؾ وَمػْمً ـِ فَم ـْ ازْم فَم

اٌج, هَمٟمطََم  َج يَمُف ِهَ ٌَْٙم٥ِم, َووَم٣مَل: يَمْٝماًل, هَمُٟمْهِ ٌَِؾ ايمِٗم ـْ وِم َرمِحََؽ اهللَُ, إِْن ىُمٛم٦َْم »َذُه َِم

ََواًه٣م سَماَلًء يمِْٙمُٗمْرآنِ   ش. َٕ

َوفَم٣مؾَم٦ْم زَمْٔمَد ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  :وم٣ميم٦م :همٚمـ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م 

َٝم٦ْم َدهَمٛمََٜم٣م َزْوصُمَٜم٣م فَمقِمر  ٣م َأزَم٣م زَمْ٘مٍر  َوؽَمَٙمَؿ ؽِمَت٥َم َأؾْمُٜمٍر, هَمَٙماَم سُمُقهم  ْ ُي٠ْمِذْن هِبَ يَمْٝماًل, َومَل

شَوَصعَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م...
 (ٔ)

. 

 ّأبْ بهس الصدٓل زضٕ اهلل عيُ قرب بلٔل أًٓطا.

ٌَْؾ َأْن »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللَُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميم٦َْم: يف ايبدازٟ: ٚ ـَ وَم
َوُدهمِ

"ُيِْمٌَِح 
 (ٕ)

 .أي أزمق زم٘مر  

دم ايمٙمٝمؾ يم٘مـ زمممط وصمقد اظمِمٙمكم فمٙمٝمف, صمقاز دهمـ اظمٝم٦م  ايػاٖد:

 وإضم٣ًمن ايم٘مٖمـ وايمتجٜمٝمز يمف.

 

 

                                                                                                                                        

والذىبي على علم ببعض ىذا, فقد ذكر المزي أن الطائفي ىذا ليس لو في مسلم إال حديثا  =
واحدا, قال الحافظ ابن حجر: " وىو متابعو عنده, كما نص عليو الحاكم " وكذلك صرح الذىبي 

أن مسلما روى لو متابعة. ولو شاىد آخر من حديث أبي ذر نحوه. في ترجمتو من " الميزان " 
 أخرجو الحاكم بسند فيو رجل لم يسم, وبقية رجالو ثقات.

 (.ٜ٘ٚٔ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٓٗٗأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٚٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٕ)
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 ش.َٓ سَمْدهمِٛمُقا» قْلُ:

ـم٣مهر ايمٛمٜمل ايمتحريؿ, ويم٘مـ ؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ َم٣م يدل 

 فمعم أن ايمٛمٜمل هٛم٣م يمٙم٘مراه٥م.

ـٍ نَمغْمِ ؿَم٣مئِؾٍ »يمٗمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  ـَ دِم ىَمَٖم عم دل فمش, هَمُ٘مٖم 

أٞمف يمق ىمٖمـ زمام هق أضمًـ, ظم٣م أٞم٘مر فمٙمٝمٜمؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ.

وىمذيمؽ َمـ ومقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمام دم هذا احلدي٧م 

 ش.إٓ أن سمّمْمروا»ايمذي َمٔمٛم٣م دم ايمممح: 

 ش.ََمْقسَم٣مىُمْؿ زم٣ِميمَٙمْٝمؾِ » قْلُ:

 أي َمقسمك اظمًٙمٚمكم, َمـ ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء.

وا» قْلُ: َٓ َأْن سُمّْمَْمر   ش. إِ

 وآوْمرار يمف ضم٘مٚمف, ىمخُمٝم٥م أن يِم٣مب ايمٛمتـ, أو ٞمحق ذيمؽ.

ٙمِؿٍ »وَأْصُٙمُف دِم " قْلُ: ًْ ـْ وَم٣مَل: شَُم
 ."شَزصَمرَ », يَم٘مِ

 وهل زمٚمٔمٛمك هنك.

 ش.َأْن ُيْٗمػَمَ ايمَرصُمُؾ » قْلُ:

 .أن يٗمػم ايمرصمؾ, وهذا طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م, وإٓ ضمتك اظمرأة
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 ش.ؾِ زم٣ِميمَٙمٝمْ » قْلُ:

 طمرج زمف فمدم ايمزصمر دم ايمٛمٜم٣مر.

 ش.ضَمَتك ُيَِمعَم فَمَٙمْٝمفِ » قْلُ:

 ., واهلل أفمٙمؿهذه هل ايمٔمٙم٥م, ضمتك ي٘مثر اظمِمٙمقن فمٙمٝمف, ويُمٖمٔمقن همٝمف

 **********   
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 ]صنع الطعام ألهل الميت[

ـْ ) – 263 ـِ صَمْٔمَٖمٍر َوفَم ٌِْد اهللَِ زْم ٣م صَم٣مَء َٞمْٔمُل صَمْٔمَٖمٍر َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ظمََ فَم

ِل صَمْٔمَٖمٍر ؿَمَٔم٣مًَم٣م, » -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣مَل ايمٛمٌَِل   -ضِمكَم وُمتَِؾ - ِٔ اْصٛمَُٔمقا 

شهَمَٗمْد َأسَم٣مُهْؿ ََم٣م َيُْمَٕمُٙمُٜمؿْ 
(ٔ)

٣مئِلَ  ًَ َٓ ايمٛمَ ٥ُم, إِ ًَ ْٚم     (.. َأطْمَرصَمُف اخْلَ

 ******************************* الشرح:

                                                           
(, وابن ٜٜٛ(, والترمذي )ٕٖٖٔ(, وأبو داود )ٕ٘ٓ /ٔأخرجو رواه أحمد )الحديث ضعيف.  (ٔ)

والحديث في إسناده خالد بن «, ىذا حديث حسن صحيح»(, وقال الترمذي: ٓٔٙٔماجو )
سارة, وىو مجهول الحال, ومع ذلك تجد أن أغلب المحققين يحسنون الحديث اعتماًدا على 

ديث أمساء بنت عميس وفي تحسين الترمذي, ومثل ىذا الصحيح أنو ال يحسن, ولو شاىد من ح
إسناده أم عون بنت محمد بن جعفر, والرواية عنها أم عيسى الجزار وكالتهما مجهولة, فالحديث 

 ضعيف. 
/ ٕأخرجو أبو داود )(: ٛٙٔ-ٚٙٔقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكام الجنائز )

/ ٔشافعي في )االم( )(, وكذا الٜٓٗ/ ٔ(, وحسنو وابن ماجو )ٖٗٔ/ ٕ(, والترمذي )ٜ٘
/ ٔ(, وأحمد )ٔٙ/ ٗ(, والبيهقي )ٕٖٚ/ ٔ(, والحاكم )ٜٚٔ, ٜٗٔ(, والدارقطني )ٕٚٗ
(, وقال الحاكم: )صحيح االسناد(. ووافقو الذىبي. وصححو ابن السكن أيضا, كما في ٘ٚٔ

(, وىو عندي حديث حسن كما قال الترمذي, فإن لو شاىدا من حديث ٖٕ٘/ ٘)التلخيص( )
بنت عميس, وقد بينت ذلك في )التعليقات الجياد(. وقد كانت عائشة رضي اهلل عنها: أسماء 

"تأمر بالتلبين للمريض, وللمحزون على الهالك, وتقول: إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 ٜٔٔ/ ٓٔوسلم يقول: )إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذىب ببعض الحزن". أخرجو البخاري )

 (. ٘٘ٔ/ ٙ( وأحمد )ٔٙ/ ٗ(, والبيهقي )ٕٙ/ ٚلو, ومسلم )( واللفظ ٕٓٔ -
"وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا ألىل (: ٕٚٗ/ ٔقال االمام الشافعي في )االم( )

الميت في يوم يموت وليلتو طعاما يشبعهم, فإن ذلك سنة, وذكر كريم. وىو من فعل أىل الخير 
حساء يعمل من دقيق أو نخالة, وربما جعل فيها والتلبينة: حو. أي تريومعنى تجم: قبلنا وبعدنا". 

 عسل. ثم ساق الحديث المذكور عن عبد اهلل بن جعفر.
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 عاّ ألٌٖ املٝت: حهِ صٓع ايط
ًدا َمـ اجلغمان صٛمع ٕهؾ ضمدي٧م ايم٣ٌمب ٓ يث٦ٌم, وَمع ذيمؽ يمق أن أضم

همٜمذا أَمر َممموع, وَمًتح٤م, وهمٝمف اإلضم٣ًمن هلؿ, وصمػًما  ٣مً ؿمٔم٣مَماظمٝم٦م 

 خل٣مؿمرهؿ, وسمًٙمٝم٥م ظمِم٣مهبؿ.

شمْ }واهلل فمز وصمؾ يٗمقل:  َٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم اإْلِ ِؿ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِم  َوايمَتْٗمَقى َو

 .{َوايْمُٔمْدَواِن َواسَمُٗمقا اهللََ إَِن اهللََ ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب 

 حهِ صٓع ايطعاّ ٚايٛال٥ِ َٔ أٌٖ املٝت: 
إٓ أٞمف يٛمٌٕمل أن ٓ سُمٔمٚمؾ ايمقٓئؿ, واظمقائد, زم٤ًٌم َمقت ذيمؽ ايمُمخص, 

 هم١من هذه َمـ ايمٌدع ويمٔمٙمف يٟميت ذىمر هل٣م.

 (: 167اّ ادتٓا٥ص )قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف أحه
 ويٛمٌٕمل اصمتٛم٣مب أَمريـ وإن سمت٣مزمع ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜمام:

 آصمتامع يمٙمتٔمزي٥م دم َم٘م٣من طم٣مص ىم٣ميمدار, أو اظمٗمػمة, أو اظمًجد. -أ 

 اخت٣مذ أهؾ, اظمٝم٦م ايمْمٔم٣مم يمّمٝم٣مهم٥م ايمقارديـ يمٙمٔمزاء. -ب 

ىمٛم٣م ٞمٔمد )ودم »وذيمؽ حلدي٧م صمرير زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم رض اهلل فمٛمف وم٣مل: 

 ش.( آصمتامع إلم أهؾ اظمٝم٦م, وصٛمٝمٔم٥م ايمْمٔم٣مم زمٔمد دهمٛمف َمـ ايمٛمٝم٣مضم٥مرواي٥م: ٞمرى

(, وايمرواي٥م آطمرى 161/ 1(, وازمـ َم٣مصمف )3612أطمرصمف أمحد )رومؿ 

( 351/ 2يمف, وإؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكم, وصححف ايمٛمقوي )

 وايمٌقصغمي دم )ايمزوائد(. 
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ذ ايمّمٝم٣مهم٥م َمـ (: فمعم ىمراه٥م اخت٣م143/ 1وٞمص ازمـ اهلامم دم ذح اهلداي٥م )

 ايمْمٔم٣مم َمـ أهؾ اظمٝم٦م ووم٣مل: )وهل زمدفم٥م ومٌٝمح٥م(.

 (.232/ 5وهق َمذه٤م احلٛم٣مزمٙم٥م ىمام دم )آٞمِم٣مف( )

وهق أضمد إصمقاد, وَمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ايمِمٕم٣مر, وومد ردهمف 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يقًَم٣م طمٙمٖمف.

 أؽمامء زمٛم٦م فمٚمٝمس رض اهلل فمٛمٜم٣م.وأَمف: 

 ش.-ضِمكَم وُمتَِؾ -: ظم٣ََم صَم٣مَء َٞمْٔمُل صَمْٔمَٖمٍر وَم٣مَل » قْلُ:

 وذيمؽ دم نمزوة َم٠مسم٥م.

ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: َأََمَر فٞ ايبدازٟ: ف ٌِْد اهللَِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ـَ ضَم٣مِرشَم٥َم, هَمَٗم٣مَل  َرؽُمقُل اهلَلِ  َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم نَمْزَوِة َُم٠ْمسَم٥َم َزْيَد زْم

ـُ »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ٌُْد اهللَِ زْم إِْن وُمتَِؾ َزْيٌد هَمَجْٔمَٖمٌر, َوإِْن وُمتَِؾ صَمْٔمَٖمٌر هَمَٔم

ـَ َأيِب ش َرَواضَم٥مَ  ٛم٣َم صَمْٔمَٖمَر زْم ًْ ٌُْد اهللَِ: ىُمْٛم٦ُم همِٝمِٜمْؿ دِم سمِْٙمَؽ ايمَٕمْزَوِة, هَم٣ميْمَتَٚم وَم٣مَل فَم

ـْ ؿَمْٔمٛم٥ٍَم ؿَم٣ميم٤ٍِم, هَمَقصَمْدَٞم٣مُه  ِٔمكَم, َِم ًْ
ِدِه زمِّْمًٔم٣م َوسمِ ًَ دِم ايمَٗمْتعَم, َوَوصَمْدَٞم٣م ََم٣م دِم صَم

شَوَرَْمَٝم٥مٍ 
 (ٔ)

. 

َأَن ايمٛمٌََِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف »َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف:  :ٚفٝ٘ أٜطا

ـَ َرَواضَم٥َم يمِٙمٛم٣َمِس وَمٌَْؾ  ُهْؿ,  َوؽَمَٙمَؿ َٞمَٔمك َزْيًدا, َوصَمْٔمَٖمًرا, َوازْم َأْن َيْٟمسمَِٝمُٜمْؿ طَمػَمُ

                                                           
 (.ٕٔٙٗأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)
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ـُ َرَواضَم٥َم »هَمَٗم٣مَل:  َأطَمَذ ايمَراَي٥َم َزْيٌد هَمُٟمِصٝم٤َم, شُمَؿ َأطَمَذ صَمْٔمَٖمٌر هَمُٟمِصٝم٤َم, شُمَؿ َأطَمَذ ازْم

ـْ ؽُمُٝمقِف اهللَِ, ضَمَتك هَمَتَح »َوفَمْٝمٛم٣َمُه سَمْذِرهَم٣مِن: ش هَمُٟمِصٝم٤َم  ضَمَتك َأطَمَذ ايمَراَي٥َم ؽَمْٝمٌػ َِم

شْٝمِٜمؿْ اهللَُ فَمٙمَ 
(ٔ)

. 

وومٔمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ئمرف دم فمٝمٛمٝمف احلزن, وذيمؽ 

 َٕمقر:  

 ٕٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗمد وم٣مدة اجلٝمش. األٍٚ:

 . اهلل فمٛمف ىم٣من ازمـ فمٚمف أيب ؿم٣ميم٤مأن صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م رض ايجاْٞ:

صعم اهلل فمٙمٝمف أن زيد زمـ ضم٣مرشم٥م رض اهلل فمٛمف ىم٣من ضم٤م ايمٛمٌل  ايجايح:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وَمقٓه.

وٕن فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م رض اهلل فمٛمف ىم٣من ؾم٣مفمر ايمٛمٌل صعم اهلل  ايسابع:

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 وومتؾ ايمٗم٣مدة يمٝمس ىمٗمتؾ إهمراد َمـ اجلٝمش.

ويمق ٓ أن اهلل فمز وصمؾ اَمتـ فمعم اظمًٙمٚمكم دم ذيمؽ ايمٝمقم زمخ٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد 

٥م, وضمَرز اهلل فمز وصمؾ زمف اظم٠مَمٛمكم, يمرزمام وومٔم٦م َمٗمتٙم٥م رض اهلل فمٛمف همٟمطمذ ايمراي

 فمٓمٝمٚم٥م.

                                                           
 (.ٕٕٙٗأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)
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ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهللَُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمٌَِل  فٞ ايبدازٟ: ف َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

َأطَمَذ ايمَراَي٥َم َزْيٌد هَمُٟمِصٝم٤َم, شُمَؿ َأطَمَذَه٣م صَمْٔمَٖمٌر هَمُٟمِصٝم٤َم, »َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: 

ـُ َرَواضَم٥َم هَمُٟمِصٝم٤َم  شُمؿَ  ٌُْد اهلَلِ زْم َوإَِن فَمْٝمٛمَْل َرؽُمقِل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف  -َأطَمَذَه٣م فَم

ـْ نَمغْمِ إَِْمَرٍة هَمُٖمتَِح يَمفُ  -َوؽَمَٙمَؿ يَمَتْذِرهَم٣مِن  ـُ ايمَقيمِٝمِد َِم ششُمَؿ َأطَمَذَه٣م طَم٣ميمُِد زْم
(ٔ)

. 

ِل صَمْٔمَٖمٍر ؿَمَٔم٣مًَم٣م» قْلُ: ِٔ  ."شاْصٛمَُٔمقا 

أي يمٙمتقؽمٔم٥م فمٙمٝمٜمؿ, وإلدطم٣مل ايمنور فمٙمٝمٜمؿ, ويمتخٖمٝمػ َم٣م ومد ضمِمؾ 

 هلؿ َمـ احلزن, واهلؿ, وايمتٟممل فمعم همٗمدهؿ ظمٝمتٜمؿ.

 ش. هَمَٗمْد َأسَم٣مُهْؿ ََم٣م َيُْمَٕمُٙمُٜمؿْ » قْلُ:

 .اظمٔمزون هلؿأي َمـ احلزن, و

 َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َزْوِج ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُفٞ ايصخٝخني: ف

٣مُء, شُمَؿ  ًَ ـْ َأْهٙمَِٜم٣م, هَم٣مصْمَتَٚمَع يمَِذيمَِؽ ايمٛم  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ: َأهَن٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم إَِذا ََم٣مَت اظمَٝم ٦ُم َِم

ـْ سَمْٙمٌِٝمٛم٥ٍَم هَمُْمٌَِخ٦ْم, شُمَؿ ُصٛمَِع شَمِريٌد  ََم٥ٍم َِم َٓ َأْهَٙمَٜم٣م َوطَم٣مَصَتَٜم٣م, َأََمَرْت زمػُِمْ
ـَ إِ سَمَٖمَروْم

٦ٌَِم ايمَتْٙمٌِٝمٛم٥َُم فمَ  ـَ َِمٛمَْٜم٣م, هَم١ميِن  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِ َصعَم اهلُل هَمُِم َٙمْٝمَٜم٣م, شُمَؿ وَم٣ميَم٦ْم: ىُمْٙم

ٌَْٔمِض احُلْزنِ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل:  َٚم٥ٌم يمُِٖم٠َماِد اظمَِريِض, سَمْذَه٤ُم زمِ شايمَتْٙمٌِٝمٛم٥َُم جُمِ
(ٕ)

. 

 ومدر َمـ ضمج٣مرة أو ٞمحقه٣م.  َٚع٢ٓ ايرب١َ:

                                                           
 (.ٕٙٗٔأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)

(, واإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ٚٔٗ٘أخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو ) (ٕ)
(ٕٕٔٙ .) 
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ضم٣ًمء رومٝمؼ يِمٛمع َمـ يمٌـ, ودومٝمؼ أو ٞمخ٣ميم٥م, ؿمٔم٣مم أو  ّمعيٙ التلبٔي٘:

 وم٣ميمقا ورزمام صمٔمؾ همٝمٜم٣م فمًؾ. 

 ؽمٚمٝم٦م سمٙمٌٝمٛم٥م سمُمٌٝمٜم٣م زم٣ميمٙمٌـ, يمٌٝم٣موٜم٣م ورومتٜم٣م.  قاٍ اهلسٟٚ ٚغريٙ:

 اخلٌز يٖمت٦م شمؿ يٌؾ زمٚمرق.  َٚع٢ٓ ايجسٜد:

زمٖمتح اظمٝمؿ واجلٝمؿ, ويٗم٣مل: زمّمؿ اظمٝمؿ وىمن اجلٝمؿ أي  َٚع٢ٓ زت١ُ:

 وسمٛمُمْمف.سمريح ايمٖم٠ماد وسمزيؾ فمٛمف اهلؿ 

همال زمٟمس زمِمٛمع ايمْمٔم٣مم ٕهؾ اظمٝم٦م, ويم٘مـ يمٝمس فمعم َم٣م سمٗمدم َمـ ايمٌدع 

واإلضمداث, ويم٘مـ َمـ زم٣مب اإلضم٣ًمن ٕهؾ اظمٝم٦م, وختٖمٝمػ َمِم٣مهبؿ 

 وضمزهنؿ, وهق َمـ ايمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى.

********** 
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 المقابر[ زيارة]ما يقال عند 

ـِ زُمَرْيَدَة ) – 261 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم صعم اهلل  -وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلَلِ ـْ َأزمِٝمِف فمَ َوفَم

ُٚمُٜمْؿ إَِذا طَمَرصُمقا إلَِم اظمََٗم٣مزمِِر:  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـَ »ُئَمٙم  َي٣مِر َِم اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ ايم

ٙمِِٚمكَم, َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهلَلُ زمُِ٘مْؿ يَماَلضِمُٗمقَن, َأؽْمَٟمُل اهللََ يَمٛمَ  ًْ ٣م َويَمُ٘مُؿ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظمُْ

شايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ 
(ٔ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

ـْ ) – 262 ٣ٌَمٍس َوفَم ـِ فَم صعم اهلل  -َرِضَ اهلَلُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ََمَر َرؽُمقُل اهلَلِ ازْم

ٌََؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمَِقصْمِٜمِف هَمَٗم٣مَل:  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٌُقِر اظمَِْديٛم٥َِم, هَمَٟموْم اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َي٣م »زمُِٗم ًَ ايم

شََمرِ َأْهَؾ ايمْ  ْٕ ـُ زم٣ِم ٌُقِر, َيْٕمِٖمُر اهلَلُ يَمٛم٣َم َويَمُ٘مْؿ, َأْٞمُتْؿ ؽَمَٙمُٖمٛم٣َم َوَٞمْح شُٗم
(ٕ)

 , َِمِذي  ْ . َرَواُه ايمؼم 

ـٌ  ًَ  (.َووَم٣مَل: ضَم

 ******************************* الشرح:

 ٚيف ايباب َا ثبت يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 فمٛمف, َأَن َرؽُمقَل اهللِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل

َة, هَمَٗم٣مَل:  اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َداَر وَمْقٍم َُم٠ْمَِمٛمكَِم, َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهللُ زمُِ٘مْؿ »َأسَمك اظمَْْٗمػُمَ ًَ ايم

ضِمُٗمقَن, َوِدْدُت َأَٞم٣م وَمْد َرَأْيٛم٣َم إطِْمَقاَٞمٛم٣َم ٛم٣َم إطِْمَقاش َٓ ًْ َٞمَؽ؟ َي٣م َرؽُمقَل اهلِل وَم٣ميُمقا: َأَويَم

ـَ مَلْ َيْٟمسُمقا زَمْٔمُد »وَم٣مَل:  ـْ مَلْ ش َأْٞمُتْؿ َأْصَح٣ميِب َوإطِْمَقاُٞمٛم٣َم ايَمِذي هَمَٗم٣ميُمقا: ىَمْٝمَػ سَمْٔمِرُف ََم

                                                           
 (.ٜ٘ٚأخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل تعالى ) (ٔ)

( وقال: حديث حسن غريب. والحديث في إسناده قابوس بن ٖ٘ٓٔأخرجو الترمذي )ضعيف.  (ٕ)
 أبي ظبيان ضعيف.
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ـْ ُأََمتَِؽ؟ َي٣م َرؽُمقَل اهلِل هَمَٗم٣مَل:  َأَرَأْي٦َم يَمْق َأَن َرصُماًل يَمُف طَمْٝمٌؾ نُمرر »َيْٟمِت زَمْٔمُد َِم

َٓ َئْمِرُف طَمْٝمَٙمُف؟حُمََجَٙم٥ٌم زمَ  ٍؿ َأ وَم٣ميُمقا: زَمعَم َي٣م َرؽُمقَل اهلِل ش كْمَ ـَمْٜمَرْي طَمْٝمٍؾ ُدْهٍؿ هُبْ

َٓ »وَم٣مَل:  ْقِض َأ ـَ ايْمُقُوقِء, َوَأَٞم٣م هَمَرؿُمُٜمْؿ فَمعَم احْلَ ا حُمََجٙمكَِم َِم هَم١مهَِنُْؿ َيْٟمسُمقَن نُمرًّ

ٌَٔمِ  ـْ ضَمْقِض ىَماَم ُيَذاُد ايْم َٓ َهُٙمَؿ هَمُٝمَٗم٣مُل: إهَِنُْؿ يَمُٝمَذاَدَن ِرصَم٣مٌل فَم غُم ايمَّم٣مل  ُأَٞم٣مِدُّيِْؿ َأ

شوَمْد زَمَديُمقا زَمْٔمَدَك هَمَٟموُمقُل ؽُمْحًٗم٣م ؽُمْحًٗم٣م
 (ٔ)

. 

ْؿ َي٣م َرؽُمقَل  :ٚفٝ٘ َٔ حدٜح عا٥ػ١  وَم٣ميَم٦ْم: وُمْٙم٦ُم: ىَمْٝمَػ َأوُمقُل هَلُ

ـَ ا»اهللِ؟ وَم٣مَل  َي٣مِر َِم اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ ٙمِِٚمكَم, َوَيْرضَمُؿ اهلُل وُمقرِم: ايم ًْ ظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظمُْ

, َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهللُ زمُِ٘مْؿ يَماَلضِمُٗمقنَ  ـَ َتْٟمطِمِري ًْ َتْٗمِدَِمكَم َِمٛم٣َم َواظمُْ ًْ شاظمُْ
 (ٕ)

. 

اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َداَر وَمْقٍم َُم٠ْمَِمٛمكَِم, َوَأسَم٣مىُمْؿ ََم٣م سُمقفَمُدوَن نَمًدا, » :ي٘ٚيف يفظ  ًَ ايم

َْهِؾ زَمِٗمٝمِع ايْمَٕمْروَمدِ َُم٠َمصَمُٙمقنَ  ِٕ ضِمُٗمقَن, ايمٙمُٜمَؿ, انْمِٖمْر  َٓ ش , َوإَِٞم٣م, إِْن ؾَم٣مَء اهلُل, زمُِ٘مْؿ 

٥ٌَُم وَمْقيَمُف   ش.  َوَأسَم٣مىُمؿْ »َومَلْ ُيِٗمْؿ وُمَتْٝم

   .فائدٗ: العرز

ضمرص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم سمٔمٙمٝمؿ أَمتف ىمؾ  ّفُٔ:

 طمغم.

 طمقاهنؿ ايمذيـ ومد ؽمٌٗمقهؿ.وَمـ ذيمؽ سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ايمدفم٣مء إل

                                                           
 (.ٜٕٗمسلم رحمو اهلل في صحيحو )أخرجو اإلمام  (ٔ)

  (.ٜٗٚأخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ) (ٕ)
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ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  ـَ صَم٣مُءوا َِم َوايَمِذي

ـَ  َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم نِمالًّ يمَِٙمِذي َٓ جَتْ ياَمِن َو ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمإْلِ ـَ ؽَم طْمَقاٞمِٛم٣َم ايَمِذي َرزَمٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوإِلِ

 . {َرُءوٌف َرضِمٝمؿٌ  آََمٛمُقا َرزَمٛم٣َم إَِٞمَؽ 

 ش.ئمٙمٚمٜمؿ إذا طمرصمقا إلم اظمٗم٣مزمر» قْلُ:

أي إذا طمرصمقا إيمٝمٜم٣م يمزي٣مرة ومٌقر إطمقاهنؿ, وأومرزم٣مئٜمؿ, زمٟمن يًتٕمٖمروا هلؿ 

وأَم٣م ايم٘مٖم٣مر همال يممع آؽمتٕمٖم٣مر هلؿ, هم١من ايمٛمٌل صعم , ٞمقا َمـ اظمًٙمٚمكمإذا ىم٣م

 همٙمؿ يٟمذن يمف. اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ اؽمتٟمذن اهلل فمز وصمؾ أن يًتٕمٖمر َٕمف

َمـ ضمدي٧م َأيِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َطًِ: صخٝح اإلَاّ يف نُا 

ـْ ضَمْقيَمُف, هَمَٗم٣مَل: » ٌََ٘مك َوَأزْمَ٘مك ََم ِف, هَم َزاَر ايمٛمٌَِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ وَمػْمَ ُأَم 

٣م هَمَٙمْؿ ُي٠ْمذَ » َه٣م اؽْمَتْٟمَذْٞم٦ُم َريب  دِم َأْن َأؽْمَتْٕمِٖمَر هَلَ ْن رِم, َواؽْمَتْٟمَذْٞمُتُف دِم َأْن َأُزوَر وَمػْمَ

ُر اظمَْْقَت  ٌُقَر هَم١مهَِن٣َم سُمَذىم  شهَمُٟمِذَن رِم, هَمُزوُروا ايْمُٗم
 (ٔ)

. 

َي٣مرِ » قْلُ: اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ  ش.ايم

 همٜمذا دفم٣مء هلؿ زم٣ميمًالَم٥م َمـ ايمٔمذاب, وَمـ نمغمه.

 

 

 

 

                                                           
 (.ٜٙٚأخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)
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 ش.أهؾ ايمدي٣مر» ّقْلُ:

 (: 509-1/508ٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْ
 : َْم٣ميِب 

همِٝمِف َأَن اؽْمَؿ ايمَداِر َيَٗمُع فَمعَم اظمََْٗم٣مزمِِر َوُهَق َصِحٝمٌح, هَم١مَِن ايمَداَر دِم وَم٣مَل اخْلَ

َراِب نَمغْمِ اظمَْْٟمُهقِل.  ُ٘مقِن, َوفَمعَم اخْلَ ًْ َٕم٥ِم سَمَٗمُع فَمعَم ايمَرزْمِع اظمَْ  ايمٙم 

ًٓ يمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم: َوايمَتْٗمٝمِٝمُد  ِك َواَْمتَِث٣م ُِمٝمَئ٥ِم يمِٙمَتػَم 
ٍء إيِن  هَم٣مفِمٌؾ }زم٣ِمظمَْ ـَ يمًَِمْ َوٓ سَمُٗمقيَم

 [. 51-53]ايم٘مٜمػ:  {إِٓ َأْن َيَُم٣مَء اهللَُ * َذيمَِؽ نَمًدا 

زَم٥ِم زمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م.َووِمٝمَؾ:  ْ ُِمٝمَئ٥ُم فَم٣مئَِدٌة إلَم سمِْٙمَؽ ايمؼم 
 اظمَْ

َٟمُل  َوؽُم٠َمايُمُف ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ  ًْ ِف ََم٣م ُي ـْ َأَهؿ  ََم٣م ُيْْمَٙم٤ُم, َوَأْذَ َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأهَن٣َم َِم

٣مِب. ًَ
ـْ ايْمَٔمَذاِب َوَُمٛم٣َموَمَُم٥ِم احْلِ اَلََمتِِف َِم ًَ  َوايْمَٔم٣مهمَِٝم٥ُم يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم زمِ

ٌُقِر:  طِم َوََمْٗمُِمقُد ِزَي٣مَرِة ايْمُٗم ْٔ ُر ا ٣مُن إيَمْٝمِٜمْؿ, َوسَمَذىم  ًَ ضْم ْؿ, َواإْلِ فَم٣مُء هَلُ َرِة, ايمد 

ْٞمَٝم٣م.  ْهُد دِم ايمد   َوايمز 

اِخ زمِِف,  ؽْمتٌِْمَ ِٓ ِٜمْؿ اظمَْٝم ٦َم, َوا
ـْ طِماَلِف َهَذا, ىَمُدفَم٣مئِ َوَأََم٣م ََم٣م َأضْمَدشَمُف ايْمَٔم٣مََم٥ُم َِم

ـْ  ٣مصَم٣مِت إيَمْٝمِف سَمَٔم٣ملَم زمِِف, هَمَٜمَذا َِم ِف, َوؿَمَٙم٤ِم احْلَ ؽْمتَِٕم٣مشَم٥ِم زمِِف, َوؽُم٠َماِل اهلَلِ زمَِحٗم 
ِٓ َوا

ـْ َهَذا.ايْمٌِ  ٌء َِم ِت, َوسَمَٗمَدَم َرْ َٓ َٜم٣م  ىـا َدِع َواجْلَ
  :ٚال جيٛش املػٞ ع٢ً ايكبٛز حني ايصٜاز٠

ـِ فَم٣مَِمٍر رض اهلل فمٛمٜم٣م, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف  همٔمـ ٥ٌََم زْم فُمْٗم

َرٍة, َأْو ؽَمْٝمٍػ, َأْو َأطْمِِم »َوؽَمَٙمَؿ:  َْن َأَْمًِمَ فَمعَم مَجْ َػ َٞمْٔمقِم زمِِرصْمقِم, َأضَم٤م  إرَِمَ َٕ
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ٌُقِر وَمَّمْٝم٦ُم ضَم٣مصَمتِل, َأْو  ٙمٍِؿ, َوََم٣م ُأزَم٣مرِم َأَوؽْمَط ايْمُٗم ًْ ـْ َأْن َأَْمًِمَ فَمعَم وَمػْمِ َُم َِم

قِق   ً شَوؽْمَط ايم
(ٔ)

 .أطمرصمف َمًٙمؿ 

ٙمِِٚمكمَ » قْلُ: ًْ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظمُْ  ش.َِم

 (: 45-7/44سح َطًِ )قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غ
٣م فَمعَم  ّفُٔ: ـَ وَمْد َيُ٘مقَٞم٣مِن زمَِٚمْٔمٛمًك َواضِمٍد, َوفَمْْمُػ َأضَمِدمِهَ ٙمَِؿ َواظم٠ُْْمَِم ًْ َأَن اظمُْ

طْمتاَِلِف ايمَٙمْٖمِظ.  ِٓ طَمِر  ْٔ  ا

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم هَماَم َوصَمْدٞمَ »َوُهَق زمَِٚمْٔمٛمَك وَمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ـْ ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م َِم ٣م هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم ََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ  ش. همِٝمَٜم٣م نَمغْمَ زَمْٝم٦ٍم َِم

ـَ  ََن اظم٠ُْْمَِم
ِٕ  7 ـِ ِدي٧ِم نَمغْمَ اظم٠ُْْمَِم ٙمِِؿ دِم َهَذا احْلَ ًْ َٓ جَيُقُز َأْن َيُ٘مقَن اظمَُْراُد زم٣ِمظمُْ َو

ُؿ.  ضم  اَلُم فَمَٙمْٝمِف َوايمؼَمَ ًَ َٓ جَيُقُز ايم  ىـاإِْن ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م 
 تعاىل:  قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل

 هؿ طمٙمص اظمًٙمٚمكم. فاملؤَٕٓٛ:

 ٓ زمد أن ي٘مقن فمٛمدهؿ أصؾ اإليامن. ٚاملطًُٕٛ:

 ش.َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهللَُ زمُِ٘مْؿ يَماَلضِمُٗمقنَ » قْلُ:

 يمٙمتػمك زمذىمر اهلل فمز وصمؾ. االضتجٓا٤ ٖٓا:

 
 

                                                           
 . (ٚٙ٘ٔ) أخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو (ٔ)
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 حهِ االضتجٓا٤ يف اإلميإ: 
ٛم٥م واجلامفم٥م َمـ هذا احلدي٧م, وَم٣م دم زم٣مزمف َمـ إديم٥م أطمذ أهؾ ايمًو

 َممموفمٝم٥م آؽمتثٛم٣مء دم اإليامن.

 َم٠مَمـ إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ. ٣مأٞم فٝػسع يإلْطإ إٔ ٜكٍٛ:

  ٚيهٔ مبع٢ٓ:

 أي زمذىمر اهلل فمز وصمؾ. ايتربى:

 .زم٣مفمت٣ٌمر َم٣م ؽَمُٝمختؿ فمٙمٝمف أو

 ىمام سمٗمقيمف اظمرصمئ٥م. ايػو:ٚيٝظ  االضتجٓا٤ ع٢ً 

َمع فمٙمٚمف أٞمف ٓضمؼ  هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد اؽمتثٛمك

 هبؿ.

هَمَٙماَم َدطَمُٙمقا فَمعَم ُيقؽُمَػ آَوى إيَِمْٝمِف َأزَمَقْيِف َووَم٣مَل }وَمثٙمف ومقل اهلل فمز وصمؾ: 

 .{اْدطُمُٙمقا َِمٌْمَ إِْن ؾَم٣مَء اهللَُ آَِمٛمكِمَ 

ِجَد }وومقل اهلل فمز وصمؾ:  ًْ ـَ اظمَْ ؼ  يَمَتْدطُمُٙم ْؤَي٣م زم٣ِمحْلَ  يَمَٗمْد َصَدَق اهلَلُ َرؽُمقيَمُف ايمر 

٣مهُمقَن هَمَٔمٙمَِؿ ََم٣م مَلْ  َٓ خَتَ ـَ  ي ِ ِٗمكَم ُرُءوؽَمُ٘مْؿ َوَُمَٗمٌم  َراَم إِْن ؾَم٣مَء اهللَُ آَِمٛمكَِم حُمَٙم  احْلَ

٣ًٌم َؽ هَمْتًح٣م وَمِري
ـْ ُدوِن َذيمِ  .{سَمْٔمَٙمُٚمقا هَمَجَٔمَؾ َِم

سمرك آؽمتثٛم٣مء  قاٍ اإلَاّ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ زمح٘ اهلل تعاىل:

 أصؾ اإلرصم٣مء.
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 ش.يمالضمٗمقن زم٘مؿ» قْلُ:

 أي زم٣مظمقت.

 ش.نمًدا َم٠مصمٙمقن» :ومقيمف

ٙمٛم٣م إلم ايمٕمد.  أي إٞمام أصم 

 ش. َأؽْمَٟمُل اهللََ يَمٛم٣َم َويَمُ٘مُؿ ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ » قْلُ:

وهذا ديمٝمؾ فمعم فمٓمؿ ؽم٠مال ايمٔم٣مهمٝم٥م, وأهن٣م َمـ أهؿ َم٣م ُيت٣مج إيمٝمف اظم٠مَمـ دم 

 ضمٝم٣مسمف, وزمٔمد َمقسمف.

 هم١مهن٣م َمـ أؽم٣ٌمب ايمٛمٔمٝمؿ دم ايمديٛم٣م, وأطمرة.

ٌِْد ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل:  ٚيف ـِ فَم ٣ٌَمِس زْم َمـ ضمدي٧م ايمَٔم

ْٚمٛمِل ؾَمْٝمًئ٣م َأؽْمَٟميُمُف اهللََ فَمَز  اظمَُْمٙم٤ِِم رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ فَمٙم 

٣م َرؽُمقَل اهلَلِ , هَمَٚمَ٘مْث٦ُم َأَي٣مًَم٣م شُمَؿ صِمْئ٦ُم هَمُٗمْٙم٦ُم: يَ شؽَمِؾ اهللََ ايمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ »َوصَمَؾ, وَم٣مَل: 

ْٚمٛمِل ؾَمْٝمًئ٣م َأؽْمَٟميُمُف اهللََ, هَمَٗم٣مَل رِم:  ٣ٌَمُس َي٣م فَمَؿ َرؽُمقِل اهللَِ, ؽَمِؾ اهللََ, ايمَٔم٣مهمَِٝم٥َم »فَمٙم  َي٣م فَم

ْٞمَٝم٣م َوأطِمَرةِ  شدِم ايمد 
 (ٔ)

. 

                                                           
اني رحمو اهلل (, وىو في الصحيحة لإلمام األلبٖٗٔ٘أخرجو اإلمام الترمذي رحمو اهلل في سننو ) (ٔ)

(, والترمذي      ٕٙٚ(, وقال فيو: أخرجو البخاري في " األدب المفرد " )ٖٕ٘ٔتعالى برقم )
(, وقال الترمذي: " حديث صحيح, وعبد اهلل بن الحارث بن ٜٕٓ/  ٔ(, وأحمد )ٕٙٙ/  ٕ)

ىم نوفل قد سمع من العباس بن عبد المطلب ". قلت: لكن يزيد بن أبي زياد ىو الهاشمي موال
فيو ضعف من قبل حفظو, فلعل تصحيحو إياه بالنظر إلى طريقو السابقة وشواىده, فقد روي من 

    =حديث أنس نحوه, وجاءت الجملة األخيرة منو من حديث عبد اهلل بن جعفر مرفوعا, وىو 
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ـَ فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمٜمام, َيُٗمقُل: ودم  ـْ َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ»ضمدي٧م ازْم  مَلْ َيُ٘م

ِء ايمَدفَمَقاِت, ضِمكَم ُيْٚمِز, َوضِمكَم ُيِْمٌُِح:  َٓ ايمَٙمُٜمَؿ إيِن  »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيَدُع َه٠ُم

طِمَرِة, ايمَٙمُٜمَؿ إيِن  َأؽْمَٟميُمَؽ ايْمَٔمْٖمَق َوايْمَٔم٣مهمَِٝم٥َم دِم ِديٛمِل  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا َأؽْمَٟميُمَؽ ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥َم دِم ايمد 

ـْ », َووَم٣مَل فُمْثاَمُن: شيمَٙمُٜمَؿ اؽْمؼُمْ فَمْقَريِت َوُدْٞمَٝم٣مَي َوَأْهقِم َوََم٣مرِم, ا فَمْقَرايِت َوآَِم

ـْ  ـْ َيِٚمٝمٛمِل, َوفَم ـْ طَمْٙمِٖمل, َوفَم ـْ زَمكْمِ َيَدَي, َوَِم َرْوفَم٣ميِت, ايمَٙمُٜمَؿ اضْمَٖمْٓمٛمِل َِم

تِل ـْ ََتْ ـْ هَمْقوِمل, َوَأفُمقُذ زمَِٔمَٓمَٚمتَِؽ َأْن ُأنْمَت٣مَل َِم شؾِماَمرِم, َوَِم
 (ٔ)

أطمرصمف أزمق  

 .داود

 ايمًالَم٥م َمـ فمذازمف, وهمتٛمتف, ووضمُمتف. ٚايعاف١ٝ يف ايكرب:

ايمًالَم٥م َمـ فمذاب ايمٛم٣مر, ووضمُم٥م ايمٛم٣مر, وَمـ ؽمخط  ٚايعاف١ٝ يف اآلخس٠:

 اهلل فمز وصمؾ, ودطمقل اجلٛم٥م, دار ايمٛمٔمٝمؿ.

وايمٌدن َمـ  َمـ ايمٌدع وايمُمٜمقات ؽمالَم٥م ايمديـ, ٚايعاف١ٝ يف ايدْٝا:

 ئ٤م, وايمٖمتـ, واظمحـ, نمغم ذيمؽ.أهم٣مت, وإَمراض, وإؽمٗم٣مم, واظمِم٣م

 وايمًالَم٥م َمـ همتٛم٥م اظمًٝمح ايمدصم٣مل, وايمًالَم٥م َمـ همتـ اظمحٝم٣م واظمامت ىمٙمٜم٣م.

ٌُقِر اظمَِْديٛم٥َمِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ََمَر َرؽُمقُل اهللَِ » قْلُ:  ش.زمُِٗم

                                                                                                                                        

( : " رواه الطبراني, ٘ٚٔ/  ٓٔ( . والحديث قال الهيثمي )ٜٕٓٗمخرج في " المشكاة " ) =
 .ضعفو جماعة, وبقية رجالو ثقات " ل بن خباب وىو ثقة, وقدوفيو ىال

(, وىو في الصحيح المسند لإلمام ٖٔٚٛ(, وابن ماجو )ٗٚٓ٘أخرجو اإلمام أبو داود ) (ٔ)
(, وقال فيو: ىذا حديث صحيح, رجالو رجال الصحيح, إال ٘ٙٚالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 سليمان وكالىما ثقة. عبادة بن مسلم الفزاري, وجبير بن أبي 
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 .َمًٙماًم أو دافمٝم٣م أو َمتذىمراً 

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم رض اهلل فمٛمف, ومَ ٚيف َطًِ:  زَمْٝمٛمَاَم ايمٛمٌَِل  »٣مَل: َمـ ضمدي٧م َزْيُد زْم

ـُ ََمَٔمُف, إِْذ  ٌَٛمِل ايمٛمََج٣مِر, فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم يَمُف َوَٞمْح
َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ دِم ضَم٣مئٍِط يمِ

٥ٌم َأْو َأْرزَمَٔم٥ٌم  ًَ وَم٣مَل: ىَمَذا ىَم٣مَن  -ضَم٣مَدْت زمِِف هَمَ٘م٣مَدْت سُمْٙمِٗمٝمِف, َوإَِذا َأوْمػُمٌ ؽِمَت٥ٌم َأْو مَخْ

؟»هَمَٗم٣مَل:  -َرْيِري  َيُٗمقُل اجلُْ  وَْمػُمِ ْٕ ـْ َئْمِرُف َأْصَح٣مَب َهِذِه ا هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: َأَٞم٣م, ش ََم

ِء؟  َٓ اِك, هَمَٗم٣مَل:  "وَم٣مَل: هَمَٚمَتك ََم٣مَت َه٠ُم ْذَ ََُم٥َم »وَم٣مَل: ََم٣مسُمقا دِم اإْلِ ْٕ إَِن َهِذِه ا

َٓ سَمَداهَمٛمُقا, يَمَدفمَ  َٓ َأْن  ٌُقِرَه٣م, هَمَٙمْق ٌَْتعَم دِم وُم ـْ فَمَذاِب سُم ِٚمَٔمُ٘مْؿ َِم ًْ ْقُت اهللَ َأْن ُي

ٌََؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم زمَِقصْمِٜمِف, هَمَٗم٣مَل: ش ايْمَٗمػْمِ ايَمِذي َأؽْمَٚمُع َِمٛمْفُ  ـْ فَمَذاِب »شُمَؿ َأوْم سَمَٔمَقُذوا زم٣ِمهلِل َِم

ـْ فَمَذاِب ايمٛم٣َمِر, هَمَٗم٣مَل: ش ايمٛم٣َمرِ  ـْ فَمَذا»وَم٣ميُمقا: َٞمُٔمقُذ زم٣ِمهللِ َِم ش ِب ايْمَٗمػْمِ سَمَٔمَقُذوا زم٣ِمهلِل َِم

, وَم٣مَل:  ـْ فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ , ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م »وَم٣ميُمقا: َٞمُٔمقُذ زم٣ِمهللِ َِم ـِ ـَ ايْمِٖمَت سَمَٔمَقُذوا زم٣ِمهللِ َِم

ـَ  , وَم٣مَل: ش َوََم٣م زَمَْم ـَ ـِ ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م زَمَْم ـَ ايْمِٖمَت سَمَٔمَقُذوا »وَم٣ميُمقا: َٞمُٔمقُذ زم٣ِمهلِل َِم

ـْ همِْتٛم٥َِم ا ـْ همِْتٛم٥َِم ايمَدصَم٣ملِ ش يمَدصَم٣ملِ زم٣ِمهللِ َِم شوَم٣ميُمقا: َٞمُٔمقُذ زم٣ِمهلِل َِم
(ٔ)

. 

٣ٌَمٍس رض اهلل فمٛمٜمام وَم٣مَل: ََمَر ايمٛمٌَِل  ٚيف ايصخٝخني:  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

, هَمَٗم٣مَل:  ـِ ْي , َأََم٣م إهَِناَُم يَمُٝمَٔمَذزَم٣مِن, َوََم٣م ُئَمَذزَم٣مِن دِم ىَمٌغِمٍ »َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زمَِٗمػْمَ

ٌَْقِل, َوَأََم٣م أطَمُر هَمَ٘م٣مَن َيْٚمًِم زم٣ِميمٛمَِٚمٝمَٚم٥مِ  ـَ ايم َتؼِمُ َِم ًْ ٣م هَمَ٘م٣مَن َٓ َي شُمَؿ َأطَمَذ ش َأضَمُدمُهَ

, هَمَٕمَرَز دِم ىُمؾ  وَمػْمٍ َواضِمَدًة, وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِ, مِلَ  ٥ًٌَم, هَمَُمَٗمَٜم٣م ٞمِِْمَٖمكْمِ صَمِريَدًة َرؿْم

                                                           
 (.ٕٚٙٛأخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)
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٣م»َل: هَمَٔمْٙم٦َم َهَذا؟ وَم٣م ًَ ٌَ ْ َيْٝم ُػ فَمٛمُْٜماَم ََم٣م مَل ـُ اظمَُثٛمَك, ش, يَمَٔمَٙمُف خُيَٖم  َووَم٣مَل حُمََٚمُد زْم

ـْ »َوضَمَدشَمٛم٣َم َوىمِٝمٌع, وَم٣مَل: ضَمَدشَمٛم٣َم إفَْمَٚمُش, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم جُم٣َمِهًدا َِمْثَٙمُف:  َتؼِمُ َِم ًْ َي

شزَمْقيمِفِ 
(ٔ)

. 

ـِ فَم٣مَِمٍر رٚيف ايصخٝخني:  ٥ٌََم زْم ض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َصعَم َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

ِع  َرؽُمقُل اهللَِ َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَمعَم وَمْتعَم ُأضُمٍد زَمْٔمَد شَماَميِن ؽِمٛمكَِم, ىَم٣مظمَُْقد 

ضْمَٝم٣مِء َوإََْمَقاِت, شُمَؿ ؿَمَٙمَع اظمِٛمػَْمَ هَمَٗم٣مَل: 
إيِن  زَمكْمَ َأْيِديُ٘مْؿ هَمَرٌط, َوَأَٞم٣م فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ »يمَِْلَ

٦ُم ؾَمٜمِ  ًْ ـْ ََمَٗم٣مَِمل َهَذا, َوإيِن  يَم َْٞمُٓمُر إيَِمْٝمِف َِم َٕ ٝمٌد, َوإَِن ََمْقفِمَدىُمُؿ احَلْقُض, َوإيِن  

قَه٣م ًُ ْٞمَٝم٣م َأْن سَمٛم٣َمهَم ىُمقا, َويَم٘مِٛم ل َأطْمَُمك فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمد  , وَم٣مَل: شَأطْمَُمك فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْن سُممْمِ

٣م إلَِم َرؽُمقلِ  شاهللَِ َصعَم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم آطِمَر َٞمْٓمَرٍة َٞمَٓمْرهُتَ
(ٕ)

. 

َمـ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م ايمْمقيؾ, وهمٝمف: وَم٣مَل ايمٛمٌل يف َطًِ: ٚ

يَؾ َأسَم٣ميِن ضِمكَم َرَأْي٦ِم, هَمٛم٣َمَدايِن, "»صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  هَم١مَِن صِمػْمِ

ٌُْتُف, هَمَٟمطْمَٖمْٝمُتُف َِمٛمِْؽ, وَ  ـْ َيْدطُمُؾ فَمَٙمْٝمِؽ َووَمْد َوَؤْم٦ِم هَمَٟمطْمَٖم٣مُه َِمٛمِْؽ, هَمَٟمصَم ْ َيُ٘م مَل

شمَِٝم٣مزَمِؽ, َوـَمٛمَٛم٦ُْم َأْن وَمْد َروَمْدِت, هَمَ٘مِرْه٦ُم َأْن ُأووِمَٓمِؽ, َوطَمُِمٝم٦ُم َأْن 

ْؿ  َتْٕمِٖمَر هَلُ ًْ ٌَِٗمٝمِع هَمَت َتْقضِمًِم, هَمَٗم٣مَل: إَِن َرزَمَؽ َيْٟمَُمُرَك َأْن سَمْٟميِتَ َأْهَؾ ايْم ًْ , وَم٣ميَم٦ْم: "سَم

ْؿ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ؟ وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: ىمَ  ـَ  "ْٝمَػ َأوُمقُل هَلُ َي٣مِر َِم اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ وُمقرِم: ايم

                                                           
 (.ٕٜٕ(, واإلمام مسلم في صحيحو )ٕٛٔأخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (ٔ)

(, واإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ٕٗٓٗأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو ) (ٕ)
(ٕٕٜٙ.) 
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, َوإَِٞم٣م إِْن ؾَم٣مَء اهلُل  ـَ َتْٟمطِمِري ًْ َتْٗمِدَِمكَم َِمٛم٣َم َواظمُْ ًْ ٙمِِٚمكَم, َوَيْرضَمُؿ اهللُ اظمُْ ًْ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظمُْ

ش"زمُِ٘مْؿ يَماَلضِمُٗمقنَ 
(ٔ)

. 

 فمٓمٝمٚم٥م َمـ اهلل فمز وصمؾ يمٔم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم, ضمٝم٧م أٞمف ؽمٌح٣مٞمفوهذه َم٘مرَم٥م 

وسمٔم٣ملم يٟمَمر ٞمٌٝمف حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن خيرج إلم ايمٌٗمٝمع ضمتك   

 يدفمق ويًتٕمٖمر يمٙمٚمًٙمٚمكم دم ومٌقرهؿ.

ٌََؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمَِقصْمِٜمِف هَمَٗم٣مَل: " قْلُ: ٌُقرِ »هَمَٟموْم اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َي٣م َأْهَؾ ايْمُٗم ًَ  ."شايم

 أي َمـ اظمًٙمٚمكم ىمام سمٗمدم.

 ش.َيْٕمِٖمُر اهللَُ يَمٛم٣َم َويَمُ٘مؿْ » قْلُ:

 يًؼم ايمٔمٝم٤م.وأي يتج٣موز فمٛم٣م ايمًٝمئ٣مت, وايمذٞمقب, 

 َٔ دعا يػريٙ ٜبدأ يٓفط٘: 
ظم٣م ذه٤م إيمٝمف أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ أن اإلٞم٣ًمن إذا دفم٣م  دٓيم٥م همٜمذا احلدي٧م همٝمف

 يمٕمغمه يٌدأ زمٛمٖمًف.

يٕمٖمر »وؽمٙمؿ يٗمقل ىمام دم احلدي٧م هذا:  ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 ش.اهلل يمٛم٣م ويم٘مؿ

ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللِ َصعَم »َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  ٚيف َطًِ:

ُٚمُٜمْؿ إَِذا طَمَرصُمقا إلَِم اظمََْٗم٣مزمِِر, هَمَ٘م٣مَن وَم٣مئُِٙمُٜمْؿ َيُٗمقُل  دِم ِرَواَي٥ِم  -اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ ُئَمٙم 

                                                           
 (.ٜٗٚمو اهلل في صحيحو )أخرجو اإلمام مسلم رح (ٔ)
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َي٣مِر, -ْ٘مٍر َأيِب زمَ  اَلُم فَمعَم َأْهِؾ ايمد  ًَ اَلُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ -َودِم ِرَواَي٥ِم ُزَهغْمٍ  -: ايم ًَ : ايم

ٙمِِٚمكَم, َوإَِٞم٣م, إِْن ؾَم٣مَء اهلُل يَماَلضِمُٗمقَن, َأؽْمَٟمُل اهلَل يَمٛم٣َم  ًْ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظْمُ َي٣مِر َِم َأْهَؾ ايمد 

شَويَمُ٘مُؿ ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ 
(ٔ)

. 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٛمٖمًف, شمؿ ؽمٟمل هلؿ ايمٔم٣مهمٝم٥م.همٌدأ ايمٛمٌل صعم 

 ش.َأْٞمُتْؿ ؽَمَٙمُٖمٛم٣َم» قْلُ:

 أي َمـ سمٗمدَمٛم٣م دم اظمقت.

شََمرِ » قْلُ: ْٕ ـُ زم٣ِم  ش. َوَٞمْح

 أي وٞمحـ ممـ يدرىم٘مؿ زمٔمد ذيمؽ.

. ـٌ ًَ , َووَم٣مَل: ضَم َِمِذي  ْ  َرَواُه ايمؼم 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٜ٘ٚأخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو ) (ٔ)
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 ]النهي عن سب األموات[ 

ـْ ) – 263 صعم اهلل  -َرِضَ اهلَلُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلَلِ  فَم٣مئَُِم٥مَ  َوفَم

ََْمَقاَت, هَم١مهَِنُْؿ وَمْد َأهْمَّمْقا إلَِم ََم٣م وَمَدَُمقا»فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ْٕ ٌ قا ا ًُ شَٓ سَم
 (ٔ)

. َرَواُه 

ٌَُخ٣مِري     (.ايْم

ـِ ) – 264 َِمِذي  فَم ْ هَمُت٠ْمُذوا »ـْ وَم٣مَل: َٞمْحَقُه, يَم٘مِ  اظمُِٕمغَمةِ َوَرَوى ايمؼم 

ضَْمَٝم٣مءَ  ْٕ شا
(ٕ)

.)  

 ******************************* الشرح:

ََْمَقاَت » قْلُ: ْٕ ٌ قا ا ًُ  ش.َٓ سَم

 ايمٛمٜمل فمـ ؽم٤م إَمقات. فُٔ:

 ش. هَم١مهَِنُْؿ وَمْد َأهْمَّمْقا إلَِم ََم٣م وَمَدَُمقا» قْلُ:

 أي ٕهنؿ ومد أهمّمقا إلم َم٣م ومدَمقا َمـ إفمامل.

 همٜمؿ فمٛمد اهلل َمٔمززيـ َم٘مرَمكم. ني:فإٕ ناْٛا صاذت

همام هؿ همٝمف َمـ ايمٔمذاب اظمٜمكم فمٛمد اهلل أفمٓمؿ َم٣م  ٚإٕ ناْٛا طاذتني:

 يتٔمروقن يمف َمـ ايم٤ًم.

 شمؿ إن ايمٛمٜمل فمـ ؽمٌٜمؿ أيًّم٣م يمتٟمذي إضمٝم٣مء َمـ ذيمؽ.

                                                           
 (.ٖٜٖٔأخرجو اإلمام البخاري ) (ٔ)

(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم ٕٜٛٔأخرجو اإلمام الترمذي ) (ٕ)
 (, قال أبو عبدالرحمن: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٖٗٔٔ)
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هم١من اإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل يمف أن يرافمل َمُم٣مفمر اظمًٙمٚمكم, وٓ يتٔمرض َٕمقاهتؿ 

 زم٤ًم, وٓ شمٙم٤م.

زم٣مب ايمٛمِمٝمح٥م دم ايمديـ, وايمتحذير َمـ ايم٣ٌمؿمؾ, وزمٝم٣من  إٓ َم٣م ىم٣من َمـ

ٗمد ي٘مقن اظمٝم٦م َمـ أهؾ ايمٌدع, همخم٣ميمٖم٣مهتؿ ضمتك ٓ يتٌٔمٜم٣م صمٜمالء اظمًٙمٚمكم, 

وَمـ أهؾ ايمّمالل, وومد سمٟمشمر زمف ايمٛم٣مس همال زمٟمس أن سُمذىمر َم٣ًموئف ووالٓسمف 

 ضمتك ُيذر َمٛمٜم٣م ايمٛم٣مس.

 (: 1/510قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ٙمِِؿ  ًْ ََْمَقاِت َوـَم٣مِهُرُه ايْمُٔمُٚمقُم يمِْٙمُٚم ْٕ ِريِؿ ؽَم٤م  ا ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم ََتْ احْلَ

 َوايْمَ٘م٣مهمِِر. 

ـْ َذم   ٣َم ضَمَ٘م٣مُه اهلَلُ َِم
ِح ايمَٓم٣مِهُر َأَٞمُف خُمََِمٌص زمَِجَقاِز ؽَم٤م  ايْمَ٘م٣مهمِِر, ظمِ َودِم ايممَمْ

٣ٌَمِهِٜمْؿ. ايْمُ٘مَٖم٣مِر دِم ىمَِت٣مزمِِف ايْمَٔمِزيِز ىَمٔمَ   ٣مٍد َوشَمُٚمقَد َوَأؾْم

ـَ وَمْقيَمُف: )وُمْٙم٦م(: 
.ش, وَمْد َأهْمَّمْقا إلَم ََم٣م وَمَدَُمقا»يَم٘مِ  فِمَٙم٥ٌم فَم٣مََم٥ٌم يمِْٙمَٖمِريَٗمكْمِ

ِف زمَِٟمفْمَراِوِٜمْؿ.  ٌ ِٜمْؿ َوايمَتَٖم٘م  ٦َم ؽَم َٓ هَم٣مئَِدَة ََتْ  ََمْٔمٛم٣َمَه٣م َأَٞمُف 

ـْ ايمَّماَلِل هَمَٙمْٝمَس اظمَْْٗمُِمقُد َوَأََم٣م ِذىْمُرُه سَمَٔم٣ملَم يمَِْلََُمِؿ اخْلَ  ٣ميمَِٝم٥ِم زماَِم ىَم٣مُٞمقا همِٝمِف َِم

هَْمَٔم٣مِل ايَمتِل َأهَمّْم٦م زمِِٖمْٔمٙمَِٜم٣م إلَم ايْمَقزَم٣مِل َوزَمَٝم٣مِن  ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ ا ِذيًرا يمَِْلََُم٥ِم َِم َذََمُٜمْؿ, زَمْؾ ََتْ

ٌُقَه٣م.   حُمََرََم٣مٍت اْرسَمَ٘م

٤م  اظمَْٛمِْٜمل  فَمٛمُْف َوِذىْمُر ايْمَٖم٣مصِمِر زمِِخَِم٣مِل هُمُجقِرِه يمِ  ًَ ـْ ايم َٕمَرٍض صَم٣مئٍِز َويَمْٝمَس َِم

ِِمٝمَص زم٣ِميْمُ٘مَٖم٣مِر.  ا هَماَل خَتْ
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ضَْمَٝم٣مءَ » قْلُ: ْٕ  ش.هَمُت٠ْمُذوا ا

ـُ َرؾِمٝمٍد:  ٙمُِؿ, َوَُيِؾ  إَذا مَلْ وَم٣مَل ازْم ًْ ل  اظمُْ ُرُم إَذا سَمَٟمَذى زمِِف احْلَ إَن ؽَم٤َم ايْمَ٘م٣مهمِِر َُيْ

 َ ْٕ  ِذَي٥ُم. َُيُِْمْؾ زمِِف ا

وَرُة, ىَمَٟمْن َيُ٘مقَن همِٝمِف ََمِْمَٙمَح٥ٌم  َٓ إَذا َدفَم٦ْم إيَمْٝمِف ايمَيُ ٙمُِؿ هَمَٝمْحُرُم إ ًْ َوَأََم٣م اظمُْ

ـُ زَمْؾ جَي٤ُِم, إَذا  ًُ ـْ ََمْٓمٙمَِٚم٥ٍم َووَمَٔم٦ْم َِمٛمُْف, هَم١مَِٞمُف َُيْ ٙمِٝمُِمُف َِم يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم, إَذا ُأِريَد خَتْ

ٌَُف, َوُهَق  ضَْمَٝم٣مِء اوْمَت٢َم َذيمَِؽ ؽَم ْٕ ـْ ا اَمفَم٥ٍم َِم ٥ٌَِم جِلَ ـْ صَمَقاِز ايْمَٕمْٝم َٞمٓمغُِم ََم٣م ُاؽْمُتْثٛمَِل َِم

َُُمقٍر.   ىـإِ
 (: 132-4/131ٚقاٍ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

َص َهَذا ايْمُٔمُٚمقَم  ََْمَقاِت فَمعَم ايْمُٔمُٚمقِم, َووَمْد طُمِم  ْٕ ـْ ؽَم٤م  ا ـَم٣مِهُرُه ايمٛمَْٜمُل فَم

ِه, َأَٞمُف وَم٣مَل  زماَِم سَمَٗمَدمَ  فِمٛمَْد شَمٛم٣َمئِِٜمْؿ  -َصعَم اهللَُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمَٙمَؿ  -دِم ضَمِدي٧ِم َأَٞمٍس َونَمغْمِ

 : غْمِ َوايممَم  ٦ٌَْم َأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء اهللَِ دِم َأْرِوفِ »زم٣ِمخْلَ  . "َومَلْ ُيٛمْ٘مِْر فَمَٙمْٝمِٜمؿْ ش, َوصَم

ََْمَقاِت فَمْٜمدِ َووِمٝمَؾ:  ْٕ ََن ايْمُ٘مَٖم٣مَر مِم٣َم إَن ايماَلَم دِم ا ِٕ ٙمُِٚمقَن7  ًْ َي٥ٌم َواظمَُْراُد هِبِْؿ اظمُْ

ٌ ِٜمْؿ. ًَ  ُيَتَٗمَرُب إلَم اهللَِ فَمَز َوصَمَؾ زمِ

٣ٌَمٍس اظمَْْذىُمقِر:  ـِ فَم ٌ قا َأَْمَقاسَمٛم٣َم»َوَيُدل  فَمعَم َذيمَِؽ وَمْقيُمُف دِم ضَمِدي٧ِم ازْم ًُ  ش.َٓ سَم

٦ٌَْم »اَلِم فَمعَم ضَمِدي٧ِم: َووَم٣مَل ايْمُٗمْرؿُمٌِل  دِم ايْم٘مَ   ش. َوصَم

َتِٚمُؾ َأصْمِقزَم٥ًم:   إَٞمُف َُيْ

ََوِل:  ْٕ ـْ زَم٣مِب ا َتْٓمَٜمًرا زمِِف هَمَٝمُ٘مقُن َِم ًْ ُث فَمٛمُْف زم٣ِميممَم  ىَم٣مَن َُم َأَن ايَمِذي ىَم٣مَن ُُيَد 

٥ٌََم يمَِٖم٣مؽِمٍؼ  " َٓ نِمٝم  , َأْو ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م. "َأ
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ـْ َأْو ُُيَْٚمُؾ ايمٛمَْٜمُل فَمعَم َمَ  ٌَْٙمُف يمِٝمََتِٔمَظ زمِِف ََم َقاُز فَمعَم ََم٣م وَم , َواجْلَ ـِ ٣م زَمْٔمِد ايمَدهْم

َٚمُٔمُف. ًْ  َي

ًرا هَمَٝمُ٘مقُن َٞم٣مؽِمًخ٣م.   َأْو َيُ٘مقَن َهَذا ايمٛمَْٜمُل ايْمَٔم٣مم  َُمَتَٟمطم 

٣مهمُِظ:   َوَهَذا َؤِمٝمٌػ. وَم٣مَل احْلَ

ُٙمُف:  ـُ َرؾِمٝمٍد ََم٣م حُمَِم  ٤َم َيُ٘مقُن َووَم٣مَل ازْم ًَ دِم ضَمؼ  ايْمَ٘م٣مهمِِر َودِم ضَمؼ  إَن ايم

ٙمِِؿ.  ًْ  اظمُْ

ٙمُِؿ. َأََم٣م دِم ضَمؼ  ايْمَ٘م٣مهمِِر:  ًْ ل  اظمُْ  هَمَٝمْٚمَتٛمُِع إَذا سَمَٟمَذى زمِِف احْلَ

ٙمُِؿ:  ًْ ـْ وَمٌِٝمِؾ ايمَُمَٜم٣مَدِة َوَأََم٣م اظمُْ َؽ ىَمَٟمْن َيِِمغَم َِم
وَرُة إلَم َذيمِ هَمَحْٝم٧ُم سَمْدفُمق ايمَيُ

 فَمَٙمْٝمِف. 

ـْ فَمٙمَِؿ َأَٞمُف َووَمْد جَيِ  ٤ُم دِم زَمْٔمِض اظمََْقاِوِع, َووَمْد سَمُ٘مقُن ََمِْمَٙمَح٥ًم يمِْٙمَٚمٝم ٦ِم ىَمَٚم

ًٓ زمَُِمَٜم٣مَدِة ُزوٍر, َوََم٣مَت ايمَُم٣مِهُد, هَم١مَِن ِذىْمَر َذيمَِؽ َيٛمَْٖمُع اظمَْٝم ٦َم إْن فَمٙمَِؿ َأَن  َأطَمَذ ََم٣م

ُه إلَم َص٣مضِمٌِِف. ـْ زمَِٝمِدِه اظم٣َْمُل َيُرد   ََم

. َوايمثَ  ٤م  ًَ ـْ زَم٣مِب ايم َٓ َِم ـْ زَم٣مِب ايمَُمَٜم٣مَدِة  غْمِ َوايممَم  َِم  ىـاٛم٣َمُء فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم زم٣ِمخْلَ
َٓ ََم٣م طَمَِمُف َديمِٝمٌؾ: َوايْمَقصْمُف:  ِدي٧ِم فَمعَم فُمُٚمقَِمِف, إ ٌِْٗمَٝم٥ُم احْلَ  سَم

ـْ ايمر   , َوصَمْرِح اظمَْْجُروضِمكَم َِم َأضْمَٝم٣مًء  "َواِة ىَم٣ميمَثٛم٣َمِء فَمعَم اظمَْٝم ٦ِم زم٣ِميممَم 

مْج٣َمِع ايْمُٔمَٙماَمِء فَمعَم صَمَقاِز َذيمَِؽ. "َوَأَْمَقاسًم٣م  , إِلِ

٣مِق يمِٙمَتْحِذيِر َِمٛمُْٜمْؿ َوايمَتٛمِْٖمغِم فَمٛمُْٜمْؿ.  ًَ ٣مِوِئ ايْمُ٘مَٖم٣مِر َوايْمُٖم ًَ  َوِذىْمِر ََم
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ـُ زَمَْم٣مٍل:  ٥ٌَِم, هَم١مِْن ىَم٣موَم٣مَل ازْم ََْمَقاِت جَيِْري جَمَْرى ايْمِٕمٝم ْٕ َن َأنْمَٙم٤ُم َأضْمَقاِل ؽَم٤م  ا

نْمتَِٝم٣مُب يَمُف مَمْٛمُقٌع.  ِٓ , َووَمْد سَمُ٘مقُن َِمٛمُْف ايْمَٖمْٙمَت٥ُم, هَم٣م غْمَ  اظمَْْرِء اخْلَ

٥ٌََم يَمُف, َوىَمَذيمَِؽ اظمَْٝم ٦ُم.   ىـاَوإِْن ىَم٣مَن هَم٣مؽِمًٗم٣م َُمْٔمٙمِٛم٣ًم, هَماَل نِمٝم
ِف وَمْد َيُ٘مقُن يمَِٗمِْمِد َزصْمِرِه َوُيَتَٔمَٗم٤ُم: زمَِٟمَن ِذىْمَر ايمَرصُمِؾ زماَِم همِٝمِف ضَم٣مَل ضَمَٝم٣مسمِ 

ِذيِر ايمٛم٣َمِس َِمٛمُْف, َوسَمٛمِْٖمغِمِهْؿ.  َٗمِْمِد ََتْ
ـْ اظمَْْٔمِِمَٝم٥ِم, َأْو يمِ  َوَرْدفِمِف فَم

 ىـ اَوزَمْٔمَد ََمْقسمِِف وَمْد َأهْم٢َم إلَم ََم٣م وَمَدَم هَماَل ؽَمَقاَء... 
 حهِ ايدعا٤ ع٢ً األَٛات: 

اظمٝم٦م َمًٙماًم همال يٛمٌٕمل يمؽ وَمـ ؽم٤م إَمقات ايمدفم٣مء فمٙمٝمٜمؿ, هم١من ىم٣من 

 أن سمدفمق فمٙمٝمف زمٔمذاب اهلل فمز وصمؾ, أو زمٛم٣مره.

 .واهلل أفمٙمؿ, هبذا ٞم٘متٖمل ظم٣م أردٞم٣م ذىمره, واهلل اظمقهمؼ

 **********   
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