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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو



 1[املؼدؿة] 

فمعمرؽمقلاهلل,هللاحلٚمد وايمًالم إٓاهلل,وايمِمالة أنٓإيمف ,وأؾمٜمد

.-وؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمف-رؽمقلاهللاوأؾمٜمدأنحمٚمًد

:أَم٣مزمٔمد

عبد الغني بن عبد يمإلَم٣مم,َمـفمٚمدةإضم٘م٣مم(ىمت٣مبايمِمٝم٣ممذح)همٜمذا
الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، 

 .ىـ(066تقي الدين )المتوفى: 
وأسأل اهلل اإلخالص  ينماهلل بو من شاء من لمسل فعأحببت أن أفرده لين

 الموفق إلى الصواب. ىوو  والسداد
 

 حيى الحجوري الزُّعكريكتبو/ عبدالحميد بن ي
 2449رجب الحرام  92ضحى يوم السبت 

                                                           

والعرشين من رجب، لعام تسع وثالثني  الثامن يفكان الرشوع يف تدريس هذا الكتاب ((1

.من اهلجرة النبوية وأربع مائة وألف
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 وػرضه وؿا قتعؾق به اؾصقام تعرقف

فمعماظمُمٜمقرَمـأومقال,هقايمرىمـايمرازمعَمـأرىم٣مناإلؽمالم:والصياً

.أهؾايمٔمٙمؿ

رمحفاهللإلمأٞمفايمرىمـاخل٣مَمسوذه٤مايمٌخ٣مري ـِ ازْم  ,افمتامدافمعمرواي٥ٍم

وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-فُمَٚمَر زُمٛمَِل»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

َوإوَِم٣مِم اهللهِ, َرؽُمقُل ًدا حُمَٚمه َوَأنه اهللهُ ٓه إِ إيَِمَف َٓ  َأْن ؾَمَٜم٣مَدِة ََخٍْس: فَمعَم اإِلؽْماَلُم

,َوَصْقِمَرََمَّم٣منَ ىَم٣مِة,َواحَل٨مِّ اَلِة,َوإِيَت٣مِءايمزه شايمِمه
 (2)

.

 ايمِمقماظمتٖموايمرواي٥م سمٗمديؿ فمٙمٝمٜم٣م اظم,ٌؼ دموهل صم٣مء َم٣م فمعم ُمٜمقرة

.نمغمهَمـإضم٣مدي٧مو,-فمٛمفريضاهلل-ضمدي٧مفمٚمر

.ايم٘مت٣مبوايمًٛم٥مواإلمج٣مع:٥مايمِمٝم٣ممإصؾدمَممموفمٝم

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       چ وصمؾ:وم٣ملاهللفمز

وَمٔمٛمكىُمت٤َِم:,[141]ايمٌٗمرة:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

.هُمِرَض

هؾهمرضايمِمٝم٣ممفمعمإَمؿايم٣ًمزمٗم٥م؟مسألُ:

 فمزأي٥مدم اهلل َمـ إَمؿ,وصمؾزمٝم٣من فمعم َمٖمروًو٣م ىم٣من ايمِمٝم٣مم أن

.إٓأنايمٔمٙمامءاطمتٙمٖمقادمىمٝمٖمٝم٥مهمروٝمتف,ايم٣ًمزمٗم٥م

                                                           
 (.20(، ومسلم في صحيحو برقم: )8أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

شمالشمكميقَمًهُمِرَضفمٙمٝمٜمؿأن:همٗمٝمؾ ,ىمامهُمِرَضفمعمهذهإَم٥م,٣ميِمقَمقا

:وَمٛمٜم٣م,وصم٣مءدمذيمؽزمٔمضاظمراؽمٝمؾ

يمقصٚم٦مايمًٛم٥مىمٙمٜم٣مٕهمْمرت":قاه الؿعيب ,ففي تفػري الكططيب*

ىمامهمرض,وذيمؽأنايمٛمِم٣مرىهمرضفمٙمٝمٜمؿصقمؾمٜمررَمّم٣من,يقمايمُمؽ

ٕٞمفومدىم٣منيقاهمؼايمٗمٝمظهمٔمدواشمالشمكم6همحقيمقهإلمايمٖمِمؾايمُمٚمز,فمٙمٝمٛم٣م

زم٣ميمقشمٝمٗم٥مٕٞمٖمًٜمؿ,٣ميقَمً ومٌؾايمثال,شمؿصم٣مءزمٔمدهؿومرنهمٟمطمذوا شمكمهمِم٣مَمقا

ضمتكص٣مروا6شمؿمليزلأطمريًتـزمًٛم٥مَمـىم٣منومٌٙمف,٣موزمٔمده٣ميقَمً,٣ميقَمً

ىـا.{ىمامىمت٤مفمعمايمذيـَمـومٌٙم٘مؿ}:همذيمؽومقيمفسمٔم٣ملم,٣مإلمَخًكميقَمً
ٌه٣مٍسَم٣مصم٣مءفمٙمٝمٜمؿ,٣مفمعمأنايمِمٝم٣ممىم٣منَمٖمروًوومم٣ميدل فَم ـِ ازْم ـْ -فَم

هَمَرَأىاظمَِديٛم٥َمَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٌِلُّايمٛمهوَمِدمَ»:وَم٣مَل,-فمٛمٜمامريضاهلل

»هَمَٗم٣مَلفَم٣مؾُمقَراَء,َيْقمَسَمُِمقمُايمَٝمُٜمقدَ وَم٣ميُمقا,شَهَذا؟ََم٣م: َهَذاَص٣ميمٌِحَيْقمٌَهَذا:

كَيْقمٌ ائِٝمَؾزَمٛمِلاهللهَُٞمجه ـْإِْهَ ِهْؿ,َِم »وَم٣مَلَُمقؽَمك,هَمَِم٣مََمفُفَمُدوِّ هَمَٟمَٞم٣م: َأضَمؼُّ

شزمِِِمَٝم٣مَِمفَِوَأََمرَهَمَِم٣مََمُف,,شَِمٛمُْ٘مؿْزمُِٚمقؽَمك
(2)

.

وأىمثر,وأَم٣مإديم٥مَمـايمًٛم٥مفمعمَممموفمٝم٥مايمِمقمهمٟمؾمٜمرَمـأنسُمذىمر

.َمـأنُُتٌمَمٛمٜم٣مَم٣مسمٗمدم

                                                           
 (.2216(، ومسلم في صحيحو برقم: )9664أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْ* اهللهِوفَم ٌَْٝمِد فُم ـَ زْم -ؿَمْٙمَح٥َم إلَِمَرصُمٌؾصَم٣مءَ»:َيُٗمقُل,-ريضاهللفمٛمف

ـْ-فوؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝم-اهللهَِرؽُمقلِ ْأِس,شَم٣مئِرََٞمْجدٍَأْهؾَِِم َٚمعُايمره ًْ َدِويُُّي

َٟمُلُهقَهَم١مَِذاَدَٞم٣م,ضَمتهكَيُٗمقُل,ََم٣مُيْٖمَٗمفَُوََٓصْقسمِفِ ًْ ـَِي َرؽُمقُلهَمَٗم٣مَلاإِلؽْماَلِم,فَم

ْٝمَٙم٥مِايمَٝمْقمِدِمَصَٙمَقاٍتََخُْس:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِ َهْؾ:هَمَٗم٣مَل.شَوايمٙمه

َه٣م؟فَمقَمه َٓ,:»وَم٣مَلنَمغْمُ ٓه عََأنْإِ صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقُلوَم٣مَل.شسَمَْمقه

وَم٣مَل.شَرََمَّم٣منََوِصَٝم٣ممُ:»- ُه؟فَمقَمهَهْؾ: َٓ,:»وَم٣مَلنَمغْمُ ٓه عََأنْإِ :وَم٣مَل.شسَمَْمقه

ىَم٣مَة,-ؿصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙم-اهللهَِرؽُمقُليَمفَُوَذىَمرَ َه٣م؟فَمقَمهَهْؾ:وَم٣مَلايمزه نَمغْمُ

»وَم٣مَل َٓ,: ٓه عََأنْإِ شسَمَْمقه وَم٣مَل. صُمُؾهَمَٟمْدزَمرَ: َيُٗمقُلَوُهقَايمره فَمعَمَأِزيُدََٓواهللهِ:

َأْٞمُٗمُص,َوََٓهَذا

شَصَدَقإِنَْأهْمَٙمَح:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقُلوَم٣مَل
(2)

.

ََم٣ميمٍِؽو* ـِ َأَٞمِسزْم ـْ َٟمَلَأنُُْنِٝمٛم٣َم»:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-فَم ًْ اهللَِرؽُمقَلَٞم

ـْ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ٍء,فَم ٌُٛم٣َمهَمَ٘م٣منََرْ صُمُؾََيِلءََأنُْئْمِج ـْايمره َأْهؾَِِم

٣ٌَمِدَي٥مِ َٟميَمُف,ايْمَٔم٣موِمُؾ,ايْم ًْ ـُهَمَٝم َٚمُع,َوَٞمْح ًْ ـَْرصُمٌؾهَمَج٣مءََٞم ٣ٌَمِدَي٥ِم,َأْهؾَِِم َي٣م:هَمَٗم٣مَلايْم

ُد, »وَم٣مَلَأْرؽَمَٙمَؽ,اهللََأنهسَمْزفُمؿَُأٞمهَؽيَمٛم٣َمهَمَزفَمؿََرؽُمقيُمَؽَأسَم٣مَٞم٣محُمَٚمه ,شَصَدَق:

ـْ:وَم٣مَل اَمَء؟طَمَٙمَؼهَمَٚم ًه ـْ:وَم٣مَل,شاهللُ:»وَم٣مَلايم َْرَض؟طَمَٙمَؼهَمَٚم ْٕ ,شاهللُ:»وَم٣مَلا

وَم٣مَل ـْ: ٣ٌَمَل,َهِذهَِٞمَِم٤َمهَمَٚم »وَم٣مَلصَمَٔمَؾ؟ََم٣مهمِٝمَٜم٣مَوصَمَٔمَؾاْْلِ :وَم٣مَل,شاهللُ:

                                                           
 (.22حيحو برقم: )(، ومسلم في ص40أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اَمَء,طَمَٙمَؼهَم٣ٌِميمهِذي ًه َْرَض,َوطَمَٙمَؼايم ْٕ ٣ٌَمَل,َهِذهَِوَٞمَِم٤َما َأْرؽَمَٙمَؽ؟آهللهُاْْلِ

َويَمْٝمَٙمتِٛم٣َم,٣م,َيْقَِمٛمَدِمَصَٙمَقاٍتََخَْسفَمَٙمْٝمٛم٣َمَأنهَرؽُمقيُمَؽَوَزفَمؿَ:وَم٣مَل,شَٞمَٔمؿْ:»وَم٣مَل

»وَم٣مَل وَم٣مَل,شَصَدَق: َذا؟َأََمَركَآهللهَُأْرؽَمَٙمَؽ,هَم٣ٌِميمهِذي: »وَم٣مَلِِبَ :وَم٣مَل,شَٞمَٔمؿْ:

»وَم٣مَلَأَْمَقايمِٛم٣َم,دِمَزىَم٣مةًفَمَٙمْٝمٛم٣َمَأنهَرؽُمقيُمَؽَوَزفَمؿَ وَم٣مَل,شَصَدَق: هَم٣ٌِميمهِذي:

َذا؟َأََمَركَآهللهَُأْرؽَمَٙمَؽ, وَم٣مَل,شَٞمَٔمؿْ:»وَم٣مَلِِبَ َصْقمَفَمَٙمْٝمٛم٣َمَأنهَرؽُمقيُمَؽَوَزفَمؿَ:

»وَم٣مَلؽَمٛمَتِٛم٣َم,دِمَرََمَّم٣منَؾَمْٜمرِ وَم٣مَل,شَصَدَق: َأََمَركَآهللهَُأْرؽَمَٙمَؽ,هَم٣ٌِميمهِذي:

َذا؟ فَمَٙمْٝمٛم٣َمَأنهَرؽُمقيُمَؽَوَزفَمؿَ:وَم٣مَل,شَٞمَٔمؿْ:»وَم٣مَلِِبَ ٌَْٝم٦ِمضَم٨مه ِـايْم إيَِمْٝمفِعَاؽْمَتَْم٣مََم

»وَم٣مَلؽَمٌِٝماًل, وَم٣مَل,شَصَدَق: ,شُمؿه: وَم٣مَلَولمه ,زَمَٔمَثَؽَوايمهِذي: ؼِّ زم٣ِمحْلَ َأِزيُدَٓ

, ـه فَمَٙمْٝمِٜم َٓ ,َأْٞمُٗمُصَو ـه ـْ:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلُّهَمَٗم٣مَلَِمٛمُْٜم َصَدَقيَمئِ

ـه ٛمه٥مَيَمَٝمْدطُمَٙم شاْْلَ
(2)

.

َأيِبَأيُّ* ـْ وفَم َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ َرؽُمقَلاهللهِ,-ريضاهللفمٛمف-قَبا صعماهلل-َأنه

الٍ»وَم٣مَل:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ؾَمقه ـْ ٌََٔمُفؽِمت٣ًّمَِم َأسْم َص٣مَمَرََمَّم٣مَنشُمؿه ـْ ىَم٣مَنىَمِِمَٝم٣مِم,ََم

ْهرِ شايمده
(9)

.

* ُهَرْيَرَة َأيِب ـْ وفَم :وَم٣مَلرضاهللفمٛمف اهللهِ َرؽُمقُل اهللفمٙمٝمفصعم-وَم٣مَل

٣مزًم٣م»:-وؽمٙمؿ ًَ
َص٣مَمَرََمَّم٣مَنإِياَمًٞم٣مَواضْمتِ ـْ َذْٞمٌِفِنُمِٖمَريمَ,ََم ـْ َمَِم شُفََم٣مسَمَٗمده

(1)
.

                                                           
 (.29أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2204أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.006(، ومسلم في صحيحو برقم: )18أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (1)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

الَل»:وؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مضمدي٧م* َوٓسُمْٖمْمُِرواضَمتهك,ٓسَمُِمقَُمقاضَمتهكسَمَرْوااْْلِ

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَم٣موْمُدُروايَمُف,سَمَرْوهُ شهَم١مِْننُمؿه
 (2)

.

 رَمّم٣من:واإلمج٣مع* ؾمٜمر فمعموصمقبصقم همريّم٥م,وم٣مئٌؿ أٞم٘مر وَمـ

َمـايمديـزم٣ميميورة َمٔمٙمقًَم٣م ؾمٝمًئ٣م ىم٣منَمـايم٘م٣مهمريـيمرده إٓإذا6ايمِمٝم٣مم,

.ىم٣منضمدي٧مفمٜمدزم١مؽمالم

 هؾيتٔمكمصقمؾمٜمررَمّم٣من؟ مسألُ:

وايمُمٜمرايمذيُيِم٣ممهقؾمٜمررَمّم٣من,

يم٘م٣منصٝم٣مَمف,واظمحرمؽمٟمصقمؾمقال,أوذيايمٗمٔمدة,أ:همٙمقوم٣ملزمٔمّمٜمؿ

دخم٣ميمٖم٥مايمممع,وآؽمتٜمزاءزمفيم٘م٣منىم٣مهمرً .ازم٣مؿماًل,ويمقسمٔمٚمه

َم٣مهقسمٔمريػايمِمٝم٣مميمٕم٥موذفًم٣م؟مسألُ:

پ  پ  پ  پ  ڀ    چ  وَمٛمفومقيمفسمٔم٣ملم:,اإلَم٣ًمكوالصًاو يف اللػُ:

.[62]َمريؿ:چڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ومقلايمٛم٣مزمٕم٥م:وَمٛمف*

َٔمج٣مِجَوُأطمرىسَمٔمُٙمُؽايمُٙمُجامَُت٦َمايم***َٚم٥مٍــغُمص٣مئِـٝم٣مٌمَوطَمٝمٌؾنمَطَمٝمٌؾِص

.أيممًقىم٥مفمـاإلرؽم٣مل:وَمٔمٛمكص٣مئٚم٥م

                                                           
، من حديث (2686(، ومسلم في صحيحو برقم: )2260أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (4)

 ما.-نو رضي اهلل ع -ابن عمر 



 رضه وؿا قتعؾق بهاؾصقام وػ تعرقف 

 

[8] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اظمٖمْمراتويف الشرع: فمـ اإلَم٣ًمك نمروب,هق إلم ايمٖمجر ؿمٙمقع َمـ

.ايمُمٚمس

إىمؾ,وايمممب,واْلامع,وَم٣مدمزم٣مِب٣م.:واظمٖمْمرات

؟نزم٣ميمتدرج,أمَم٣ٌمذة,هؾىم٣مىمٝمػهمرضايمِمٝم٣مممسألُ: 

.٣ميمتدرجمزمٝم٣مىم٣منهمرضايمِم

* : ًٓ أو اهلل همرض َم٣م وصمؾهمٟمول يقمفمز صٝم٣مم ايمٛم٣مس فمعم

,وأَمرايمٛم٣مسزمِمٝم٣مَمف,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همٗمدص٣مَمفايمٛمٌلفم٣مؾمقراء,

ٍذ زَمٝمِِّعزمِٛم٦ِْمَُمَٔمقِّ ايمرُّ ـْ صعماهلل-ايمٛمهٌِلَُّأْرؽَمَؾ»:وَم٣ميَم٦ْم,-ريضاهللفمٛمٜم٣م-همَٔم

ـْ:»إَْٞمَِم٣مرِوُمَرىإلَِمفَم٣مؾُمقَراءَنَمَداةَ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٌََحََم هَمْٙمُٝمتِؿهَُمْٖمْمًِرا,َأْص

ـَْيْقَِمفِزَمِٗمٝمه٥مَ ٌََحَوََم مُزَمْٔمُد,َٞمُِمقَُمفُهَمُ٘مٛمه٣م":وَم٣ميَم٦ْم,شهَمٙمَٝمُِمؿَْص٣مئِاًم,َأْص َوُٞمَِمقِّ

ٌَْٝم٣مَٞمٛم٣َم, ؿَُوَٞمْجَٔمُؾِص ٥ٌَمََْلُ ْٔم ,ـََمِايمٙمُّ ـِ َأفْمَْمْٝمٛم٣َمهُايمْمهَٔم٣ممِفَمعَمَأضَمُدُهؿْزَمَ٘مكهَم١مَِذاايمِٔمْٜم

"اإِلهْمَْم٣مرِفِمٛمَْدَيُ٘مقنَضَمتهكَذاكَ
(2)

.

* شم٣مٞمًٝم٣م: ؾمٜمر إناهللهمرضصقم فمزوم٣ملاهلل,رَمّم٣منفمعمايمتخٝمغمشمؿ

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ    ڄڄ  ڄچ :وصمؾ

.[141]ايمٌٗمرة:چڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ    ڇڇ  ڇ

                                                           
 (.2210(، ومسلم في صحيحو برقم: )2206أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[9] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ص٣مم ؾم٣مء َمـ إَمر أول أؿمٔمؿ,هم٘م٣من ؾم٣مء وَمـ اهللٞمًخهذا, إن شمؿ

فمٛمف,احل٘مؿ رىاهلل إىَْمَقِع ـِ زْم دمضمدي٧مؽَمَٙمَٚم٥َم وَم٣مَل,ىمام ُف دِمىُمٛمه٣م» :َأٞمه

ـْ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللَِرؽُمقلِفَمْٜمدِفَمعَمَرََمَّم٣منَ ـَْص٣ممَؾَم٣مءَََم َوََم

٘مكِمٍزمَِْمَٔم٣ممِهَم٣مهْمَتَدىهْمَْمرَأَؾَم٣مءَ ًْ َي٥مَُهِذهُِأْٞمِزيَم٦ْمضَمتهك,شَِم ْٔ ا ـْ}: ؾَمِٜمَدهَمَٚم

ْٜمرََِمٛمُْ٘مؿُ ش[141:ايمٌٗمرة]{هَمْٙمَٝمُِمْٚمفُايمُمه
 (2)

.

ۀ  ہ  چ :ايمِمٝم٣ممفمعمىمؾَمًتْمٝمٍعضمٝم٧موم٣ملهمٟموصم٤ماهللسمٔم٣ملم*

.[141]ايمٌٗمرة:چہ  ہ   ہ 

﮳     ھ  ھچ سمٔم٣ملم:اهللشمؿوم٣مل ﮲    ھ  ے      ے  ۓ    ۓ 

.شمؿايمٗمّم٣مء,همرطمصيمٙمٚم٣ًمهمرواظمريضدمايمٖمْمر,چ ﮴

فَم٣مِزٍبهمروفَم٣مصم٣مءأوىم٣مندمَمٌد* ـِ اِءزْم ايْمػَمَ
ـِ ,-ريضاهللفمٛمف-فَم

دٍَأْصَح٣مُبىَم٣منَ»:وَم٣مَل صُمُؾىَم٣منَإَِذا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-حُمَٚمه َص٣مئِاًم,ايمره

 ٌَْؾهَمٛم٣َممََْم٣مُر,اإِلهمْهَمَحَيَ ُْيْٖمْمِرََأنْوَم ,ضَمتهكَيْقََمفَُوَٓيَمْٝمَٙمَتفَُيْٟمىُمْؾمَل َوإِنهُيْٚمِزَ

ـَوَمْٝمَس ََم٥مَزْم َص٣مئِاًم,ىَم٣منَإَْٞمَِم٣مِريهِسْ هَمَٙمامه هَمَٗم٣مَلاَْمَرَأسَمُف,َأسَمكاإِلهْمَْم٣مرُضَمَيَ

٣م َْلَ وَم٣ميَم٦ْمؿَمَٔم٣مٌم؟َأفِمٛمَْدكِ: ـَْٓ: َئْمَٚمُؾ,َيْقََمفَُوىَم٣منَيَمَؽ,هَمَٟمؿْمُٙم٤ُمَأْٞمَْمٙمُِؼَويَم٘مِ

ٌَْتفُ اَْمَرَأسُمُف,هَمَج٣مَءسْمفُفَمٝمْٛم٣َمُه,هَمَٕمَٙم ٥ٌَمً:وَم٣ميَم٦ْمَرَأسْمفُهَمَٙمامه يمََؽ,طَمْٝم ايمٛمهَٜم٣مرُاْٞمَتَِمَػهَمَٙمامه

 :أَي٥مَُهِذهِهَمٛمََزيَم٦ْم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يمِٙمٛمهٌِلَِّذيمَِؽهَمُذىمِرَفَمَٙمْٝمِف,نُمًِمَ

                                                           
 (.2241أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[01] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

} َٝم٣ممِيَمْٝمَٙم٥مَيَمُ٘مؿُْأضِمؾه هَم٧ُمايمِمِّ ٣مئُِ٘مؿْإلَِمايمره ًَ
ايمٌٗمرة]{ٞمِ [143: ٣مهَمَٖمِرضُمقا, ِِبَ

زُمقاَوىُمُٙمقا}:َوَٞمَزيَم٦ْمؾَمِديًدا,هَمَرضًم٣م َضَمتهكَواْذَ ٌَكمه ـَإزَْمَٝمُضاخَلْٝمطُيَمُ٘مؿَُيَت َِم

ش[143:ايمٌٗمرة]{إؽَْمَقدِاخَلْٝمطِ
 (2)

.

ٌْدِ* فَم ـْ َأيِبيَمْٝمعَموفَم ـِ زْم ـِ مْحَ ْمه٣مِب:,وَم٣مَلايمره اخْلَ ـُ ريضاهلل-,وَم٣مَمفُمَٚمُرزْم

اهللهِ»:هَمَٗم٣مَل,-فمٛمف َرؽُمقَل صُمُؾ,َي٣م ايمره ُيِريُد ََم٣م فَمعَم ٣ٌَمِرضَم٥َم ايْم َأْهقِم َأَرْدُت إِِّنِّ

هَمَٗم٣ميَم٦ْم وَمْدَٞم٣مََم٦ْم:َأْهَٙمُف ٣َم هَمَٓمٛمَٛمُْتٜمَ,إُِنه }:هَمٛمََزَلدِمفُمَٚمرَ,هَمَقاوَمْٔمُتَٜم٣م,٣مسَمْٔمَتؾُّ ُأضِمؾه

٣مئُِ٘مؿْ ًَ
ٞمِ هَم٧ُمإلَِمٰ َٝم٣مِمايمره ٣ٌَمٌسيمه يَمُ٘مْؿيَمْٝمَٙم٥َمايمِمِّ

يمِ ـه ـهُه ٣ٌَمٌسْلهُ
فَمٙمَِؿاهللهُُ٘مْؿَوَأٞمُتْؿيمِ

هَمتَ ُ٘مْؿ ًَ َأٞمُٖم َت٣مُٞمقَن ََتْ ىُمٛمُتْؿ ُ٘مْؿ فَمٛم٘مَُأٞمه َوفَمَٖم٣م فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؿْ٣مَب ـه وُه زَم٣مِذُ َن ْٔ هَم٣م

يَمُ٘مؿْ  َوازْمَتُٕمقاََم٣مىَمَت٤َماهللهُ ـَ زَْمَٝمُضَِم ْٕ ْٝمُطا يَمُ٘مُؿاخْلَ َ ٌَكمه زُمقاضَمتهٰكَيَت َوىُمُٙمقاَواْذَ

ايْمَٖمْجرِ ـَ َِم ؽَْمَقِد ْٕ ا ْٝمِط َوَأٞمُتْؿ اخْلَ ـه وُه ٣ٌَمِذُ سُم َٓ َو  ْٝمِؾ ايمٙمه إلَِم َٝم٣مَم ايمِمِّ ُّقا َأِِت شُمؿه

٣مصِمدِفَم٣مىمِ ًَ اهللهُآَي٣مسمِِفيمِٙمٛمه٣مِسوُداهللهِهَماَلسَمْٗمَرزُمقَه٣مسمِْٙمَؽضُمُد ُٖمقَندِماظمَْ ُ ٌَكمِّ َؽُي
يمِ ىَمَذٰ

ُٜمْؿَيتهُٗمقنَ ش{يَمَٔمٙمه
(9)

.

                                                           
 (.2221في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (2)

 ابن الحافظ قال. بو ىشيم عن عون، بن عمرو طريق من تفسيره في مردويو ابنبهذا اللفظ  رواه (2)
وأخرجو أبو داود في سننو برقم:  ".جيد إسناد ىذا( : "9/100" )الفاروق سندم" في كثير

 تـَْعَتلُّ  َأنَـَّها َفَظنَّ  ِنْمتُ  َقدْ  ِإنِّي: فـََقاَلتْ  اْمَرَأَتُو، فََأرَادَ  اْلَخطَّاِب، ْبنُ  ُعَمرُ  َفَجاءَ " (، بلفظ: 160)
 َأْصَبُحوا فـََلمَّا"  فـََنامَ  َشْيًئا، َلكَ  ُنَسخِّنَ  َحتَّى: فـََقاُلوا َعامَ الطَّ  فََأرَادَ  اْْلَْنَصارِ  ِمنَ  رَُجلٌ  َفَجاءَ  فَأَتَاَىا،
َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ } اْْليَةُ  َىِذهِ  َعَلْيوِ  أُْنزَِلتْ  وصححو ، [280: البقرة{ ]ِنَساِئُكمْ  ِإَلى الرََّفثُ  الصَِّيامِ  لَيـْ

 شرط على صحيح إسنادهل: "(، وقا191في صحيح أبي داود اْلم برقم: ) اإلمام اْللباني
 ".الشيخين



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[00] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.شمؿىم٣منإَمردمصٝم٣ممرَمّم٣منَم٣مفمٙمٝمفاظمًٙمٚمقنايمٝمقم

زمامذايدطمؾؾمٜمررَمّم٣من؟مسألُ:

:يدطمؾايمُمٜمرزمٟمَمريـو

.ْلاللرؤي٥ما:إول

فمٛمٜمامريضاهلل-وازمـفمٚمر,-ريضاهللفمٛمف-أيبهريرةىمامدمضمدي٧م

,وصم٣مءفمـنمغممه٣م,- ايمٛمهٌِلِّ ـْ ُفَذىَمَرَرََمَّم٣مَن,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-فَم َأٞمه

اَلَل»:هَمَٗم٣مَل اْْلِ سَمَرْوا ضَمتهك سَمُِمقَُمقا سَمَرْوهُ,َٓ ضَمتهك سُمْٖمْمُِروا َٓ ُأنْمٚمِ,َو لَهَم١مِْن

شفَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَم٣موْمِدُروايَمفُ
(2)

.

:٣مَمـؾمٔم٣ٌمن,يمٗمقيمفهم١منملُيَراْلاللأىمٚمؾايمٛم٣مسايمٔمدةشمالشمكميقَمًايمث٣مِّن:

ش٣مأىمٚمٙمقاايمٔمدةشمالشمكميقَمً-أياْلالل-هَم١مِْنُأنْمِٚمَلفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ»
(9)

.

  (:189 -188/ 7) قاه الٍووي يف ؾطح وػمي
»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَمْقيُمفُ اَلَلسَمَرُواضَمتهكسَمُِمقَُمقآَ اْْلِ َٓ سُمْٖمْمُِرواَو

,ششَماَلشمكِمَيَمفُهَم٣موْمُدُروا»ِرَواَي٥ٍم:َودِم,شيَمفُهَم٣موْمُدُروافَمَٙمْٝمُ٘مؿُْأنْمِٚملَهَم١مِنْسَمَرْوهُضَمتهك

                                                           
، 2686(، ومسلم في صحيحو برقم: )2262، 2260أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 ما.-رضي اهلل عنو  -، من حديث أبي ىريرة وابن عمر (2682

ما، بلفظ: -رضي اهلل عنو  -، من حديث ابن عمر (2260في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (9)
َلًة، َوِعْشُرونَ  ِتْسعٌ  الشَّْهرُ » ةَ  فََأْكِمُلوا َعَلْيُكمْ  ُغمَّ  فَِإنْ  تـََرْوُه، َحتَّى َتُصوُموا َفالَ  لَيـْ ، «َثالَثِينَ  الِعدَّ

 رَأَيـُْتمُ  ِإَذا»، بلفظ: -رضي اهلل عنو  -(، من حديث أبي ىريرة 2682وأخرجو مسلم برقم: )
 .«يـَْوًما َثاَلثِينَ  َفُصوُموا َعَلْيُكمْ  ُغمَّ  فَِإنْ  ْفِطُروا،فَأَ  رََأيـُْتُموهُ  َوِإَذا َفُصوُموا، اْلِهاَللَ 



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[02] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اَلَلَرَأْيُتؿُإَِذا»َودِمِرَواَي٥ٍم: فَمَٙمْٝمُ٘مؿْنُمؿههَم١مِنْواهَمَٟمهْمْمِرَُرَأْيُتُٚمقهَُوإَِذاهَمُِمقَُمقااْْلِ

ِرَواَي٥ٍم:َودِم,شَيْقًَم٣مشَماَلشمكِمَهَمُِمقَُمقافَمَٙمْٝمُ٘مؿْنُمؿههَم١مِنْ»ِرَواَي٥ٍم:َودِم,شيَمفُهَم٣موْمُدُروا

لَهَم١مِنْ» ْٜمرُفَمَٙمْٝمُ٘مؿُفَمِٚملَهَم١مِنْ»ِرَواَي٥ٍم:َودِم,شايْمَٔمَددَهَمَٟمىْمِٚمُٙمقافَمَٙمْٝمُ٘مؿْنُمٚمِّ ايمُمه

وا وافَمَٙمْٝمُ٘مؿُْأنْمِٚملَهَم١مِنْ»ِرَواَي٥ٍم:َودِم,ششمكِمَشَماَلهَمُٔمدُّ َواَي٣مُتَهِذهِششَماَلشمكِمَهَمُٔمدُّ ايمرِّ

َٜم٣م سمِٝم٤ِمَهَذافَمعَمايْم٘مَِت٣مِبدِمىُمٙمُّ ْ .ايمؼمه

:َودِمِرَواَي٥مٍ ٌَُخ٣مِريِّ ٌِّلَهَم١مِنْ»يمِْٙم ةَهَمَٟمىْمِٚمُٙمقافَمَٙمْٝمُ٘مؿْنُم ٣ٌَمنَفِمده .ششَماَلشمكِمَؾَمْٔم

.شيَمفُهَم٣موْمُدُروا»ََمْٔمٛمَك:دِمايْمُٔمَٙماَمءَُتَٙمَػَواطْم*

ـَؿَم٣مئَِٖم٥مٌهَمَٗم٣ميَم٦ْم ُروهُ,يَمفَُوٝمُِّٗمقاََمْٔمٛم٣َمهُايْمُٔمَٙماَمِء:َِم ٦َمَووَمدِّ َح٣مِبَُتْ ًه ـْ,ايم ه َومِم

َذاوَم٣مَل ُدِِبَ ـَُأمْحَ ٌَؾٍزْم هُ,ضَمٛمْ ـْ,َونَمغْمُ ه زُمِم َرََمَّم٣منََمـَٕمْٝمؿِايمْيَمْٝمَٙم٥مَِيْقمَِصْقمََُيَقِّ

.سَمَٔم٣ملَماهللهُؾَم٣مءَإِنْؽَمٛمَْذىُمُرهُىَماَم

ْي٨ٍمزمـووم٣مل ُفَِمْٛمُٜمؿْ:َومَج٣َمفَم٥مٌُهَ ـَُُمَْمرِّ ٌْدِزْم ٥ٌَمَوزمـ,اهللهِفَم ,َوآطَمُرونَ,وُمَتْٝم

ُروهُ:ََمْٔمٛم٣َمهُ ٣مِبوَمدِّ ًَ .اظمَْٛم٣َمِزلِزمِِح

٣مهمِِٔملََُّم٣ميمٌِؽَوَذَه٤َم* َٙمِػَومُجُْٜمقرُضَمٛمِٝمَٖم٥مََوَأزُمقَوايمُمه ًه َٙمِػايم َأنهإلَِمَواخْلَ

ُرواََمْٔمٛم٣َمُه: .َيْقًَم٣مشَماَلشمكِمَايْمَٔمَددَِِت٣َممَيَمفُوَمدِّ

َٕم٥ِم:َأْهُؾوَم٣مَل ْرُتُيَٗم٣مُلايمٙمُّ ءَوَمده ْ ُرهُ,ايمًمه ْرسُمفُ,َوَأوْمُدُرهُ,ُأوَمدِّ ,َوَأوْمَدْرسُمفُ,َووَمده

ـَقََوهُ,َواضِمدٍزمَِٚمْٔمٛمَك .ايمتهْٗمِديرَِِم

:وَم٣مَل ْمه٣ميِبُّ
{.ايمٗم٣مدرونهمٛمٔمؿهمٗمدرٞم٣م}:سمٔم٣ملماهللوَمْقُلَوَِمٛمْفُاخْلَ



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[03] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ْٚمُٜمقرَُواضْمَت٨مه َواَي٣مِتاْْلُ ةَهَمَٟمىْمِٚمُٙمقا»اظمَْْذىُمقَرِة:زم٣ِميمرِّ وهقششَماَلشمكِمَايْمِٔمده

ْْلذا,يمفومدروإسمٖمًغم َتِٚمَٔم٣ممَل َيْذىُمُرَوسَم٣مَرةً,َهَذاَيْذىُمرُ٣مَرةًسمَزَمْؾ6ِرَواَي٥مٍدِمََيْ

ُدهُ,َهَذا َواَي٥مَُوُي٠َمىمِّ ٣مزمَِٗم٥مُايمرِّ ًه .ششَماَلشمكِمَيَمفُهَم٣موْمُدُروا»:ايم

-وَمْقيَمفُ,ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِمُجُْٜمقرُمَحََؾ:اظم٣َْمِزِريُّوَم٣مَل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل :-صعم

ةِاىماملاظمرادأنفمعم,شيمفهَم٣موْمُدُروا» هُىَماَم,شَماَلشمكِمَايْمِٔمده َ ,آطَمرَضَمِدي٧ٍمدِمهَمنه

:وَم٣ميُمقا َٓ ٣مَباظمَُْرادَُيُ٘مقنََأنََْيُقزَُو ًَ ِٚمكمَضِم َنه6اظمُْٛمَجِّ
ُٖمقايَمقْايمٛمه٣مَسِٕ زمِفِىُمٙمِّ

فُ,فَمَٙمْٝمِٜمؿَْو٣مَق َٞمه ِٕ َئْمِرهُمفَُٓ ٓه عُ,َأهْمَرادٌإِ ْ اَمَوايمممه ُفإِٞمه َئْمِرهُمفُزماَِمايمٛمه٣مَسُئَمرِّ

ىـا.َأفْمَٙمؿَُواهللهُ,مَج٣َمِهغُمُهؿْ
؟,زمُم٣مهدواضمد,أمزمُم٣مهديـَم٣ميُمؼمطدمرؤي٥ماْلاللمسألُ:

دطمقلزمفٝمث٦ٌمهم,رؤي٥مايمقاضمدايمٔمدلَمـاظمًٙمٚمكمفمعمايمِمحٝمحسم٘مٖمل

ء.ايمٛم٣ًمَمـىم٣منَمـايمرصم٣ملأوايمُمٜمرؽمقاًء

داود ايب ؽمٛمـ فُمَٚمرَهمٖمل ـِ ازْم ـِ ريض-فَم اهلل سَمَراَءى»:وَم٣مَل,-فمٛمٜمام

الَل اْْلِ اهللهِ,ايمٛمه٣مُس َرؽُمقَل ُت -,هَمَٟمطْمػَمْ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َرَأْيُتفُ-صعم ,َأِّنِّ

شَوَأََمَرايمٛمه٣مَسزمِِِمَٝم٣مَِمفِ,هَمَِم٣ممَ
(2)

.

  :(190/ 7)قاه الٍووي يف ؾطح وػمي

                                                           
، وصححو اإلمام اْللباني في صحيح أبي داود اْلم (9149برقم: ) سننوفي  أبو داودأخرجو  (2)

 (، وقال: إسناده صحيح.9698برقم: )



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[04] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اظمَُْرادُ,شيمُِرْؤَيتِفَِوَأهْمْمُِروايمُِرْؤَيتِفُِصقَُمقا»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَمْقيُمفُ

ٙمِِٚمكمَزَمْٔمضُِرْؤَي٥مُ ًْ ,اظمُْ َٓ طَُو ُرْؤَي٥مُُيُْمؼَمَ ٣منٍىُمؾِّ ًَ ايمٛمه٣مسِمَجِٝمعََيْ٘مِٖملزَمْؾ6إِْٞم

فَمعَمفَمْدٌلَوىَمَذا,فَمْديَمكْمُِرْؤَي٥مُ ََصحِّ ْٕ ْقمِدِمَهَذا,ا ٣م,ايمِمه ََيُقزُهَماَلايْمِٖمْْمرَُوَأَمه

الٍهاللفَمعَمَواضِمدٍفَمْدلٍَٜم٣مَدةِزمَُِم ,ايْمُٔمَٙماَمءِمَجِٝمعِفِمٛمَْدؾَمقه ٓه َزهُشَمْقرٍَأزَم٣مإِ هَمَجقه

ىـا.زمَِٔمْدلٍ
؟همٜمؾَيقزيمفأنيِمقموضمده,إذامليٗمٌؾاحل٣مىمؿؾمٜم٣مدةايمُم٣مهدمسألُ:

اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذهاظمًٟميم٥م:

,زايمِمٝم٣ممزمرؤي٥مٞمٖمًفهمذه٤مزمٔمضايمٔمٙمامءإلمِتقيايمٗمقلإول:

  :(163/ 3) قاه ابَ قساوة يف املغين
فُاظمَْْذَه٤ِم:دِماظمَُْْمُٜمقرُ اَلَلَرَأىََمَتكَأٞمه َٝم٣مُم,يَمِزََمفَُواضِمٌداْْلِ ايمِمِّ ًٓ َأوْىَم٣منَفَمْد

٣مىمِؿِفِمٛمَْدؾَمِٜمَدفَمْدٍل,نَمغْمَ َْأوْاحْلَ .ْتُردهَأوْؾَمَٜم٣مَدسُمفُوُمٌَِٙم٦ْمَيُْمَٜمْد,مَل

ْٝم٧ِم,ََم٣ميمٍِؽ,وَمْقُلَوَهَذا ,َوايمٙمه ٣مهمِِٔملِّ ْأي,َوَأْصَح٣مِبَوايمُمه ـِايمره .اظمُْٛمِْذرَِوازْم

:َوإؽِْمَح٣مُقفَمَْم٣مٌء,َووَم٣مَل .َيُِمقمَُٓ

ٌٌَؾَرَوىَووَمْد ـْضَمٛمْ َدفَم :َأمْحَ َيُِمقمَُٓ ٓه .ايمٛمه٣مسِمَج٣َمفَم٥مِدِمإ

ـَْٞمْحُقهَُوُرِويَ فَم ًَ ـِـِاحْلَ 6َوازْم ـَ فُؽِمغِمي َٞمه ـْزمِفِحَمُْ٘مقمٌَيْقمٌِٕ ٣ٌَمن,َِم ؾَمْٔم

ٌَفَ ـَايمته٣مؽِمعَهَمَٟمؾْم ي .َوايْمِٔممْمِ

فَُويَمٛم٣َم6 ـََأٞمه فُسَمَٝمٗمه ـَْأٞمه ٣مىمِؿُزمِفِضَمَ٘مؿَيَمقْىَماَمَصْقَُمُف,هَمَٙمِزََمفُ,َرََمَّم٣منَِم ىـا.احْلَ



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[05] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

حلدي٧مأيبهريرة6ايمِمٝم٣مميٙمزَمفإلمأٞمفٓ:وذه٤مزمٔمّمٜمؿايمٗمقلايمث٣مِّن:

 -وفم٣مئُم٥م ريضاهلل ,-فمٛمٜمام ايمٛمٌل -أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل وم٣مل:-صعم

ْقُمَيْقَمسَمُِمقَُمقنَ» قنَ,َوايْمِٖمْْمُرَيْقَمسُمْٖمْمُِرونَ,ايمِمه َْوَحكَيْقَمسُمَّمحُّ ْٕ شَوا
(2)

.

احلدي٧م:قاه الرتوصي هذا ايمٔمٙمؿ َمٔمٛمك:همٗم٣مل,وهمنزمٔمضأهؾ إٞمام

ىـا.وفمٓمؿايمٛم٣مس,أنايمِمقموايمٖمْمرَمعاْلامفم٥مذيمؽ
.ٕنهذهاظمًٟميم٥مراصمٔم٥مإلماْلامفم٥مواإلَم٣مم6وهذاايمٗمقلايمراصمح

اْلالل,اطمتالفاظمْم٣ميمعمسألُ: رأنأهؾايمٝمٚمـرأْوا هؾَي٤م,همٙمقوُمدِّ

؟فمعمأهؾزمٗمٝم٥مايمٌٙمدانأنيِمقَمقاَمٔمٜمؿ

إلمأٞمفيمقشمٌت٦م,ايمٔمٙمؿمجعَمـأهؾَمذه٤ماإلَم٣ممأمحد,وايمٗمقلإول:

يمٙمزممجٝمع َمٔمفايمرؤي٥مَمـواضمدَمـاظمًٙمٚمكم, اافمتامدً,ايمٌٙمدانأنيِمقَمقا

.وايمِمٝم٣ممَمتٔمٙمؼزمدطمقلايمُمٜمر,فمعمرؤيتف,ٕنايمُمٜمرومددطمؾ

 ايمث٣مِّن: اظمًٟميم٥مايمٗمقل ايمتحٗمٝمؼدمهذه تف,أنيم٘مؾزمٙمدرؤي,وايمذيفمٙمٝمف

ُأمهَأنهىُمَرْي٤ٍم,َمـؿمريؼ:-امريضاهللفمٛمٜم-حلدي٧مازمـفم٣ٌمس,وَمْمٙمٔمف

٣مِرِث,زمِٛم٦َْمايْمَٖمّْمؾِ ٣مِم,َُمَٔم٣مِوَي٥مَإلَِمزَمَٔمَثْتفُاحْلَ ٣مَم,هَمَٗمِدَْم٦ُم:وَم٣مَلزم٣ِميمُمه هَمَٗمَّمْٝم٦ُمايمُمه

ضَم٣مصَمَتَٜم٣م, ٣مِم,َوَأَٞم٣مَرََمَّم٣منُفَمقَمهَواؽْمُتِٜمؾه اَلَلهَمَرَأْي٦ُمزم٣ِميمُمه ُٚمَٔم٥ِم,يَمْٝمَٙم٥مَاْْلِ شُمؿهاْْلُ

ْٜمِر,آطِمرِدِماظمَِْديٛم٥َمَوَمِدَْم٦ُم َٟميَمٛمِلايمُمه ًَ ٌُْدهَم ـُاهللِفَم ٌه٣مسٍزْم ,-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم

                                                           
ْللباني في (، وصححو اإلمام ا020، والترمذي برقم: )(9194في برقم: )أبو داود أخرجو  (2)

 صحيح السنن.



 قام وػرضه وؿا قتعؾق بهاؾص تعرقف 

 

[06] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اَلَلَذىَمرَشُمؿه هَمَٗم٣مَلاْْلِ اَلَل؟َرَأْيُتؿََُمَتك: هَمُٗمْٙم٦ُماْْلِ ُٚمَٔم٥ِم,يَمْٝمَٙم٥مََرَأْيٛم٣َمهُ: :هَمَٗم٣مَلاْْلُ

يَم٘مِٛمه٣م":هَمَٗم٣مَلَُمَٔم٣مِوَي٥ُم,َوَص٣ممََوَص٣مَُمقاايمٛمه٣مُس,َرآهُوََٞمَٔمْؿ,:هَمُٗمْٙم٦ُمَرَأْيَتُف؟َأْٞم٦َم

٦ٌِْم,يَمْٝمَٙم٥مََرَأْيٛم٣َمهُ ًه َأوَ:هَمُٗمْٙم٦ُمَٞمَراُه,َأوْشَماَلشمكَِم,ُٞمْ٘مِٚمَؾضَمتهكَٞمُِمقمَُٞمَزاُلهَماَلايم َٓ

,:هَمَٗم٣مَلَوِصَٝم٣مَِمِف؟َُمَٔم٣مِوَي٥مَزمُِرْؤَي٥مِسَمْ٘مَتِٖمل صعماهلل-اهللَِرؽُمقُلَٞم٣مَأََمرََهَ٘مَذآَ

ش-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ
(2)

.

َأْهِؾ:َقاَه الرتوصي يمُِ٘مؾِّ َأنه ايْمِٔمْٙمِؿ َأْهِؾ فِمٛمَْد ِدي٧ِم احْلَ َهَذا فَمعَم َوايْمَٔمَٚمُؾ

ُٜمْؿ.زَمَٙمٍدُرْؤَيتَ

 :(197/ 7ي)قاه الٍووي يف ؾطح وػم
ِحٝمُح ْؤَي٥مََأنه:َأْصَح٣مزمِٛم٣َمفِمٛمَْدَوايمِمه ايمرُّ زَمْؾ,ايمٛمه٣مَسؿُّسَمٔمَُٓ َتصُّ ـََْتْ وَمُرَبزمَِٚم

٣مهَم٥مٍفَمعَم ًَ ََم َٓ اَلةُهمِٝمَٜم٣مسُمْٗمٌَمُ .ايمِمه

َٖمَؼإِنَِووِمٝمَؾ: .يَمِزََمُٜمؿْاظمَْْْمَٙمعُاسمه

َٖمَؼإِنَِووِمٝمَؾ: وْمٙمِٝمؿُاسمه اإْلِ ٓه .هَماَلَوإِ

ْؤَي٥مُسَمُٔمؿَُّأْصَح٣مزمِٛم٣َم:زَمْٔمُضَووَم٣مَل َْرضَِأْهؾِٝمعَمَجََِمْقِوعٍدِمايمرُّ ْٕ ىـ ا.ا
دمزمٙمدٓئمتٚمدونفمعمرؤي٥ماْلالل؟ايمِمقمٝم٥مىمٝمٖممسألُ:

أنأهؾايمٌٙمدٓئمتٚمدونايمرؤي٥مويمق ر و,وُمدِّ دمىمامهقاحل٣ملدمفُمامن,

ئمتٚمدوناحل٣ًمب6ونمغمذيمؽَمـايمٌٙمدان,يمٝمٌٝم٣م همذه٤مزمٔمضأهؾ,وإٞمام

                                                           
 (.2680أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[07] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يمٙمحٛم٣مزمٙم٥م,ايمٔمٙمؿ اظمتٗمدم ايمٗمقل ,وهق سمٙمأن دم ىم٣من يث٦ٌمْلؿَمـ ؽايمٌالد

.زمٗمٝم٥مايمدولرَمّم٣منزم١مفمالن

ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ وهق,يم٘مـذه٤ممجٌع سمٝمٚمٝم٥م, ازمـ ؾمٝمخاإلؽمالم وَمٛمٜمؿ

زم٣مز ازمـ ايمُمٝمخ َمُم٣م,ومقل زمٙمدهخيوومقل َمع يِمقم أٞمف ايمٗمقل,ٛم٣م هق وهذا

.ايمِمحٝمح

ايمُمٝمخ اهللسمٔم٣ملمضمتكأن رمحف سمتٔمٚمد,ازمـزم٣مز ىم٣مٞم٦مايمدويم٥م يٖمتلويمق

صعماهلل-يمٗمقلايمٛمٌل,هم١مٞمفيِمقمَمعزمٙمدهٟمطمغماإلفمالنيمدوافملؽمٝم٣مؽمٝم٥م,سم

َْوَحكَيْقَم»:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ْٕ َوا سُمْٖمْمُِروَن َيْقَم َوايْمِٖمْْمُر سَمُِمقَُمقَن َيْقَم ْقُم ايمِمه

قنَ شسُمَّمحُّ
 (2)

.

ٞمحـٞمٔمٙمؿو,ٞمٔمتٚمدفمعمهذاإَمروومديٗمقلوم٣مئؾىمٝمػٞمِمقممسألُ:

؟ومدطم٣ميمٖم٦مأنهذهايمدويم٥م

إلم رأىهالل٣مرأنإٞم٣ًمٞمًهمٙمقوُمدِّ,ايمقٓي٥مايمٔم٣مَم٥مٞمٗمقلهذهأَمقرفم٣مئدة

؟فمعمرؤيتفيمفأنيٗمػيقمايمت٣مؽمعهؾَيقز,شمؿمليٗمٌٙمقاؾمٜم٣مدسمفذياحلج٥م,

وي٘مقنوومقفايمٛم٣مس,أٞمفيٗمػايمٝمقمايمت٣مؽمعفمعمإفمالناإلَم٣مماْلقاب:

.شحل٨مفمرهم٥ما»:يٗمقل-ٝمفوؽمٙمؿصعماهللفمٙم-ٕنايمٛمٌل6زمٔمرهم٥م٣مصحٝمًح

؟صٝم٣مميقمايمُمؽمسألُ:

                                                           
 (.2928(، وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم: )020أخرجو الترمذي ) (2)



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[08] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ِصَٙم٥َم,حيرمصٝم٣مميقمايمُمؽفمعمايمٗمقلايمِمحٝمح همٗمدصم٣مءَمـضمدي٧م

ُزهَمرَ ـِ ٝمه٥مٍ:وَم٣مَل,زْم
ََمِْمٙمِ زمَُِم٣مٍة هَمُٟميِتَ

َي٣مِهٍ ـِ زْم ِر ك,ىُمُٙمقا:هَمَٗم٣مَل,ىُمٛمه٣مفِمٛمَْدفَمامه هَمَتٛمَحه

َص٣مئِؿٌإِ:هَمَٗم٣مَل,زَمْٔمُضايْمَٗمْقمِ رٌ,ِّنِّ همِٝمِف»:هَمَٗم٣مَلفَمامه ايمهِذيَيُُمؽُّ ايْمَٝمْقَم َص٣مَم ـْ ََم

ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمه٣مُسهَمَٗمْدفَمٍَمَأزَم٣مايْمَٗم٣مؽِمِؿ
 (2)

.

َأْهؾَِأىْمَثرِفِمٛمَْدَهَذافَمعَمَوايمَٔمَٚمُؾقاه اإلواً الرتوصي عكب احلسيح:

ـْايمِٔمْٙمؿِ -ايمٛمهٌِلَِّأْصَح٣مِبَِم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ـْ,-صعم ـَزَمْٔمَدُهؿَْوََم َِم

,ؽُمْٖمَٝم٣منَُيُٗمقُلَوزمِفِايمته٣مزمِِٔمكَم, ـَُوََم٣ميمُِؽايمثهْقِريُّ ٌُْدَأَٞمٍس,زْم ـُاهللَِوفَم ٣ٌَمَرِك,زْم اظمُْ

, ٣مهمِِٔملُّ صُمُؾَيُِمقمََأنْىَمِرُهقاَوإؽِْمَح٣مُق,َوَأمْحَُد,َوايمُمه ايمهِذيايمَٝمْقمَايمره ُيَُمؽُّ

ـْهَمَ٘م٣منََص٣مََمفُإِنَْأىْمَثُرُهؿَْوَرَأىهمِٝمِف, َأنَْرََمَّم٣منَؾَمْٜمرَِِم .ََمَ٘م٣مَٞمفَُيْقًَم٣مَيْٗمِضَ

؟ايمِمٝم٣ممزمٔمدايمٛمِمػَمـؾمٔم٣ٌمنضم٘مؿ مسألُ:

 ُهَرْيَرَة َأيِب ـْ اظمًٟميم٥مىمامصم٣مءدمايمِمحٝمحكمفَم -اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذه

 -ريضاهللفمٛمف , ِلِّ ايمٛمٌه ـْ وؽمٙمؿصعماهلل-فَم »:وَم٣مَل,-فمٙمٝمف ـه ََم َيَتَٗمده َٓ

َأْنَيُ٘مقَنَرصُمٌؾىَم٣مَنَيُِمقُمَصْقَمَ6َأضَمُدىُمْؿَرََمَّم٣مَنزمَِِمْقِمَيْقٍمَأْوَيْقََمكْمِ ٓه ُفإِ

.شهَمْٙمَٝمُِمْؿَذيمَِؽايْمَٝمْقمَ

فَمْٚمٍرورىاهللفمٛمٜماموَم٣مَل:وَم٣مدلفمٙمٝمفضمدي٧موايمراصمحَم٣م ـِ زْم ٌِْداهللهِ َلفَم

َرؽُم ِصَٝم٣مُمَداُودَ:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-قُلاهللهِ َٝم٣مِمإلَِماهللهِ ايمِمِّ َأضَم٤مه ,إِنه

                                                           
 (.080، والترمذي برقم: )(9114برقم: )معلًقا، وأخرجو أبو داود أخرجو البخاري في صحيحو  (9)



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[09] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اَلمُ ًه اَلِةإلَِماهللهَِصاَلُةَداُوَدفَمَٙمْٝمِفايم ايمِمه ْٝمِؾَوَيُٗمقُم,َوَأضَم٤مه ىَم٣مَنَيَٛم٣مُمٞمِِْمَػايمٙمه

شَيْقًَم٣مَوُيْٖمْمُِرَيْقًَم٣مَوىَم٣مَنَيُِمقمُ,شُمُٙمَثُفَوَيٛم٣َمُمؽُمُدؽَمفُ
(2)

.

رصماًل أن ر وُمدِّ يقَمًىم٣منهمٙمق يقَمًيِمقم ويٖمْمر ي٘مقن,٣م٣م أن ٞم٣مؽم٤م شمؿ

َمـؾمٔم٣ٌمن يقم آطمر يقم,صقَمف ومٌؾآطمر ايمِمٝم٣مم,أو يمف وٓي٘مقن,ْل٣مز

.خم٣ميمًٖم٣م

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌل-ريضاهللفمٛمف-وأَم٣مضمدي٧مأيبهريره

٣ٌَمُن,اْٞمَتَِمَػإَِذا»وم٣مل:- شسَمُِمقَُمقاهَماَلؾَمْٔم
(9)

.همٜمقَمٛم٘مراحلدي٧م,

َداُودََأزُمقاإلَم٣مموَم٣مَل ,َرَواهُ: ٌُْؾايمثهْقِريُّ ـَُوؾِم فُمَٚمْٝمٍس,َوَأزُمقايْمَٔماَلِء,زْم

ـَُوُزَهغْمُ ٍد,زْم ـِحُمَٚمه ايْمَٔماَلِء.فَم

ٌُْدَوىَم٣منَ":َداُودََأزُمقوَم٣مَلو ,فَم ـِ مْحَ ايمره ُثحُيََٓ َدوُمْٙم٦ُمزمِِف,دِّ مَْحَ
َ:ِٕ :وَم٣مَل؟مِل

فُ" َٞمه -ايمٛمهٌِلهَأنهفِمٛمَْدُه,ىَم٣منَِٕ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٣ٌَمنََيِِمُؾىَم٣منَ-صعم ؾَمْٔم

ـِ":َووَم٣مَل,"زمَِرََمَّم٣منَ ."طِماَلهَمفُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم

َداُودََأزُمقوَم٣مَلو ْطِماَلهُمُف,ِديفِمٛمَْهَذاَويَمْٝمَس»: ـْايْمَٔماَلِء,نَمغْمُزمِفََِيِئَْومَل فَم

.شَأزمِٝمفِ

                                                           
 (.2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )2212يحو برقم: )أخرجو البخاري في صح (2)

(، 018(، والترمذي برقم: )9110(، وأبو داود في سننو برقم: )2060أحمد برقم: )أخرجو  (2)
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 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[21] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وَم٣مَل َأيِبؽَمَٙمَٚم٥َم :ومم٣ميدلفمعمٞم٘م٣مرسمفضمدي٧م ريضاهلل-ؽَمَٟميْم٦ُمفَم٣مئَُِم٥َم

ِصَٝم٣مِمَرؽُمقِلاهللهِ-فمٛمٜم٣م ـْ ىَم٣مَنَيُِمقُم»:هَمَٗم٣ميَم٦ْم,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-فَم

,َوُيْٖمْمُِرضَمتهكَٞمُٗمقَلوَمْدَأهْمَْمرَ,٣ممَضَمتهكَٞمُٗمقَلوَمْدَص ؾَمْٜمٍروَمطُّ ـْ اًمَِم
َومَلَْأَرُهَص٣مئِ

٣ٌَمنَ ؾَمْٔم ـْ َِم ِصَٝم٣مَِمِف ـْ َِم فُ,َأىْمَثَر ىُمٙمه ٣ٌَمَن ؾَمْٔم ٣ٌَمَنإِٓ,ىَم٣مَنَيُِمقُم ؾَمْٔم ىَم٣مَنَيُِمقُم

.شوَمٙمِٝمال

.إلماْلٚمعزمكمإضم٣مدي٧مرمحفاهللايمؼمَمذياإلَم٣مموذه٤م

َأْهؾِزَمْٔمضِفِمٛمَْداحَلِدي٧ِمَهَذاَوََمْٔمٛمَك:ضمحْ اهلل الرتوصياإلواً اه فك

ايمِٔمْٙمؿِ صُمُؾَيُ٘مقنََأنْ: ـْزَمِٗملَهَم١مَِذاَُمْٖمْمًِرا,ايمره ٣ٌَمنََِم ءٌؾَمْٔم ْقمِدِمَأطَمَذَرْ ايمِمه

٣ملِ .َرََمَّم٣منَؾَمْٜمرِحِلَ

ـُْرِويََووَمْد ـِ,-ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرةََأيِبفَم ِلِّفَم صعماهللفمٙمٝمف-ايمٛمٌه

ْؿ,ُيُْمٌِفََُم٣م-وؽمٙمؿ َُمقآَ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَم٣مَلضَمْٝم٧ُموَمْقَْلُ سَمَٗمده

.شَأضَمُدىُمؿَْيُِمقَُمفُىَم٣منََصْقًَم٣مَذيمَِؽُيَقاهمَِؼَأنْإِٓهزمِِِمَٝم٣مٍم,َرََمَّم٣منَؾَمْٜمرَ

َووَمْد اَم,احَلِدي٧ِمَهَذادِمَدله ـْفَمعَمايمَ٘مَراِهَٝم٥مَُأٞمه ُدََم َٝم٣ممََيَتَٔمٚمه ٣ملِايمِمِّ حِلَ

ىـا.َرََمَّم٣منَ
ومٌؾمسألُ: يِمقم أن يمف هؾيممع ومّم٣مء, صقم فمٙمٝمف َمـىم٣من ضم٘مؿ

رَمّم٣منزمٝمقم,أوزمٝمقَمكم؟



 اؾصقام وػرضه وؿا قتعؾق به تعرقف 

 

[20] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ويمقىم٣منومٌؾرَمّم٣من,صم٣مزأنيٗمّمٝمفومّم٣مء,صقمويمقىم٣منفمعمايمٔمٌد

.زمٝمقمأويقَمكم

**********







  



ا.»حدقث: ]   ..«[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[22] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم  ال»]حدقث:  

ا...  [«صوؿا

 

)–141 ـْ صعماهلل-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةفَم

َُمقاَرََمَّم٣مَنزمَِِمْقِمَيْقمٍ»-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ سُمَٗمدِّ َرصُماًلىَم٣مَنَيُِمقُم,َٓ ٓه إ َأْوَيْقََمكْمِ

شهَمْٙمَٝمُِمْٚمُفَصْقًَم٣م
(2)

.(

*******************************:اؾشرح

.أيٓسمتٗمدَمقا.شٓسمٗمدَمقا»قىله: 

.أوايمٔمٙم٥ماؽمتٗم٣ٌملرَمّم٣من,٣مضمتٝم٣مؿمًاأي.شزمِمقميقمأويقَمكم»قىله: 

ضم٘مؿاؽمتٗم٣ٌملرَمّم٣منزمِمقميقمأويقَمكم؟مسألُ:

يقم زمِمقم رَمّم٣من سمٗمدم ضمرَم٥م احلدي٧م يقَمكم,دم أو,٣مؿمًاضمتٝم٣م,أو

.٣مًٌسمرضمٝم

.ىمامسمٗمدمفمٙمٝمفزمحرامهمٙمٝمس,أويمِمٝم٣مٍمافمت٣مده,أَم٣مَمـص٣مميمٗمّم٣مء

ظمـىمرهفوومد٣مطمالهمً,صمقازسمًٚمٝم٥مرَمّم٣منِبذاآؽمؿويف احلديث:* 

ب  ."هؾيٗم٣ملرَمّم٣منأوؾمٜمررَمّم٣من"دمصحٝمحف:ايمٌخ٣مرياإلَم٣ممزمقه

 

                                                           
 (.2689(، ومسلم في صحيحو برقم: )2224أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



ا...»حدقث: ]   «[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[23] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 :(113/  4) فتح الباضيقاه احلافظ يف 
ٌَُوَأؾَم٣مرَ ِذهَِخ٣مِريُّايْم مَج٥َمِِِبَ ْ َٞمِجٝمٌحََمْٔممَمٍَأزُمقَرَواهُ,َؤِمٝمٍػضَمِدي٧ٍمإلَِمايمؼمه

ـْ,اظمََْدِِّنُّ يِّؽَمِٔمٝمدٍفَم ـْ,اظمَْْٗمػُمِ -ُهَرْيَرةََأيِبفَم »:ََمْرهُمقفًم٣م-ريضاهللفمٛمف َٓ

ـْاؽْمؿٌَرََمَّم٣منَهَم١مِنهَرََمَّم٣منَسَمُٗمقيُمقا ـْوَاهللهَِأؽْماَمءَِِم شَرََمَّم٣منَؾَمْٜمرَوُمقيُمقايَم٘مِ

َٖمفُايْمَ٘م٣مَِمؾِدِمفَمِدي زمـَأطْمَرصَمفُ .ََمْٔممَمٍزمَِٟميِبَوَؤمه

:وَم٣مَل ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ـُْرِويَوَمْدايْم ـََْمْٔممَمٍَأيِبفَم دِفَم ـِحُمَٚمه ٌَفَُوُهقَىَمْٔم٤ٍمزْم ,َأؾْم

ـَْوُرِويَ ـُُِم٣َمِهدٍفَم ًَ ـَْواحْلَ َووَمدِ,ٝمَٖمكْمَِؤمِؿَمِريَٗمكْمَِِم ٌَُخ٣مِريُّاضْمَت٨مه َقازِايْم ِْلَ

ةَِذيمَِؽ اْٞمَتَٜمك.َأضَم٣مِدي٧َمزمِِٔمده

لُّسَمْرصَمؿََووَمْد
٣مئِ ًَ طْمَِم٥مُزَم٣مٌب":هَمَٗم٣مَل,َأْيًّم٣ميمَِذيمَِؽايمٛمه يمَُِمْٜمرُِيَٗم٣مَلَأنْدِمايمرُّ

"َرََمَّم٣منَُرََمَّم٣منَ »:قفًم٣مََمْرهمُزَمْ٘مَرةََأيِبضَمِدي٧َمَأْوَردَشُمؿه, ـهَٓ أضمدىُمؿَيُٗمقيَم

,َرََمَّم٣منصٚم٦م ٌه٣مسٍزمـَوضَمِدي٧م,شىُمٙمفومٚمتفوٓ َرََمَّم٣منَدِمفُمْٚمَرةٌ»:فَم

٥مًسَمْٔمِدُل ُؽَووَمْد,شضَمجه ًه ْٜمرِيمِٙمتهْٗمٝمِٝمدُِيَتَٚم :وَم٣مَلضَمْٝم٧ُم,زمِفِايْمُٗمْرآنِزمُِقُرودِزم٣ِميمُمه

ـَ,شؾَمْٜمرٍ»:يَمْٖمظِضَمْذُفنََيُ٘مقَأنْاضْمتاَِملََِمعَ,{َرََمَّم٣منَؾَمْٜمرُ} ضََم٣مِدي٧ِمَِم ْٕ ا

ـْ ِفَِم َواةِسَمٌَمُّ ُهقََهَذاَوىَمَٟمنه,ايمرُّ ُّ ْ٘مؿِاظمَُِْمٛمِِّػصَمْزمِفَمَدمِدِمايمنِّ َوُٞمِٗمَؾ,زم٣ِمحْلُ

ـْ .ايْمَ٘مَراِهَٝم٥مََم٣ميمٍِؽَأْصَح٣مِبفَم

ِِّنِّزمـاَوفَمـ ٣ٌَموِماله ـََوىَمثغِمٍ,َِمٛمُْٜمؿْايْم ٣مَِم هُمفُوَمِريٛم٥َمٌُهٛم٣َمكَىَم٣منَإِنْ,همِِٔمٝمه٥مِايمُمه سَمٌْمِ

ْٜمرِإلَِم ْٚمُٜمقرُ,ُيْ٘مَرهُهَماَل,ايمُمه َقازفَمعَمَواْْلُ ىـا.اْْلَ
 



ا...»حدقث: ]   «[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[24] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َم٣مؽم٤ٌمسمًٚمٝم٥مرَمّم٣منِبذاآؽمؿ؟مسألُ:

ٕنايمٛم٣مسأولَم٣مؽمٚمقايمُمٜمقرىم٣من6اؽمؿرَمّم٣منَمُمتؼَمـايمرَمّم٣مءو

وومٝمؾ ايمِمٝمػ, ؾمدة دم ايمٛم٣مس:رَمّم٣من زم٤ًٌمايمِمٝم٣ممٕن همٝمف ئمْمُمقن

همغمَمُّمقن.

ِٚمَٝم٥مِدِمَواطْمُتٙمَِػقاه احلافظ ابَ حجط يف الفتح: ًْ ْٜمرَِهَذاسَم َرََمَّم٣منَايمُمه

فُهَمِٗمٝمَؾ: َٞمه ُٞمقُبهمِٝمفِسُمْرََمُضِٕ َرُقَأيْايمذُّ َنه6ُُتْ
َْمَّم٣مءَِٕ ةُايمره رِّؾِمده .احْلَ

ْقمِازْمتَِداءَُواهَمَؼَووِمٝمَؾ: اَزََمٛم٣ًمٝمفِهمِايمِمه ىـا.َأفْمَٙمؿَُواهللهُ,ضَم٣مرًّ
.شَأْوَيْقََمكْمِ,َيْقمٍ»قىله: 

وإٞماماظمٛمٜملفمٛمفايمِمقمَمـ,صمقازايمِمٝم٣ممزمٔمدايمٛمِمػَمـؾمٔم٣ٌمنفًه: *

.أصمؾآضمتٝم٣مط

َرصُماًلىَم٣م»قىله:  ٓه .شَنَيُِمقُمَصْقًَم٣مهَمْٙمَٝمُِمْٚمفُإ

,أوىم٣منفمٙمٝمٜم٣مومّم٣مءهمٙمتٗمّمفوأيّم٣ماَمرأةىم٣مٞم٦مسمِمقمصقًَم٣مهمٙمتِمٚمف,

.وإٞمامذىمرايمرصمؾطمرجخمرجايمٕم٣ميم٤م

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

********** 







ا...»حدقث: ]   «[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[25] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم »]حدقث:  

ا...  [«صوؿا

 

ـْ)–141 فُمَٚمرَفَم ـِ زْم ٌِْداهللهِ ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَل:وَم٣مَل-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم

-اهللهِ وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف هَمُِمقَُمقا»َيُٗمقُل: َرَأْيُتُٚمقُه َرَأْيُتُٚمقُه.إَذا َوإَِذا

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَم٣موْمُدُروايَمفُ.هَمَٟمهْمْمُِروا شهَم١مِْننُمؿه
 (2)

.(

*******************************:اؾشرح

 ش.هَم٣موْمُدُروايَمُفشَماَلشمكِمَ»:٣مت,َمٛمٜم٣مِرَوايَتيمفاحلدي٧مصم٣مء

ِرَواَي٥ٍم:وَ »دِم نُمؿه هَم١مِْن هَمَٟمهْمْمُِروا َرَأْيُتُٚمقُه َوإَِذا هَمُِمقَُمقا, اَلَل
اْْلِ َرَأْيُتُؿ إَِذا

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَمُِمقَُمقاشَماَلشمكَِمَيْقًَم٣م شفَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَم٣موْمُدُروايَمُفَودِمِرَواَي٥ٍمهَم١مِْننُمؿه
 (9)

.

ةَِٚمُٙمقاهَمَٟمىمْفَمَٙمْٝمُ٘مؿْنُمؿههَم١مِنْ»َودِمِرَواَي٥ٍم: ششَماَلشمكِمَايمِٔمده
 (1)

.

ْٜمرُ»َودِمِرَواَي٥ٍم: واشَماَلشمكِمَ,هَم١مِْنفَمِٚمَلفَمَٙمْٝمُ٘مُؿايمُمه شهَمُٔمدُّ
 (9)

.

واشَماَلشمكِمَ»َودِمِرَواَي٥ٍم: .شهَم١مِْنُأنْمِٚمَلفَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَمُٔمدُّ

ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٙمدٓيم٥مفمعمأنايمِمٝم٣مميتٔمكمزمرؤي٥مهاللرَمّم٣من,

                                                           
 (.2686(، ومسلم في صحيحو برقم: )2266) أخرجو البخاري في صحيحو برقم: (2)

 .-رضي اهلل عنو  -، من حديث أبي ىريرة (2682أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 ما.-رضي اهلل عنو  -من حديث ابن عمر (، 2260أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (1)



ا...ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قو»حدقث: ]   «[م أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[26] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وِبذا احلدي٧ماؽمتدل فمعم أوصمٌقا ممـ إيمٝمٜمؿ وَمـ إَم٥ماحلٛم٣مزمٙم٥م مجٝمع

.ايمِمٝم٣ممزمرؤي٥مايمقاضمد

أنايمُمٜمرُئمٙمؿزمٓمٜمقراْلالل,ٓزم٣محل٣ًمب.:فًه *

ىمٝمٖمٝم٥مرؤي٥ماْلالل؟مسألُ:

.هم١منرؤَيصحايمِمٝم٣ممزم٣ميمٔمكم,وإَم٣مأنُيرىزم٣ميمٛم٣مـمقر,اْلاللإَم٣مأنُيرى

.شهَمُِمقَُمقا»قىله: 

يدلفمعمذيمؽ,ٕنإَمريٗمتضايمقصمقب,٣مأيوصمقزمً ومقيمفسمٔم٣ملم,ومم٣م

.[56]اظم٣مئدة:چڃ   ڃ  ڃ  چ چ 

 ُهَرْيَرَة َأيِب ـْ :وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-وفَم اهللهِ صعماهلل-ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَل

ٌُقهُ,ََم٣مَُنَْٝمُتُ٘مْؿفَمٛمْفُ»:َيُٗمقُل-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ
هَمْٟمسُمقاَِمٛمُْفََم٣مَوََم٣مَأََمْرسُمُ٘مْؿزمِفِ,هَم٣مصْمَتٛمِ

فَمعَم,اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ َواطْمتاَِلهُمُٜمْؿ ٣مِئٙمِِٜمْؿ ًَ ََم ىَمْثَرُة ٌْٙمُِ٘مْؿ وَم ـْ َِم ـَ ايمهِذي َأْهَٙمَؽ اَم هَم١مِٞمه

شَأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ
 (2)

.

.ئمٛملهاللؾمقال,همٟمهمْمروا:شهَمَٟمهْمْمُِرواَوإَِذاَرَأْيُتُٚمقُه»قىله: 

رَمّم٣من؟زم٘مؿيث٦ٌمَمـايمُمٜمقداخلروجَمـمسألُ:

واَمرأسمكم,يث٦ٌمهاللؾمقالزمرؤي٥مرصمٙمكم وَُٓيزئايمقاضمد,أورصمؾ

.ىمامهقاحل٣ملدمدطمقلايمُمٜمر

                                                           
 (.2110(، ومسلم في صحيحو برقم: )0988أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



ا...»حدقث: ]   «[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[27] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

زماميث٦ٌمايمِمقمواإلهمْم٣مر؟مسألُ:

َؼايمِمٝم٣ممواإلهمْم٣مرزم٣ميمرؤي٥م,ٕنايمُمٜمراْلجريُئمرفِب٣م .فُمٙمِّ

,-ريضاهللفمٛمف-َأيِبزَمْ٘مَرَةصم٣مءَمـضمدي٧م ايمٛمهٌِلِّ ـْ صعماهللفمٙمٝمف-فَم

َيٛمُْٗمَِم٣منِ»:وَم٣مَل-وؽمٙمؿ َٓ ٥مِ,َرََمَّم٣منُ:ؾَمْٜمَرافِمٝمدٍ,ؾَمْٜمَراِن جه شَوُذواحْلَ
 (2)

.

ـْ فُمَٚمَروفَم ـَ ,-فمٛمٜمامريضاهلل-ازْم ايمٛمهٌِلِّ ـْ ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-فَم

ُفوَم٣مَل َٞمْ٘مُت٤ُم»:َأٞمه َٓ ٝمه٥ٌم ٥ٌمُأَمِّ ٣مُأَمه ٤ُم,إِٞمه ًُ َٞمْح َٓ ْٜمُرَهَ٘مَذاَوهَ,َو ًة,َ٘مَذاايمُمه َئْمٛمِلََمره

َٔم٥مً ًْ
ـَسمِ ي ًةشَماَلشمكِمَ,َوفِممْمِ شَوََمره

 (9)
.

 ـْ َِم ٙمِؿٍَوَووَمَع ًْ َُم فِمٛمَْد ايْمَقصْمِف َوَهَ٘مَذا»:زمَِٙمْٖمظِ,َهَذا َهَ٘مَذا ْٜمُر َؼ,ايمُمه َوَصٖمه

َأَص٣مزمِِٔمفِ زمُِ٘مؾِّ سَمكْمِ ََمره ,زمَِٝمَدْيِف ايمِمه دِم ٌََض َأِوَووَم ايْمُٝمْٚمٛمَك ٣مَم إِِْبَ ايمثه٣ميمَِث٥ِم ْٖمَٗم٥ِم

ى .شايْمُٝمْنَ

ْٖمُظيَمفُ ٥ٌََمَوايمٙمه َأيِبؾَمْٝم ـُ ُدَوازْم ,َوَرَوىَأمْحَ ـِ زْم ـِ مْحَ ٌِْدايمره فَم ـِ ؿَمِريِؼحَيَْٝمكزْم ـْ َِم

فُمَٚمَر ـِ ازْم ـِ ونَ»:َرهَمَٔمفُ-فمٛمٜمامريضاهلل-ضَم٣مؿم٤ٍِمفَم ٌعَوفِممْمُ ًْ
ْٜمُرسمِ شمُ,ايمُمه ؿه

سَمكْمِ ََمره ْٝمِف ىَمٖمه زَمكْمَ ٌهَؼ ٣ممَ,ؿَم ِْبَ اإْلِ ٌََض هَمَٗم ايمثه٣ميمَِث٥َم ٌََؼ فَم٣مئَُِم٥مُ:وَم٣مَل.َوؿَم -هَمَٗم٣ميَم٦ْم

 ـِ»:-ريضاهللفمٛمٜم٣م مْحَ ايمره ٌِْد فَم يَِب
ِٕ  اهللهُ ايمٛمهٌِلُّ,َيْٕمِٖمُر َهَجَر اَم صعماهلل-إِٞمه

                                                           
 (.2682(، ومسلم في صحيحو برقم: )2229أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2686(، ومسلم في صحيحو برقم: )2221أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)



ا...»حدقث: ]   «[ال تؼدؿوا رؿضان بصوم قوم أو قوؿني إال رجًلا ؽان قصوم صوؿا

 

[28] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مَءُهؾَمْٜمًرا-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ًَ
ـَهَمٛمََزَل,ٞمِ ي ٍعَوفِممْمِ ًْ

ْٜمَر»:هَمَٗم٣مَل:هَمِٗمٝمَؾيَمفُ,يمِتِ ايمُمه إِنه

ـَ ي ًٔم٣مَوفِممْمِ ًْ
شَوؾَمْٜمٌرشَماَلشُمقنَ,َيُ٘مقُنسمِ

 (2)
.

فَم٣مئَُِم٥َمرىاهللفمٛمٜم٣موصم ـْ ٌع»:وَم٣ميَم٦ْم,٣مءدمايمِمحٝمحكمفَم ًْ
ظمَه٣مََمَّم٦ْمسمِ

ـه ُه َأفُمدُّ يَمْٝمَٙم٥ًم وَن ا,َوفِممْمُ َرؽُمقُل فَمعَمه َدطَمَؾ -هللهِ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم

ْٚم٦َمَأْنَٓسَمْدطُمَؾفَمَٙمْٝمٛم٣َمؾَمْٜمًرا:هَمُٗمْٙم٦ُم,زَمَدَأزمِك»:وَم٣ميَم٦ْم ًَ َؽَأوْم ,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِإِٞمه

ـه ُه َأفُمدُّ ـَ ي َوفِممْمِ ٍع ًْ
سمِ ـْ َِم َدطَمْٙم٦َم َؽ ٌعإِنه»:هَمَٗم٣مَل,َوإِٞمه ًْ

سمِ ْٜمَر ايمُمه

ونَ شَوفِممْمُ
(9)

.

-فمٛمٜمؿريضاهلل-َمًٙمؿفمـصم٣مزمروأمؽمٙمٚم٥مي٧ماحلدوأطمرج
 (1)

.

نمُ»قىله:  يَمفُهَم١مِْن هَم٣موْمُدُروا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ شؿه اْلالل: فمٙمٝم٘مؿ نُمؿه إن إَم٣م:أي

.زمًح٣مبأوملسمروهَمْمٙمًٗم٣م

يَمفُ»قىله:  :شهَم٣موْمُدُروا شمالشمكم ايمٔمدة همٟمىمٚمٙمقا َم٣ميقًَم٣م, دمفمعم َمٌكم هق

.ي٣متإطمرىاايمرو

ضمتك6ٙمٝمفايمًٙمػروقاناهللفمٙمٝمٜمؿَمـآصمتٜم٣مددمفم٣ٌمداهتؿَم٣مفموفًه:

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يٟمسمقنِب٣مفمعمايمقصمفإىمٚمؾايمذيزمٝمٛمفرؽمقلاهلل

************

                                                           
 .(90600برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (2)

 (.2681أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

  (.2681 ،2684أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (1)



 «[تسحروا ػإن ػي اؾسحور برؽة»حدقث: ] 

 

[29] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 [«تسحروا ػإن ػي اؾسحور برؽة»]حدقث:  

 

)–142 ـْ ََم٣ميمٍِؽوم٣ملفَم ـِ وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِسزْم

ُروا»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- حه ًَ ُحقِرزَمَرىَم٥مًسَم ًه دِمايم شهَم١مِنه
(2)

.(

*******************************:اؾشرح

.ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧مدمذىمرآدابايمِمٝم٣ممفائدَ: 

ايْمَٔم٣مصِ ـِ زْم فَمْٚمِرو ,-فمٛمٜمامريضاهلل-وأطمرجَمًٙمؿَمـضمدي٧م َأنه

ِصَٝم٣مَِمٛم٣َم»:وَم٣مَل-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿصعم-َرؽُمقَلاهللهِ َوِصَٝم٣مِمَأْهِؾ,هَمِْمُؾََم٣مزَمكْمَ

َحرِ,ايْم٘مَِت٣مِب ًه شَأىْمَٙم٥ُمايم
(9)

.

و َأْصَح٣مِبايمٛمهٌِلِّ ـْ َرصُمٍؾَِم ـْ ٦ُمـــَدطَمٙمْ:وَم٣مَل,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-فَم

فَمعَم

 رُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ حه ًَ َيَت َأفْمَْم٣مىُمُؿ»:٣مَلهَمٗمَ,َوُهَق زَمَرىَم٥ٌم ٣َم إُِنه

٣مَه٣ماهللهُ شهَماَلسَمَدفُمقهُ,إِيه
(1)

.

,ٞم٥ًٌمإلمايمًحراؽمٚملؽمحقرً:شسمًحروا»قىله: 

 

                                                           
 (.2621(، ومسلم في صحيحو برقم: )2291أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2620أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.9209النسائي برقم: )أخرجو  (1)



 «[ؽةتسحروا ػإن ػي اؾسحور بر»حدقث: ] 

 

[31] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ضم٘مؿايمًحقر؟َم٣مهقمسألُ:

وأهمّمٙمف,ويمٝمسزمقاصم٤م,وايمًحقرَمًتح٤مزم٣مإلمج٣مع,وآَمريمإلرؾم٣مد

.أني٠مطمرظم٣ميٟميتإنؾم٣مءاهلل

يمًحقر؟َم٣مَيزئدمامسألُ:

وَُيزئايمًحقرزمٟمومؾَم٣مي٠مىَمؾوُيمَمب.

ذىمرزمٔمضهمقائدايمًحقر.فائدَ:

 أصح٣مبهمٝمف ؽمٝمام ٓ يمٙمجًؿ وفمقن وزمرىم٥م, ايم٘مت٣مب, ٕهؾ خم٣ميمٖم٥م

.ايمً٘مر

شمٌقت٥م:ايمػمىم:شزمرىم٥م»قىله:  ايمًمهل دم اإلْلل وٞمامؤه,اخلغم ء,

وزي٣مدسمف.

َم٣مهقأفمٓمؿؽم٤ٌميمٛمٝمؾايمػمىم٥م؟مسألُ:

ديرؽمقلاهللوَمالزَم٥مه,ؽم٣ٌمبايمػمىم٣متايمدفم٣مءزم٣ميمػمىم٥موَمـأفمٓمؿأ

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-

-أٞمسضَمِدي٧مدِموَمْقيمف(:140-139/ 4)قاه احلافظ يف فتح الباضي

 فمٛمف اهلل ُحقرِدِمهَم١مِنه سمًحُروا»:-ريض ًه كمِزمَِٖمْتِحُهقَ,شزَمَرىَم٥مًايم ًِّ ايم

َٜم٣م َنه,َوزمَِّمٚمِّ
ىَم٥مِزم٣ِميمْاظمَُْرادَِٕ صَْمرُ":ػَمَ ْٕ ؿُّهَمُٝمٛم٣َمؽِم٤ُم,"َوايمثهَقاُبا فُايمّمه َٞمه ََمِْمَدرٌِٕ

رِزمَِٚمْٔمٛمَك حُّ ًَ .ايمته



 «[تسحروا ػإن ػي اؾسحور برؽة»حدقث: ] 

 

[30] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ىَم٥مَُأوِ ييمَِ٘مْقٞمِفِايْمػَمَ ْقمِفَمعَمُيَٗمقِّ طُايمِمه ُػيَمفَُوُيٛمَُمِّ ٥مََوخُيَٖمِّ هَمُٝمٛم٣َمؽِم٤ُم,همِٝمفِاظمََُْمٗمه

فُ6ايْمَٖمْتَح َٞمه رََُم٣مِٕ حه ًَ .زمِفُِيَت

ىَم٥مَُووِمٝمَؾ: ـََُم٣مايْمػَمَ ـَُيَتَّمٚمه ؽْمتِٝمَٗم٣مظَِِم ِٓ فَم٣مءِا َحرِدِمَوايمدُّ ًه .ايم

َْولَم ْٕ ىَم٥مََأنهَوا ُحقرِدِمايْمػَمَ ًُّ ُِمُؾايم َدةٍزمِِجَٜم٣مٍتَُتْ ٣ٌَمعَُوِهلَ:َُمَتَٔمدِّ ٛمه٥مِاسمِّ ًُّ ,ايم

ي,ايْم٘مَِت٣مِبَأْهؾَِوخُم٣َميَمَٖم٥مُ ٣ٌَمَدةِفَمعَمزمِفَِوايمتهَٗمقِّ َي٣مَدةُ,ايْمِٔم َوَُمَداهَمَٔم٥مُ,ايمٛمهَُم٣مطِدِمَوايمزِّ

ُٙمِؼؽُمقءِ قعُُيثغُِمهُايمهِذياخْلُ ٤ٌُُّم,اْْلُ ًَ َدوَم٥مَِوايمته ـْفَمعَمزم٣ِميمِمه َٟمُلََم ًْ َأوْ,َذاكَإِذَْي

َتِٚمعُ ىَْمؾِفَمعَمََمَٔمفََُيْ ْٕ ٤ٌُُّم,ا ًَ ىْمرَِوايمته فَم٣مءِيمِٙمذِّ صَم٣مزَم٥مِ٥مََِمٓمِٛمهَووْم٦َمَوايمدُّ ,اإْلِ

ْقمِٞمِٝمه٥مَِوسَمَداُركُ ـْايمِمه ٌَْؾَأنْمَٖمَٙمَٜم٣مظمَِ .َيٛم٣َممََأنْوَم

ىَم٥مَُهِذهِايْمِٔمٝمِد:َدوِمٝمِؼزمـوَم٣مَل َُُمقرِإلَِمسَمُٔمقدََأنََْيُقزُايْمػَمَ ْٕ ٥مِا طُْمَرِويه ْٕ هَم١مِنه6ا

ٛمه٥مِإوَِم٣مََم٥مَ ًُّ صَْمرَُيقصِم٤ُمايم ْٕ ـىا.َوِزَي٣مَدسَمفُا
********** 















 «[إن بًلالا قؤذن بؾقل ػؽؾوا واذربوا حتى قؤذن ابن أم ؿؽتوم»حدقث: ] 

 

[32] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 «[إن بًلالا قؤذن بؾقل ػؽؾوا واذربوا حتى قؤذن ابن أم ؿؽتوم»حدقث: ] 

 

)–37 ـْ فُمَٚمرََوفَم ـِ ,-فمٛمٜمامريضاهلل-ازْم ِله ايمٛمٌه صعماهللفمٙمٝمف-َأنه

زمَِٙمْٝمؾٍ»:وَم٣مَل,-وؽمٙمؿ ُن ُي٠َمذِّ  ًٓ زماَِل  نَ,إِنه ضَمتهكُي٠َمذِّ زُمقا َواْذَ هَمُ٘مُٙمقا  ُأمِّ ـُ ازْم

شََمْ٘مُتقمٍ
 (2)

.(

*******************************:اؾشرح

ايمث٣مِّن ايمٖمجر إلمؿمٙمقع ,ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منأنووم٦مايمًحقر

فُمَٚمرَ ـِ ازْم ـِ قِلاهللهِىَم٣مَنيمَِرؽُم»:وَم٣مَل,-فمٛمٜمامريضاهلل-ودمصحٝمحَمًٙمؿفَم

َٞم٣مِنزماِلَ:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ََمْ٘مُتقٍمإفَْمَٚمكَُم٠َمذِّ ُأمِّ ـُ شٌلَوازْم
(9)

.

فَم٣مئَُِم٥مَحوصم٣مءدمايمِمحٝم ـْ -كمفَم ,-ريضاهللفمٛمٜم٣م ايمٛمهٌِلِّ ـْ صعم-فَم

ُنزمَِٙمْٝمؾٍ»:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ُي٠َمذِّ ًٓ زماَِل وَم٣مَلإِنه ُف َن,َأٞمه زُمقاضَمتهكُي٠َمذِّ هَمُ٘مُٙمقاَواْذَ

ََمْ٘مُتقمٍ ُأمِّ ـُ شازْم
(1)

.

وصم٣مء ضَم٣مسمٍِؿ ـِ زْم -دمضمدي٧مفَمِديِّ َٞمَزيَم٦ْم»:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف :ظمَه٣م

ايْمَٖمْجرِ} ـْ ؽَْمَقِدَِم ْٕ ْٝمِطا اخْلَ ـْ زَْمَٝمُضَِم ْٕ ْٝمُطا يَمُ٘مْؿاخْلَ َ ٌَكمه {ضَمتهكَيَت وَم٣مَليَمُففَمِديُّ

اهللهِ َرؽُمقَل َي٣م ضَم٣مسمٍِؿ ـُ فِمٗمَ:زْم ِوؽَم٣مَديِت ٦َم َُتْ َأصْمَٔمُؾ َأزْمَٝمَض:٣ميَمكْمِإِِّنِّ ًٓ ,فِمَٗم٣م

                                                           
 (.2629(، ومسلم في صحيحو برقم: )020أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.186أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.186(، ومسلم في صحيحو برقم: )099أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (1)



 «[إن بًلالا قؤذن بؾقل ػؽؾوا واذربوا حتى قؤذن ابن أم ؿؽتوم»حدقث: ] 

 

[33] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َأؽْمَقدَ ًٓ ايمٛمهَٜم٣مرِ,َوفِمَٗم٣م ـْ َِم ْٝمَؾ ايمٙمه ,َأفْمِرُف اهللهِ َرؽُمقُل صعماهللفمٙمٝمف-هَمَٗم٣مَل

ْٝمِؾَوزَمَٝم٣مُضايمٛمهَٜم٣مرِ»:-وؽمٙمؿ اَمُهَقؽَمَقاُدايمٙمه ِوؽَم٣مَدسَمَؽيَمَٔمِريٌضإِٞمه همٟمٞمزل,شإِنه

ايْمَٖمْجرِ}:فمزوصمؾاهلل ـَ {َِم
(2)

.

 صُمٛمُْدٍبودم ـَ زْم ؽَمُٚمَرَة فمـ َمًٙمؿ -صحٝمح فمٛمف َيُٗمقُل,-ريضاهلل

ًدا زماَِلٍل»َيُٗمقُل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ؽَمِٚمْٔم٦ُمحُمَٚمه َأضَمَدىُمْؿٞمَِداُء نه َيُٕمره َٓ

ُحقرِ ًه ايم ـَ َتْمغِمََوََٓهَذ,َِم ًْ ٌََٝم٣مُضضَمتهكَي شاايْم
(9)

.

مسألُ: ضم٘مؿ ىمثغمَمَم٣مَم٣م َمـايمتقومػفمــايمٛم٣مسيٖمٔمٙمف دمايمِمٝم٣مم,

إىمؾوايمممبومٌؾإذان,أوسمٗمديؿإذانومٌؾوومتفدمايمٖمجر,وسمٟمطمغمه

فمـوومتفدماظمٕمربزماميًٚمكاضمتٝم٣مؿًم٣م؟

ىمثغمَمـايمٛم٣مسحيدشمقنزمدفم٥موهلآضمتٝم٣مط,ضمٝم٧ميتقومٖمقنفمـإىمؾ

هذاأَمٌرٓأوشمٙم٧مو,وايمممبونمغمذيمؽَمـاظمٖمْمراتومٌؾايمٖمجرزمٛمِمػ

فمٙمٝمف 6ديمٝمؾ اهلل وصمؾٕن اخلٝمطفمز يتٌكم ضمتك وايمممب زم٣مٕىمؾ أَمر

.إزمٝمض,َمـاخلٝمطإؽمقدَمـايمٖمجر

ضمٝم٧م يتٌكمايمٛمٜم٣مرونمٙم٦مؿم٣مئٖم٥م ضمتك إلم,يٟمىمٙمقن ايمٗمقل ويٛم٤ًمهذا

.ٞمفيٟمىمؾضمتكيرىايمٛمٜم٣مرويتٌٝمٛمفأ,ووم٣ملزمفإفمٚمشونمغمه,ضمٛم٣مفإ

                                                           
 (.2626(، ومسلم في صحيحو برقم: )4162أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

  (.2624أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 «[إن بًلالا قؤذن بؾقل ػؽؾوا واذربوا حتى قؤذن ابن أم ؿؽتوم»حدقث: ] 

 

[34] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمٖمجريـايمِم٣مدقوايم٘م٣مذب؟َم٣مهقايمٖمرقزمكممسألُ:

:ايمِم٣مدقوايم٘م٣مذبوايمٖمرقزمكمايمٖمجريـ

دمايمًامءَمثؾذٞم٤مأٞمؽإذاٞمٓمرتإلمإهمؼ,هم١منايمٖمجرايم٘م٣مذبي٘مقن

.وزمٝمٛمفوزمكمإرضـمٙمٚم٥م,وقءص٣مفمدإلمايمًامءايمنضم٣من,وهق

َمٙمتِمٗمً ايمّمقء ي٘مقن ايمِم٣مدق ايمٖمجر وزمٝمٛمٜمام,زم٣مٕرض٣مزمٝمٛمام يمٝمس

.ييبَمثؾايمًٝمػَهٜمٛم٣موَهٜمٛم٣مإٞمفشمؿـمٙمٚم٥م,

ُرُمفَمعَم,َوايْمَٔمَٚمُؾفَمعَمَهَذافِمٛمَْدَأْهِؾايْمِٔمْٙمؿِي:الرتوصاإلواً قاه  حَيْ ُفَٓ َأٞمه

ُب ْ ٣مئِِؿإىَْمُؾَوايمممُّ ُض.6ايمِمه ُراظمُْْٔمؼَمِ ضَمتهكَيُ٘مقَنايْمَٖمْجُرإمَْحَ

٥ُمَأْهِؾايْمِٔمْٙمِؿ. ىـاَوزمِِفَيُٗمقُلفَم٣مَمه
َم٣مضم٘مؿايمٛمٝم٥مدمايمِمقم؟مسألُ:

همٚمـص٣ممزمٕمغمٞمٝم٥مهمِمٝم٣مَمفزم٣مؿمؾ.,ايمٛمٝم٥مذطدمايمِمقمو

ضَمْٖمَِم٥َم ـْ ايمٛمهٌِ,-ريضاهللفمٛمٜم٣م-همَٔم ـِ :وَم٣مَل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-لفَم

ٌَْؾايْمَٖمْجرِ» َٝم٣مَموَم مَلَُْيِْٚمِعايمِمِّ ـْ شَميَمفُهَماَلِصَٝم٣م,ََم
(2)

.

ـْإِٓهْرهُمقفًم٣مــَمَْٔمِرهُمفُــٞمََٓضَمِدي٧ٌمْٖمَِم٥مَضَمضَمِدي٧ُمقاه الرتوصي: َذاــهََِم

                                                           
نسائي (، وال016، والترمذي برقم: )(9414برقم: )( ، وأبو داود 90410أحمد برقم: )أخرجو  (2)

 (، 9111برقم: )



 «[إن بًلالا قؤذن بؾقل ػؽؾوا واذربوا حتى قؤذن ابن أم ؿؽتوم»حدقث: ] 

 

[35] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـُْرِويََووَمْد,ايمَقصْمفِ ِـَٞم٣مهمٍِع,فَم ـِفَم ,َوُهقَوَمْقيُمُف,فُمَٚمرَازْم َأْيًّم٣مَوَهَ٘مَذاَأَصحُّ

ـِاحَلِدي٧ُمَهَذاُرِويَ ْهِريِّفَم ـُحَيَْٝمكإِٓهَرهَمَٔمفَُأضَمًداَٞمْٔمَٙمؿَُوَََٓمْقوُمقهًم٣مايمزُّ زْم

.َأيُّقَب

اَم ـِْصَٝم٣ممََٓ:ايمِٔمْٙمؿَِأْهؾِزَمْٔمضِفِمٛمَْدَهَذاََمْٔمٛمَكَوإِٞمه ْظمَِ َٝم٣ممََُيِْٚمعِمَل ٌَْؾايمِمِّ وَم

ْإَِذاَٞمْذٍر,ِصَٝم٣ممِدِمَأوَْرََمَّم٣مَن,وَمَّم٣مءِدِمَأوَْرََمَّم٣مَن,دِمايمَٖمْجرِؿُمُٙمقعِ َيٛمِْقهِمَل

ـَ ْٝمِؾ,َِم ْايمٙمه ِزِه,مَل ٣مَُيْ ِع,ِصَٝم٣ممَُوَأَمه ٣ٌَمٌحايمتهَْمقُّ ٌََح,ََم٣مزَمْٔمَدَيٛمِْقَيفَُأنْيَمفُهَمُٚم َوُهقََأْص

,وَمْقُل ٣مهمِِٔملِّ ىـا.َوإؽِْمَح٣مَقَوَأمْحََد,ايمُمه
اَم»:يٗمقل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وٕنايمٛمٌل زم٣ميمٛمِّٝمه٣مت,وإِٞمه إٞمهامإفَمامُل

اَمرٍئََم٣مَٞمقَ .َمتٖمؼفمٙمٝمفشىيمُِ٘مؾِّ

هؾِتزئٞمٝم٥مواضمدةيمٙمُمٜمرىمٙم٥م؟مسألُ:

يم٘مؾذه٤مالكوه األوه: إلمافمت٣ٌمره٣م وايمُم٣مهمٔملوازمـاظمٛمذر أزمقضمٛمٝمٖم٥م

َمـرَمّم٣من.يقم

وذه٤مأمحدوَم٣ميمؽوإؽمح٣مقأُن٣مِتزئٞمٝم٥مواضمدةْلٚمٝمعالكوه الجاٌي:

همٗمدشٝمؾٓصٝم٣ممظمـمليٌٝم٦مايمٛمٝم٥مَمـايمٙم»:أَم٣مضمدي٧م,ايمُمٜمروهذاإـمٜمر

وضمدي٧م زمقومٖم٥م ايمٗمقل زم٣ميمٛمٝم٣مت»:سمٗمدم آفمامل فمٙمٝمف,شإٞمام ومد,َمٗمدم وهذا

.ٞمقىصقمايمُمٜمرواهللأفمٙمؿ

**********



 «[تسحرـا ؿع ردول اهلل ثم ؼام إؾى اؾصًلة,...ؼدر خؿسني آقة»] 

 

[36] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 «[ؼدر خؿسني آقةؿع ردول اهلل ثم ؼام إؾى اؾصًلة,...ا تسحرـ]»

 

)–143 ـْ ََم٣ميمٍِؽفَم ـِ َأَٞمِسزْم ـْ شَم٣مزم٦ٍِمفَم ـِ وَم٣مَل:-فمٛمٜمامريضاهلل-َزْيِدزْم

» ْرَٞم٣مََمَعَرؽُمقِلاهللهِ حه ًَ اَلةِ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-سَم وَم٣مَمإلَمايمِمه وَم٣مَل,ششُمؿه

يمَِزْيدٍ:َأَٞمٌس ىَم٣منَ:وُمْٙم٦م ُحقرِىَمْؿ ًه َوايم ََذاِن ْٕ ا وَم٣مَلزَمكْمَ كَم»:؟ ًِ ََخْ وَمْدُر

شآَي٥مً
(2)

.(

*******************************اؾشرح:

.ىمٙمٛم٣مأىمٙم٥مايمًحرأيأ:شسمًحرٞم٣م»قىله: 

.شَمعرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ»قىله: 

-َم٥مرؽمقلاهللوضمرصايمِمح٣مزم٥مفمعمَمالز,ايمًحقرَمعايمٖم٣موؾ:فًه

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

,ظم٣مهمٝمفَمـايمػمىم٥م6آصمتامعفمعمايمْمٔم٣مم وفًه: ـْ ضَمْرٍبفَم ـُ زْم َوضْمًِمُّ ـْ همَٔم

ِهَأنه صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِففَم َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ:وَم٣ميُمقا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأْصَح٣مَبايمٛمهٌِلِّ

ٌَعُ َٞمُْم َٓ ٣مَٞمْٟمىُمُؾَو وُمقنَ»:وَم٣مَل,إِٞمه ُ٘مْؿسَمْٖمؼَمِ هَم٣مصْمَتِٚمُٔمقا»:وَم٣مَل,ؿْــَٞمٔمَ:وَم٣ميُمقاشهَمَٙمَٔمٙمه

                                                           
 (.2620(، ومسلم في صحيحو برقم: )2292أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 «[تسحرـا ؿع ردول اهلل ثم ؼام إؾى اؾصًلة,...ؼدر خؿسني آقة»] 

 

[37] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣ٌَمَرْكيَمُ٘مؿْ,َواْذىُمُروااؽْمَؿاهللهِفَمَٙمْٝمفِ,فَمعَمؿَمَٔم٣مَِمُ٘مؿْ شهمِٝمفُِي
 (2)

.

ظم٣مذاؽمٚملايمًحقرِبذاآؽمؿ؟مسألُ:

ٕٞمفي٘مقندمايمًحر.6ؽمؿوؽُمٚملايمًحقرِبذاآ

اَلةِ»قىله:  وَم٣مَمإلَمايمِمه .أيصالةايمٖمجر:ششُمؿه

ُحقرِىَمْؿىَم٣منَ»قىله:   ًه ََذاِنَوايم ْٕ ا كَمآَي٥مً:؟وَم٣مَلزَمكْمَ ًِ ئمٛملزَمـ:شوَمْدُرََخْ

.ٝمسهمٝمفاضمتٝم٣مطايمٛم٣مسايمٝمقميم,ائمتػميًغمً

:ضمحْ اهلل يالرتوصاإلواً قاه  ـٌ ًَ ضَم ضَمِدي٧ٌم شَم٣مزم٦ٍِم ـِ زْم َزْيِد ضَمِدي٧ُم

٣مهمِٔمِ,ٌحَصِحٝم ُحقِر.,َوَأمْحَُدَوإؽِْمَح٣مُقلَوزمِِفَيُٗمقُلايمُمه ًُّ ٌُّقاسَمْٟمطِمغَمايم ىـااؽْمَتَح
********** 













                                                           
(، وابن ماجو في سننو برقم: 1004أبو داود في سننو برقم: )(، 20608أحمد برقم)أخرجو  (2)

وىو في الصحيحة لإلمام اْللباني  ،(261/  9) والحاكم، (2141) حبان ابن، و (1980)
 (.004هلل برقم: )رحمو ا



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[38] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ؿن أفؾه, ثم قغتسل أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ]» 
 «[وقصوم

 

)–144 ـْ فَم ؽَمَٙمَٚم٥َم َوُأمِّ َُم٥َم
»:-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم٣مئِ اهللهِ َرؽُمقَل -َأنه

َأهْ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـْ َِم صُمٛم٤ٌُم َوُهَق ايْمَٖمْجُر ُيْدِرىُمُف ُؾ,ٙمِفِىَم٣مَن ًِ َيْٕمَت شُمؿه

شَوَيُِمقمُ
(2)

.(

 *******************************اؾشرح:

َمـضمدي٧مَأيب َمًٙمؿ -ُهَرْيَرةَهمٖملصحٝمح ,,-ريضاهللفمٛمف َيُٗمصُّ

»وَمَِمِِمفِدِمَيُٗمقُل ـْ: ٣ًٌمايْمَٖمْجرَُأْدَرىَمفََُم ٌْدَِذيمَِؽهَمَذىَمْرُت,شَيُِمؿْهَماَلصُمٛمُ يمَِٔم

ـِ مْحَ ـِايمره ٣مِرِثزْم زَمِٝمفِ-احْلَ ٌُْدهَم٣مْٞمَْمَٙمَؼَذيمَِؽ,هَمَٟمْٞمَ٘مرَ-ِٕ مْحَفَم َواْٞمَْمَٙمْٗم٦ُمـِايمره

اَم,-فمٛمٜمامريضاهلل-ؽَمَٙمَٚم٥مََوُأمِّفَم٣مئَُِم٥مَفَمعَمَدطَمْٙمٛم٣َمضَمتهكََمَٔمُف, َٟمَْلُ ًَ ٌُْدهَم فَم

ـِ مْحَ ـْايمره ٣م:وَم٣مَلَذيمَِؽ,فَم -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلُّىَم٣منَ:»وَم٣ميَم٦ْمهَم٘مِْٙمَت٣ممُهَ

٣ًٌمُيِْمٌُِح ـْصُمٛمُ ََمْرَواَن,فَمعَمَدطَمْٙمٛم٣َمضَمتهكهَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم:وَم٣مَلشَيُِمقمُشُمؿهضُمُٙمٍؿ,نَمغْمَِِم

ٌُْديَمفَُذيمَِؽهَمَذىَمرَ ,فَم ـِ مْحَ فَمَٙمْٝمَؽفَمَزَْم٦ُم:ََمْرَوانُهَمَٗم٣مَلايمره ٓه ٦ٌَْمََم٣مإِ َأيِبإلَِمَذَه

زَمْ٘مرٍَوَأزُمقُهَرْيَرَة,َأزَم٣مهَمِجْئٛم٣َم:وَم٣مَل:َيُٗمقُلََم٣مفَمَٙمْٝمفِهَمَرَدْدَتُهَرْيَرَة, َذيمَِؽضَم٣مِضُ

ِف, ٌُْديَمفُهَمَذىَمرَ:وَم٣مَلىُمٙمِّ ,فَم ـِ مْحَ ٣م:ُهَرْيَرةََأزُمقهَمَٗم٣مَلايمره َٞمَٔمْؿ,:وَم٣مَليَمَؽ؟وَم٣ميَمَت٣مهَُأمُهَ

وَم٣مَل ٣م: ـِايْمَٖمّْمؾِإلَِمَذيمَِؽدِمَيُٗمقُلىَم٣منَََم٣مُهَرْيَرةََأزُمقَردهشُمؿهَأفْمَٙمُؿ,مُهَ زْم

                                                           
 (.2262(، ومسلم في صحيحو برقم: )2290أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 «[ن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصومأ»] 

 

[39] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٌه ـََذيمَِؽؽَمِٚمْٔم٦ُم:ُهَرْيَرةََأزُمقهَمَٗم٣مَل٣مِس,ايْمَٔم ْايْمَٖمّْمِؾ,َِم ـََأؽْمَٚمْٔمفَُومَل -ايمٛمهٌِلَِِّم

ُهَرْيَرةََأزُمقهَمَرصَمعَ:وَم٣مَل,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ وُمْٙم٦ُمَذيمَِؽ,دِمَيُٗمقُلىَم٣منَفَمامه

ٌْدِ ٣ًٌمُيِْمٌُِحىَم٣منَىَمَذيمَِؽ:وَم٣مَلَرََمَّم٣مَن؟دِم:َأوَم٣ميَمَت٣م:اظمَْٙمِِؽيمَِٔم ـْصُمٛمُ ضُمُٙمؿٍنَمغْمَِِم

شَيُِمقمُشُمؿه
(2)

.

٣ًٌمَمـأهٙمف؟:مسألُ ضم٘مؿصقمَمـأصٌحصمٛم

٣م,هم١مٞمفيٌْمؾصقَمفوَٓمـهذاأطمذزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأنَمـأصٌحصمٛمًٌ

.َيقزيمفأنيِمقم

ؽَمَٙمَٚم٥مَ:ضمحْ اهلل يالرتوصاإلواً قاه  َوُأمِّ َُم٥َم
فَم٣مئِ ضَمِدي٧ُم ذىمر ,زمٔمد

َصِحٝمٌح.ضَمدِ ـٌ ًَ ي٧ٌمضَم

َأْصَح٣مِبايمٛمهٌَِوايْمَٔمَٚمُؾفَمعَمَهَذافِمٛمَْدَأىْمَثِرَأْهِؾايمْ ـْ صعماهللفمٙمٝمف-لِٔمْٙمِؿَِم

ِهؿْ,-وؽمٙمؿ ٣مهمِٔمَِوُهَق,َونَمغْمِ َدَوإؽِْمَح٣مَق.لوَمْقُلؽُمْٖمَٝم٣مَنَوايمُمه َوَأمْحَ

ايمته٣مزمِِٔمكمَ ـَ ٣ًٌمَيْٗم٢ِمَذيمَِؽايْمَٝمْقَم.إَِذاَأْصٌَ:َووَمْدوَم٣مَلوَمْقٌمَِم َحصُمٛمُ

. ُلَأَصحُّ ىـاَوايْمَٗمْقُلإَوه
صحٝمحافمتامدً إلمأنصقَمف وأموذه٤ماْلٚمٜمقر فمعمضمدي٧مفم٣مئُم٥م ا

.-فمٛمٜمامريضاهلل-ؽمٙمٚم٥م

                                                           
 (.2262أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[41] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ:فمزوصمؾومقلاهللو

.[143]ايمٌٗمرة:چ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

هم١مذاصم٣مزيمفأنيتٛم٣مولاظمَُٖمْمِّرات,وأزم٣محاهلليمفأنيٟميتأهٙمفدمهذاايمقوم٦م,

.همٚمـزم٣مبأولمأٞمفَيقزيمفأنيدطمؾفمٙمٝمفايمٖمجروهقصمٛم٤م

َمـدمصٝم٣ممايمٛم٣مهمٙم٥مٓايمٖمريّم٥م,أَم٣مومحٙمفزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿفمعمأنهذا

.أدرىمفايمٖمجردمايمٖمريّم٥موهقصمٛم٤مهم١منصٝم٣مَمفزم٣مؿمؾ

دلفمٙمٝمفضمدي٧مفم٣مئُم٥مهقوايمِمحٝمح ريض-ومقلاْلٚمٜمقر,وهقَم٣م

صعم-أُنامأدرىزمح٣ملايمٛمٌل,إذ-ريضاهللفمٛمٜم٣م-وأمؽمٙمٚم٥م-اهللفمٛمٜم٣م

.واؿمٙمٔمت٣مفمعمَم٣مملَيّْمٙمعفمٙمٝمفنمغممه٣م,-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

وايمتٖمريؼزمٕمغم,شمؿإناحلدي٧مزمدٓيم٥مفُمُٚمقَمففمعمصٝم٣ممايمٛمٖمؾوايمٖمريّم٥م

.ناحل٣ملواضمد6هم١مديمٝمؾَٓيقز

وممـضُم٘ملفمٛمفإزمْم٣ملايمِمقماحلًـزمـص٣ميمح.

.وممـضُم٘ملفمٛمفأٞمفَُيزئدمصقمايمٛم٣مهمٙم٥مٓايمٖمرضاحلًـايمٌٌمي

وُي٣ٌمذ,أٞمفَيقزيمإلٞم٣ًمنأنيٟمىمؾ,ويممبإذ,وايمِمحٝمحَم٣مسمٗمدمزمٝم٣مٞمف

.َم٣ممليْمٙمعايمٖمجر,إلمنمغمذيمؽ

ذيمؽ,أٞمفٌمأنَمـضمِمؾيمفورزماميٛم٣مماإلٞم٣ًمنويٗمعَمٛمفاضمتالم,وَمٔمٙمق

.٣مأنيِمٌحصمٛمًٌضمتالمدمايمٛمٜم٣مر,همّماًلٓيٌْمؾصقَمفيمقىم٣منآ



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[40] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ويف احلديث: رؽمقل فمٙمٝمف ىم٣من -َم٣م وؽمٙمؿ أطمذ-صعماهللفمٙمٝمف َمـ

.ايمٔم٣ٌمداتزمُٝمني٥ٍموَرويف

,َمـايمِمٖم٣متايمٌممي٥م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمٛمٌلوفًه:

.ب,ويٟميتايمٛم٣ًمء,ونمغمذيمؽمم٣محيت٣مصمفايمٌممإذأٞمفيٟمىمؾ,ويمم

,رزمامؾُمٕمؾأولايمٙمٝمؾزم٣ميمٔم٣ٌمدة-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌلوفًه:

ايمٙمٝمؾ ملي٘مـاإلٞم٣ًمن,همتٖمرغيمٙمٌٗم٣مءَمعأهٙمفدمآطمر وٓضمرجدمذيمؽَم٣م

,َمٔمت٘مًٖم٣م اهلل وصمؾهم١من ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :يٗمقلفمز

.[143]ايمٌٗمرة:چژ

.شصُمٛم٤ٌُم قََوهُ»قىله: 

أنايمٛمٌلفًه: إذ يمٝم٦ًمزمٛمج٣مؽم٥م, صعماهللفمٙمٝمف-ديمٝمؾفمعمأناْلٛم٣مزم٥م

ٌَسِب٣مؿم٣مهٌر,ويمقىم٣مٞم٦مٞمج٣مؽم٥م-وؽمٙمؿ صعماهللفمٙمٝمف-همٗمدوم٣مل,6ظم٣مسَمٙم

-وؽمٙمؿ -ٕيبهريرة ـَ إنه»:-ريضاهللفمٛمف شَيٛمُْجُس ٓ اظم٠مَم
 (2)

َمتٖمؼ

.فمٙمٝمف

شَيٛمُْجُس ٓ اظمًٙمؿَ إنه»:ودمرواي٥م
 (9)

ريض-أطمرصمفَمًٙمؿفمـضمذيٖم٥م:

.-اهللفمٛمف

                                                           
  (.102(، ومسلم في صحيحو برقم: )981أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

، ومسلم في -اهلل عنو  رضي -من حديث أبي ىريرة  (981أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)
 .-رضي اهلل عنو  -من حديث حذيفة  (109صحيحو برقم: )



 «[مأن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصو»] 

 

[42] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َأْهٙمِفِ»قىله:  ـْ .شَوُهَقصُمٛم٤ٌُمَِم

ضمتالموٞمحقه,وْلذاصم٣مءٛم٣مزم٥مايمتلسم٘مقنَمـنمغمإهؾىم٣مٓطمرجزمفاْل

٣مَمـيِمٌحصمٛمًٌ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىم٣منايمٛمٌل»:دمزمٔمضايمرواي٣مت

.ششمؿيٕمتًؾويِمقم,نمغماضمتالم

هؾَيقزآضمتالمدمضمؼايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ؟لُ:مسأ

دمذيمؽ:اطمتٙمػأهؾايمٔمٙمؿ

صعماهلل-6هم٣ميمٛمٌلضمتالمَمـسمالفم٤مايمُمٝمْم٣منإنىم٣منآ:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ

.َمٛمزهفمـذيمؽ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

 دمآوإنىم٣من صم٣مئز همٜمذا اْلًؿ, يمٙمزائدَمـهمّمالت اؽمتٖمراغ ضمتالم

ايمٛمٌل وؽمٙمؿصعماهلل-ضمؼ احلج٣مَم٥م,-فمٙمٝمف و ايمٗملء, دمضمٗمف صم٣مز ىمام

.وايمٌقلوايمٕم٣مئطونمغمذيمؽمم٣ميتٔم٣مؿم٣مهايمٌمم

أفمٙمؿ واهلل يٓمٜمر ,وايمذي َم٣م َمٛمف أن اهق سمالفم٤مَمـ وَمٛمف َم٣ميمُمٝمْم٣من,

ٛمفأٞمفاضمتٙمؿدمهمٙمؿيٛمٗمؾفم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وأَم٣مايمٛمٌلزمٕمغمي٘مقن

.ٞمقَمفواهللأفمٙمؿ

َيٕمْ»قىله:  ُؾَوَيُِمقمُشُمؿه ًِ .شَت

ايمٖمجرنمت٣ًملواصم٤مدمذيمؽايمقوم٦م6وآ فمزواهلل,ٕٞمفيًتٔمديمِمالة

يتقوٟموصمؾ ضمتك اظمحدث صالة يٗمٌؾ ٓ دم صم٣مء ىمام َمـ, ايمِمحٝمحكم



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[43] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعماهللفمٙمٝمف-اهللهَِرؽُمقُلوَم٣مَل:َيُٗمقُل,-ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرةَضمدي٧مأيب

ٌَُؾَٓ:»-وؽمٙمؿ ٟمَضَمتهكَأضْمَدَثـَْمََصاَلةُسُمْٗم شَيَتَقوه
(2)

.

ايم٘مػمى وومد,ىمامسمٗمدمدمزم٣مبايمْمٜم٣مرة,واْلٛم٣مزم٥مَمـٞمقاومضايمقوقء

ـْ,ًٙمؿصم٣مءدمصحٝمحَم -فَم٣مئَُِم٥مَفَم إلَِمصَم٣مءََرصُماًلَأنه,-ريضاهللفمٛمٜم٣م

َتْٖمتِٝمِف,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ ًْ َٚمعَُوِهلََي ًْ ـْسَم ٣ٌَمِب,َوَراءَِِم :هَمَٗم٣مَلايْم

اَلةُسُمْدِرىُمٛمِلاهللِ,َرؽُمقَلَي٣م صعم-اهللَِرؽُمقُلهَمَٗم٣مَلَأهَمَٟمُصقُم؟صُمٛم٤ٌُم,َوَأَٞم٣مايمِمه

وؽمٙمؿ »-اهللفمٙمٝمف اَلةُسُمْدِرىُمٛمِلَوَأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَلشهَمَٟمُصقمُصُمٛم٤ٌُمَوَأَٞم٣مايمِمه ٦َم: ًْ يَم

مَََم٣ميَمَؽاهللُنَمَٖمرَوَمْداهللِ,َرؽُمقَلَي٣مَِمْثَٙمٛم٣َم, ـْسَمَٗمده َر,َوََم٣مَذْٞمٌَِؽَِم :هَمَٗم٣مَلسَمَٟمطمه

َواهللِ,» َْرصُمقإِِّنِّ شَأسمهِٗملزماَِمَوَأفْمَٙمَٚمُ٘مؿْهللِهِ,َأطْمَُم٣مىُمؿَْأىُمقنََأنَْٕ
(9)

.

هم١مناظمِمٛمػظم٣مذىمر,وهذااحلدي٧مَُمرسمٌٌِطزمامومٌٙمُفَمـإضم٣مدي٧مفائدَ: 

إىم فمعمصمقاز وايمممإضم٣مدي٧مايمدايم٥م ايمًحقربؾ وأن ايمٙمٝمؾ, آطمر دم

أسمكزمٟمٞمفَيقزيمإلٞم٣ًمنأنيٟميتأهٙمف,,وأنَمـايمًٛم٥مسمٟمطمغمايمًحقر,زمرىم٥م

فمعمَمـ,وٓحمذوردمذيمؽ ايمِمٛمٝمعممـويمٔمؾدمذيمؽرد َمثؾهذا ي٘مره

.ضمتٝم٣مطيرىآ

 

 

                                                           
 (.991(، ومسلم في صحيحو برقم: )211أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2226أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[44] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:احل٣مئضوايمٛمٖم٣ًمءإذااٞمٗمْمعايمدمومٌؾايمٖمجرمسألُ:

اٞمٗمْمعدماحل٣مئض,لذىمرٞم٣مه٣مويٙمتحؼِبذهاظمًٟميم٥مايمت وايمٛمٖم٣ًمءومٌؾإذا

أن,نمت٣ًملإٓزمٔمدايمٖمجرٓسمتٚم٘مـَمـآايمٖمجرزمحٝم٧م همٜمؾَي٤مفمٙمٝمٜم٣م

؟سمِمقم

ايمِمٝم٣مم:ٞمٗمقل زمٚمرضٍاإذ,ٞمٔمؿَي٤مفمٙمٝمٜم٣م سم٘مـَمتٙم٥ًٌم مم٣م,وٞمحقه,مل

.ي٣ٌمحْل٣مزمفايمٖمْمر

وسمٕمتًؾزمٔمدؿمٙمقعايمٖمجر,وٓضمرج ًٓ أنايمٛمٌل»:ِبذااحلدي٧م6اؽمتدٓ

- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صمٛمًٌ-صعم يِمٌح يٕمتًؾىم٣من شمؿ اضمتالم نمغم َمـ ٣م

.شويِمقم

َٙم٥مُ:(3/149يف املغين )ابَ قساوة ضمحْ اهلل قاه  ْ٘مؿََأنهَذيمَِؽَومُجْ احْلُ

ـْضَمْٝمُّمَٜم٣ماْٞمَٗمَْمعَإَذااظمَْْرَأةِدِم ْٝمِؾ,َِم ْ٘مؿِايمٙمه ُٛم٤ِمدِمىَم٣محْلُ طَُوُيُْمؽَمَقاٌء,اْْلُ َأنْؼَمَ

ٌَْؾضَمْٝمُّمَٜم٣مَيٛمَْٗمْمِعَ فُايْمَٖمْجِر6ؿُمُٙمقعِوَم َٞمه َدايمٛمهَٜم٣مرِدِمَِمٛمْفُصُمْزءٌُوصِمَدإنهِٕ ًَ َأهْم

ْقَم, طُايمِمه ْقمَسَمٛمِْقيََأنَْوُيُْمؼَمَ ـَْأْيًّم٣مايمِمه ْٝمؾَِِم فُاْٞمِٗمَْم٣مفِمِف6زَمْٔمَدايمٙمه َٞمه ِٕ ِصَٝم٣ممََٓ

ـْ ْظمَِ ٌَٝم٦ِّْممَل َٝم٣ممَاُي ـْيمِمِّ ْٝمؾَِِم ,وَم٣مَل.ايمٙمه َْوَزافِملُّ ْٕ ـُا ًَ ـَُواحْلَ ,زْم ٌُْدضَمل  اظمَْٙمِِؽَوفَم

ـُ يُّاظم٣َْمصِمُُمقِن,زْم َوايْمَٔمٛمػَْمِ ؿَم٦ْمسَمْٗمِض,: ٣ملِدِمهَمره ًَ
نْمتِ ِٓ َْأوْا ْط6مَل َنهسُمَٖمرِّ

ِٕ

ْٝمضِضَمَدَث ْقَم,َيْٚمٛمَعُاحْلَ ٛم٣َمزَم٥مِزمِِخاَلِفايمِمه .اْْلَ



 «[أن ردول اهلل ؽان قدرؽه اؾػجر وفو جـب ؿن أفؾه, ثم قغتسل وقصوم»] 

 

[45] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

فَُويَمٛم٣َم َؾ,ُيقصِم٤ُمضَمَدٌثَأٞمه ًْ ؾِهَمَتْٟمطِمغمُايْمُٕم ًْ ُيِْمٌَِحَأنْإلَمَِمٛمْفُايْمُٕم َيْٚمٛمَعَُٓ

٥مَ ْقِم,ِصحه ٛم٣َمزَم٥ِم,ايمِمه َذىَمُروهَُوََم٣مىَم٣مْْلَ ,َٓ ـْهَم١مِنهَيِِمحُّ ـْؿَمُٜمَرْتََم ْٝمضَِِم احْلَ

٦ْم ًَ اَمضَم٣مئًِّم٣م,يَمْٝم ِؾ,٤ٌمَُمقصمِضَمَدٌثفَمَٙمْٝمَٜم٣مَوإِٞمه ًْ ٛم٤ُِم,هَمِٜملَيمِْٙمُٕم اَمعَهَم١مِنهىَم٣مْْلُ اْْلِ

ؾِاظمُْقصِم٤َم ًْ ْقمِدِمُوصِمَديَمقْيمِْٙمُٕم َدُه,ايمِمه ًَ ْٝمِض,َأهْم ؾُِوصُمقِبَوزَمَٗم٣مءُىَم٣محْلَ ًْ ايْمُٕم

ٌََٗم٣مءَِِمٛمْفُ ؾُِوصُمقِبىَم ًْ ـْايْمُٕم ْٝمضَِِم َووَمْد.احْلَ زمَِٗمْقلِايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾِزَمْٔمُضاؽْمَتَدله

سَمَٔم٣ملَماهللهِ ـههَم٣مٔنَ}: وُه زُمقاَوىُمُٙمقايَمُ٘مؿْاهللهُىَمَت٤َمََم٣مَوازْمَتُٕمقازَم٣مِذُ ضَمتهكَواْذَ

َ ٌَكمه ْٝمطُيمَُ٘مؿَُيَت ـَإزَْمَٝمُضاخْلَ ْٝمطَِِم ـَإؽَْمَقدِاخْلَ .[143:ايمٌٗمرة]{ايْمَٖمْجرَِِم هَمَٙمامه

ةََأزَم٣مَح ٣ٌَمَذَ ِإلَماظمُْ ٌَكمُّ َؾَأنهفُمٙمِؿََٖمْجِر,ايمْسَم ًْ اَمايْمُٕم .زَمْٔمَدهَُيُ٘مقنُإٞمه

********** 

















 «[ا أرعؿه اهللؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمن»حدقث: ] 

 

[46] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا »حدقث: ] 
 «[أرعؿه اهلل

 

)–145 ـْ فَم ُهَرْيَرَة -َأيِب ,-ريضاهللفمٛمف ِلِّ ايمٛمٌه ـْ صعماهللفمٙمٝمف-فَم

-وؽمٙمؿ َوهُ»وَم٣مَل: َٞمِزَ ـْ َص٣مئِؿٌََم َب,َق َذِ َأْو َصْقََمفُ,هَمَٟمىَمَؾ اَم,هَمْٙمُٝمتِؿه هَم١مِٞمه

شَأؿْمَٔمَٚمُفاهللهَُوؽَمَٗم٣مهُ
(2)

.(

*******************************اؾشرح:

 .يمٌٝم٣منأنايمٛم٣مدنمغمَم٠ماطمذزمٖمٔمٙمفؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧م

.جزمفايمٔم٣مَمدوطمر,هقايمذهقل:ايمٛمًٝم٣من:شَمـٞمز»قىله: 

ضمدي٧مفمٓم اهللوهذا يمرمح٥م زمٝم٣مٌن ملي٠ماطمذهؿ,زمٔم٣ٌمدةفمزوصمؾٝمؿهمٝمف إذ

وم٣ملاهلل اظم٠مَمٛمكمفمزوصمؾزم٣ميمٛمًٝم٣من, ې  ې  ې  ى    چ :دمزمٝم٣مندفم٣مء

چى  ائ  ائ    [642]ايمٌٗمرة: زمٔمده٣م, شهمٔمٙم٦م»:ووم٣مل
(9)

دم ىمام

.فمٛمدَمًٙمؿ-ريضاهللفمٛمف-ضمدي٧مأيبهريره

6إٓإذاىم٣منفم٣مظم٣ًم,فمٚمؾئمٚمٙمفٞم٣ًمنٓي٠ماطمذفمعمأيأناإلبًاٌ: وفًه:

6هم١مٞمفٓ٣مأوفمٚمؾفمٚماًلَم٘مرهً,,أوٞم٣مؽمًٝم٣ما,أَم٣مإذافمٚمٙمفصم٣مهاًلفم٣مَمًدا,ذاىمرً

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ :فمزوصمؾوم٣ملاهلل,ي٠ماطمذ

                                                           
 (.2211(، ومسلم في صحيحو برقم: )2211أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

  (.290و مسلم في صحيحو برقم: )أخرج (9)



 «[ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا أرعؿه اهلل»حدقث: ] 

 

[47] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

]ايمٛمحؾ:چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

.[172

,ذرٞمًٝم٣منَمـنمغمفم,أوايمممب,أنَمـسمٔمٚمدإىمؾويف احلديث بًاٌ: 

.هم١مٞمفُيٖمْمر,أوٞمحقه

همٗمددلفمعمأُن٣مسمٖمْمرايمٗمرآنوايمًٛم٥م,,اْلامعوأ,ايمممبوأ,همٟمَم٣مإىمؾ

ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ:فمزوصمؾوم٣ملاهلل

چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

.[143]ايمٌٗمرة:

ٓ أٞمف فمعم زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م أي٥م هذهَيقهمديم٦مهذه يتٔم٣مؿمك أن يمإلٞم٣ًمن ز

اظمٖمْمراتدمُن٣مررَمّم٣من.

اهلل أن فمعم ديم٦مزمٚمٛمْمقومٜم٣م وصمؾىمام ايمثالشم٥مفمز هذه أزم٣محيمإلٞم٣ًمن ومد

.إؾمٝم٣مءدميمٝم٣مرمرَمّم٣من

َصْقََمفُ»قىله:  َوؽَمَٗم٣مهُ,هَمْٙمُٝمتِؿه اهللهُ َأؿْمَٔمَٚمُف اَم ,أيهمٙمٝمٚمضدمصقَمف:شهَم١مِٞمه

وطم٣ميمػَم٣ميمؽدمذيمؽوهقي٠مشمرفمعمصقَمفٓ,٣مبٞم٣مؽمٝمًوأنإىمؾأوايممم

.حمجقجزم٣ميمٛمص

ِديٛم٣َمرٍوومدصم٣مءدماظمِمٛمػ ـِ فَمْٚمِروزْم ـْ ٣مًٞم٣مصَم٣مَءإلَِمَأيِبُهَرْيَرَة,فَم ًَ إِْٞم -َأنه

ٝم٦ُمهَمَْمِٔمْٚم٦ُم»:هَمَٗم٣مَل-ريضاهللفمٛمف ًِ اًمهَمٛمَ
ٌَْح٦ُمَص٣مئِ زَمْٟمَس:هَمَٗم٣مَل,َأْص .َٓ



 «[ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا أرعؿه اهلل»حدقث: ] 

 

[48] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َدطَمْٙم٦ُم:وَم٣مَل زْم٦ُمشُمؿه ٝم٦ُمهَمَْمِٔمْٚم٦ُمَوَذِ ًِ هَمٛمَ ٣مٍن ًَ إِْٞم زَمْٟمَس:وَم٣مَل,إلَِم اهللهُ,َٓ

.َأؿْمَٔمَٚمَؽَوؽَمَٗم٣مكَ

ٝم٦ُمهَمَْمِٔمْٚم٦ُم:وَم٣مَل ًِ َدطَمْٙم٦ُمفَمعَمآطَمَرهَمَٛم ٣مٌنمَلْ,شُمؿه ًَ هَمَٗم٣مَلَأزُمقُهَرْيَرَةَأْٞم٦َمإِْٞم

َٝم٣ممَ ِدايمِمِّ شسَمَتَٔمقه
 (2)

.

:هم٣ميمُم٣مهد إذا ايمذهقلوايمٛمًٝم٣منأناإلٞم٣ًمن ,شمؿأىمؾوذب,وومعَمٛمف

.همٔمٙمٝمفأنيتؿصقَمف

؟ٞم٣مؽمًٝم٣ماظمج٣مَمعهؾيٙمتحؼِبذامسألُ:

ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأنهذاإَمرٓيدطمٙمفايمٛمًٝم٣من,وايمِمحٝمح

.أٞمفيدطمٙمفىمٕمغمهَمـاظمٖمْمرات

,6همالرءفمٙمٝمف,يم٘مـإذاذىمرهمٙمٝمٛمزعدماحل٣ملهمٚمـوومعفمعمأهٙمفٞم٣مؽمًٝم٣م

.ذىمرهمٝمج٤مفمٙمٝمفايم٘مٖم٣مرةت١مذاواصؾزمٔمدايمهم

٣م":وم٣ملايمٛمقويدمذحَمًٙمؿ ُيْٖمْمِرُهَماَلَٞم٣مؽِمًٝم٣ماظْمَُج٣مَِمعَُوَأَمه َٓ ٣مَرةََو ىَمٖمه

ِحٝمُحُهقََهَذافَمَٙمْٝمفِ ـْايمِمه َْصَح٣مِبايْمُٔمَٙماَمءِمُجُْٜمقرُوَم٣مَلَوزمِفََِمْذَهٌِٛم٣َمَِم ِٕ ََم٣ميمٍِؽَو

٣مَرةُزمِفَِوَِت٤ُِمُيْٖمْمِرَُأمْحَُدَووَم٣مَلفَمَٙمْٝمفِ٣مُوصُمقِِبَدِمطِماَلٌف فَمَْم٣مءٌَووَم٣مَلايْمَ٘مٖمه

َْوَزافِملَُّوَرزمِٝمَٔم٥مُ ْٕ ْٝم٧ُمَوا ايْمَٗمَّم٣مءََُي٤ُِمَوايمثهْقِريَُّوايمٙمه َٓ ٣مَرةََو َأنهَديمِٝمُٙمٛم٣َمىَمٖمه

ِدي٧َم احْلَ ايمٛمه٣مِدَأىْمَؾَأنهَصحه اَمعُُيْٖمْمِرَُٓ ٣مََمْٔمٛم٣َمهُدِمَواْْلِ ضََم٣مِدي٧ُمَوَأَمه ْٕ ا

                                                           
، وقال المحقق: إسناده (122برقم: ) أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواىر العلمأخرجو  (2)

 ضعيف.



 «[ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا أرعؿه اهلل»حدقث: ] 

 

[49] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مَرةِدِمايْمَقاِرَدةُ اَمعِدِمايْمَ٘مٖمه اَماْْلِ َذاايْمَٔم٣مَِمدِمِج٣َمعِدِمِهلَهَم١مِٞمه زَمْٔمِّمَٜم٣مدِموَم٣مَلَوِْلَ

ي٘مقنٓوهذااضمؼموم٦ماضمؼموم٦مزمٔمّمٜم٣مودمَهَٙمْ٘م٦ُم ٓه هَم١مِنهفَم٣مَِمدٍدِمإِ ايمٛمه٣مِدَ

 مْج٣َمعِفَمَٙمْٝمفِإشِْمؿََٓ ."زم٣ِمإْلِ

أواْلامعدمُن٣مررَمّم٣من,مسألُ: أوايمممب, ضم٘مؿَمـسمٔمٚمدإىمؾ,

هؾيٙمزَمفأَم٣ًمكزمٗمٝم٥مايمٝمقم؟

همٟمىمؾ,أوذب,,دماحلدي٧مزمٝم٣مٌنظمذه٤مأهؾايمٔمٙمؿأنَمـسمٔمٚمدايمٖمْمر

يمٗمقلايمٛمٌل:أوأسمكأهٙمفدمُن٣مررَمّم٣من,أٞمفَي٤مفمٙمٝمفأنيٚمًؽزمٗمٝم٥مايمٝمقم

وهقَمٟمشمقم,شهمٙمٝمتؿصقَمف»فمعمآيمفوؽمٙمؿدمهذااحلدي٧م:صعماهللفمٙمٝمفو

ويمٝمسيمفأصمر.

:(3/145قاه ابَ قساوة ضمحْ اهلل يف املغين ) ـَْوىُمؾُّ َأهْمَْمرَََم

ْقمُ ِزمٌَوايمِمه ُـَّواظْمُْٖمْمِرِفُمْذٍر,زمَِٕمغْمِىَم٣مظمُْْٖمْمِرِيَمُف,َٓ ْايْمَٖمْجرََأنهَيُٓم َووَمْدَيْْمُٙمعْمَل

ُـَّأوَْٙمَع,ؿمَىَم٣منَ ْٚمَسَأنهَيُٓم ْنَم٣مزَم٦ْموَمْدايمُمه ْقِم,يمِٛمِٝمه٥مِايمٛمه٣مِدَأوْسَمِٕم٤ْم,َومَل ايمِمه

٣مكَُيْٙمَزَُمُٜمؿَْوَٞمْحِقِهْؿ, ًَ َْم ,اإْلِ ىـا.اطْمتاَِلهًم٣مهمِٝمفِزَمْٝمٛمَُٜمؿَْٞمْٔمَٙمؿَُٓ




اَمَأؿْمَٔمَٚمُفاهللهَُوؽَمَٗم٣مهُ»قىله:  .شهَم١مِٞمه



 «[أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا أرعؿه اهلل ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل»حدقث: ] 

 

[51] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,إذاذبوأىمؾ,وَم٘مرَم٥مفمٙمٝمف,فمزوصمؾَِمٛم٥ٌمَمـاهلليأنهذاايمٛمًٝم٣منأ

.ضمرجيٙمحٗمفوٓ

َمتٔمٚمًدفائدَ: اظمٖمْمرات إضمدى َمٛمف وومٔم٦م أرزمع,اَمـ فمٙمٝمف وومع همٗمد

:زمٔمّمٜم٣مَمتٖمؼفمٙمٝمٜم٣مزمكمايمٔمٙمامءو,أَمقر

َمتٔمٚمًد6اإلشمؿ:األوه أهمْمر َمـ يمٕمغمهم١من رَمّم٣من ُن٣مر دم همٗمدا فمذر َم٣م

.فمٓمٝمؿأشم٣ممارسم٘م٤مىمٌغمةَمـىم٣ٌمئرايمذٞمقب,و

صعم-أنايمٛمٌل,فمٛمداحل٣مىمؿ,-ريضاهللفمٛمف-٥مهمٖملضمدي٧مأيبأَم٣مَم

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف زمَِٔمَراوِمٝمٌِِٜمؿْ»:وم٣مل-اهلل ِٗمكَم َُمَٔمٙمه وَمْقٍم فَمعَم َٗم٥ٍم,ََمَرْرُت َُمَُمٗمه

َدًَم٣م,َأؾْمَداوُمُٜمؿْ َأؾْمَداوُمُٜمْؿ ٝمُؾ ًِ وَم٣مَل:هَمُٗمْٙم٦ُم,سَم ؟ َه٠ُمِٓء ـْ ايمه:ََم َه٠ُمِٓء ـَ ِذي

ٌَْؾضِمكِمهمِْْمِرِهؿْ شُيْٖمْمُِروَنوَم
(2)

.

.هم٣ًمدايمِمقم,هم١منذيمؽايمٝمقميٌْمؾصٝم٣مَمف:الجاٌي

ايمٝمقم:الجالح زمٗمٝم٥م اإلَم٣ًمك أهؾ,وصم٤مفمٙمٝمف َمـ اْلٚمٜمقر ومقل وهذا

.ايمٔمٙمؿ

اْلٚمٜمقر,وصمقبايمٗمّم٣مء:الطابع ومقل ذه٤مزمٔمض,وهق ومد ىم٣من وإن

.يم٘مـايمذييٓمٜمرأنفمٙمٝمفايمٗمّم٣مء6دأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفٓومّم٣مءفمعماظمتٔمٚم

                                                           
 (.2108برقم: )الحاكم في المستدرك أخرجو  (2)



 «[ؿن ـسي وفو صائم, ػأؽل أو ذرب, ػؾقتم صوؿه, ػإمنا أرعؿه اهلل»حدقث: ] 

 

[50] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

فمـأيبهريرة,أَم٣مَم٣مصم٣مءدمؽمٛمـأيبداودوأمحدوايمؼمَمذيوازمـَم٣مصم٥م

ـْ»:وم٣ملرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ:وم٣مل-ريضاهللفمٛمف- َيْقًَم٣مَأهْمَْمرَََم

ـْ ـَْرََمَّم٣منََِم ََْمَرٍض,َوَٓفُمْذرٍنَمغْمَِِم هِْصَٝم٣ممَُيْٗمِّمفِمَل شَص٣مََمفَُوإِنْرِايمده
(2)

.

ؤمٝمػ همٜمق , اظمْمقسُمٜمقل٣مؽمٛمإدم أزمق ايمٌخ٣مري,ده أدري»:ووم٣مل ٓ

.ش-ريضاهللفمٛمف-ؽمٚمعَمـأيبهريرة

٣م:(722حسيح )قاه اإلواً الرتوصي ضمحْ اهلل بعس  َأهْمَْمرََمـَوَأَمه

ًدا ٍبأوَأىْمؾٍَمـَُمَتَٔمٚمِّ زَمْٔمُّمُٜمؿْهمٗم٣ملذيمؽدمااطْمَتَٙمُٖمقومدايْمِٔمْٙمؿَِأْهَؾهم١منُذْ

٣مَرةُايْمَٗمَّم٣مءُفمٙمٝمف ٌهُٜمقاَوايْمَ٘مٖمه ىَْمَؾَوؾَم ْٕ َبا ْ اَمعَِوايمممُّ ؽُمْٖمَٝم٣منَوَمْقُلوهقزم٣ِمْْلِ

٣ٌَمَركِوزمـايمثهْقِريِّ ٣مَرةَوٓايْمَٗمَّم٣مءُفمٙمٝمفزَمْٔمُّمُٜمؿْووم٣ملوإؽمح٣مقاظمُْ فمٙمٝمفىَمٖمه

فُ َٞمه ٣مَرةُ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿصعماهلل-ايمٛمٌلفمـُذىمِرَإٞمامِٕ اَمعِدمايْمَ٘مٖمه سُمْذىَمرْوملاْْلِ

ىَْمؾِدمفمٛمف ْٕ ِبا ْ َووَم٣ميُمقاَوايمممُّ ىَْمُؾُيُْمٌِفَُٓ ْٕ ُبا ْ اَمعََوايمممُّ وَمْقُلوهقاْْلِ

٣مهمِِٔملِّ ىـا.َوَأمْحَدايمُمه






                                                           
(، وابن 091، والترمذي برقم: )(9120برقم: )وأبو داود ، معلًقاأخرجو البخاري في صحيحو  (2)

 (.2009رقم: )ماجو ب



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 

 

[52] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 [ؾؾصوم املػطرات ذؽر أـواع ]

 .األكن -١
 .والؿطب -٢
 .واجلىاع -٣
ؽمقاًءزم٣ميمٔم٣مدةايمني٥م,,اهمٚمـأٞمزلَمٛمٝمفَمتٔمٚمًد,اوتعىّس إٌعاه املين -٤

ايمٛم٣مس يتٔم٣مؿم٣مه مم٣م ذيمؽ زمٕمغم صقَمف,,أو أهمًد ذيمؽ:همٗمد فمعم وايمديمٝمؾ

:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرةَ ضمدي٧م صعماهللفمٙمٝمف-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

 :-وؽمٙمؿ وصمؾه فمزه اهللُ ـِ فمٚمؾِ ىمؾ»:وم٣مل ,فمُػآدمَُيّم٣م ازم ٔمممَةزماحلًٛم٥َم

ؤمٍػ,أَمث٣مْل٣م ؽمٌٔمامئ٥ِم وصمؾه:,إلم فمزه اهللُ وأٞم٣م.ايمِمقمُ إٓ وم٣مل رم ُف هم١مٞمه

شَمـأصمقم,وؿمٔم٣مََمف,َيَدُعؾمٜمقسَمف,أصمزيزمفِ
(2)

.

.اهمِم٣مرَمٖمْمرًفمزوصمؾهمٜمذامليؼمكؾمٜمقسمفهلل

 .والٍفاؽ وَ الٍػاء وقوع احليض -٥
ا ايمٛمٖم٣مسَمـ احلٝمضأو َمٛمٜم٣م ووصم٤مفمٙمٝمٜم٣م,أهمْمَرت,يمٛم٣ًمءهمٚمـوومع

.هم١منص٣مَم٦مهمٜملفم٣مصٝم٥موَمرسم٘م٥ٌميم٘مٌغمة,سمركايمِمقم

,الطزة -٦ زم٤ًماهللاهمٚمـ إَم٣م ص٣مئؿ, وهق فمـديـاإلؽمالم أو,رسمد

أودفم٣منمغماهلل,ؽمتٜمزاءزم٣ميمديـ,أوآ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-رؽمقيمفزم٤ًم

                                                           
 (.2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )1290أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 

 

[53] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

أونمغمذيمؽَمـأٞمقاع,يٗمدرفمٙمٝمفإٓاهلل,أوصدقىم٣مهٛم٣ًم,أوفمراهًم٣مهمٝمامٓ

زمْمؾصقَمف,ووومعَمٛمفايمٖمْمر,وٓيٛمٖمٔمفاإلَم٣ًمك.,ايمردة

ىم٣مظمٕمذي٣متوَمٗمقي٣متايمدمونمغمذيمؽهم١مُن٣م,اغتعىاه اإلبط املغصية -٧

.َمٖمْمرةُٕن٣مسمٗمقمَمٗم٣ممايمٕمذاء

إلمنمغمذيمؽ,فٝمويٛمٗم,ٕٞمفيًتٌدلزمفايمدم;وفطط اللموي الغػين -٨

.مم٣مئمرفإؿم٣ٌمء

؟دونأنيٖمْمرزمفأشمٛم٣مءصقَمفأنيٖمٔمٙمفَم٣ميرطمصيمٙمِم٣مئؿُ:مسأل

:ويرطمصيمٙمِم٣مئؿدمأَمقرَمٛمٜم٣م

أن,-فمٛمٜمامريضاهلل-همٗمدوم٣ميم٦مفم٣مئُم٥موأمؽمٙمٚم٥م,واملباؾطة الُكبمة -١

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللَِرؽُمقُلىَم٣منَ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌل

ٌُِّؾ شَص٣مئِؿٌَوُهقَُيَٗم
(2)

.

,فمٛمدايمٌٝمٜمٗملدمايمِمٕمرى-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فم٣مئُم٥مودمضمدي٧م َأّنايمٛمهٌِله

َص٣مئِؿٌ ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- َوُهَق ْٝمِخ يمِٙمُمه ٌَْٙم٥ِم ايْمُٗم َصدِم فَمٛمُْف,َرطمه َوَُنَك

 ٣مبه ْٝمُخَيْٚمٙمُِؽإِْرزَمفُ»:َووَم٣مَل,ايمُمه ُدَصْقََمفُ,ايمُمه ًِ ُيْٖم ٣مبُّ شَوايمُمه
 (9)

.

                                                           
، 2260(، ومسلم في صحيحو برقم: )2292، 2298أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 . -رضي اهلل عنها -(، من حديث حفصة 2260، وجاء في مسلم برقم: )(2268

، ذكره اْللباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود اْلم (2146: )برقم الصغرىفي  البيهقيأخرجو  (9)
  =  على ثقات؛ كلهم رجالو فإن الشواىد؛ في بو بأس ال إسناد وىذا: (، وقال فيو9601برقم)



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 

 

[54] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َمٔمٛم٣مهأنايمُم٣مبيٖمًدو,زمٚمٔمٛم٣مه,-ريضاهللفمٛمف-أيبهريرةفمـوصم٣مء

6أَم٣مايمُمٝمخومدٓي٘مقنيمفايمٗمقةايمتليٗمعصقَمفهمٗمديٗمعَمٛمفاإلٞمزالهمٝمٖمْمر

.َمٛمٜم٣مَمقصم٤مايمٖمْمر

ٌِّؾوهقص٣مئؿصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣منايمٛمٌلهمٗمد وي٣ٌمذ,ُيٗم

أيًّم٣م.وهقص٣مئؿ

 ريضاهللفمٛمٜم-وم٣ميم٦مفم٣مئُم٥م ىمامىم٣منرؽمقُل,إْرزَمف يٚمٙمُؽ وأيُّ٘مؿ» :-٣م

شإْرزَمف يٚمٙمُؽ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللِ
(2)

.

نمًاًل;الُغػن -٢ ىم٣من ؽمقاء يٕمتًؾ أن يمف َيقز ىمٕمًؾ,٣مواصمًٌهم١مٞمف

آ َمـ ايمٕمًؾ أو ىمذيمؽنمًؾاْلٚمٔم٥م, أو اْلٛم٣مزم٥م, َمـ ايمٕمًؾ أو ضمتالم,

همٙم ايمتػمد, أو ايمٌحر, دم وٞمزل ذيمؽ َمٛمف ضمِمؾ وِتّمٚمضزم٣مظم٣مءايمٛمٜمر,ق

-فمٛمٜمامريضاهلل-زمؾومدصم٣مءأنازمـفمٚمر6ايم٣ٌمرد,هم١منذيمؽٓييصقَمف

."رزمامووعايمثٙم٨مدمهمِٝمفوٓييهذيمؽ":

ةَ;غتٍؿاقاملضىضة, واال -٣ َصػِمَ
ـِ يَمِٗمٝمِطزْم ـْ :وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-هَمَٔم

ايمْ:وُمْٙم٦ُم ـِ ِِّنفَم َأطْمػِمْ ايْمُقُوقءَ»:وَم٣مَل.ُقُوقءَِي٣مَرؽُمقَلاهللهِ ,َأؽْمٌِِغ ْؾزَمكْمَ َوطَمٙمِّ



                                                           

، وثقو جماعة، وضعفو آخرون. -وىو ابن عبد اهلل بن أبي حازم - خالف في أبان ىذا= 
 وقال الحافظ:" صدوق في حفظو لين ".

 (.921(، ومسلم في صحيحو برقم: )169خرجو البخاري في صححيو برقم: )أ (2)



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 

 

[55] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ََص٣مزمِعِ ْٕ ؽْمتِٛمَُْم٣م,ا ِٓ َأْنسَمُ٘مقَنَص٣مئِاًمَوزَم٣ميمِْغدِما ٓه شِقإِ
(2)

.َرَواُهَأزُمقَداُودَ,

شإذاسمقوٟمتهمٚمّمٚمض»زمٙمٖمظ:وصم٣مء
 (9)

.

ىمامدمايمِمحٝمحكم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يمٗمقلايمٛمٌل;الػواك – 4

َأزمِكُهَرْيَرَةفمَ ايمٛمهٌِ,-ريضاهللفمٛمف-ـْ ـِ :وَم٣مَل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-لفَم

َأنْ» فَمعَماظم٠ُْْمَِمٛمكَِميَمْقَٓ تِكرواي٥مَودِم-َأؾُمؼه ْؿزمِ-فَمعَمُأَمه َقاِكفِمٛمَْدَََٕمْرهُتُ ًِّ ٣ميم

َصاَلةٍ شىُمؾِّ
(1)

.

» :صم٣مءدمضمدي٧مفمٌداهللزمـفم٣مَمرزمـرزمٝمٔم٥موأَم٣مَم٣م صعم-رَأْي٦ُمايمٛمهٌله

وؽمٙمؿ ُٓأضْمِص ص٣مئؿٌ وهق َيًت٣مكُ -اهللفمٙمٝمف شَم٣م ,همٜمقضمدي٧مؤمٝمػ,

.همٝمففم٣مصؿزمـفمٌٝمداهللايمٔمٚمري
(4)



:-فمٛمٜمامريضاهلل-احلًـزمـفمقمزمـأيبؿم٣ميم٤موأَم٣مضمدي٧م,البدوض -5



                                                           
 (.249برقم: ) أبو داودأخرجو  (2)

 

 (.244برقم: ) سننوفي  أبو داودأخرجو  (9)

 (.919برقم: )(، ومسلم في صحيحو 880البخاري في صحيحو )أخرجو  (1)

برقم:  سننوفي  بو داودوأخرجو موصواًل أ(، 1/12) معلًقا أخرجو البخاري في صحيحو (4)
(، وقال 460، وىو في ضعيف أبي داود اْلم لإلمام اْللباني رحمو اهلل برقم)(1104)

 وقال".  من عهدتو بريء أنا: " خزيمة ابن قال: ىذا عاصم ضعيف؛ إسناده: قلت)عقبو: 
 بصيغة البخاري وعلقو". ضعيف: " الحافظ وقال". بالقوي ليس: " عقبو البيهقي

 (.التمريض



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 

 

[56] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

واظمِْْجَٚمرُ ُُتَٖم٥ُمايمِم٣مئؿِ» ـِ ه شايمدُّ
(2)

وهمٝمف,َمذيأطمرصمفايمؼم,همٜمقَمقوقع,

.ؽمٔمٝمدازمـؿمريػَمؼموك

.ذيمؽَمـٛمعاظمضمدي٧مدمث٦ٌمٕٞمفملي;اإلزِاُ -6

فمعمأنايم٘محؾَمـاظمٖمْمرات.يث٦ٌمهم١مٞمفٓديمٝمؾ;اللحن - 7

زمؾإنُمرىإذن;قططة األشُ -8 همالديمٝمؾفمعمأُن٣مَمـاظمٖمْمرات6

.وٓييهَم٣موصمدَمـايمْمٔمؿاظمر,نمغمُمرىاحلٛمجرة

يمٝمس;العني قططة -9 ٕٞمف ييايمْمٔمؿ وٓ ايمِمحٝمح فمعم سمٖمْمر ٓ

.زمٚمجرىؿمٔم٣مم

.ذابهم١مٞمفيمٝمسزمْمٔم٣مموٓ;خبار الطبو -10

.زمْمٛمفإلمرءُيدطمؾأننمغمَمـ,الطعاً تصوق - 11

وايمًمء,اخلؾيذوقأنزمٟمسٓ":-امريضاهللفمٛمٜم-فم٣ٌمسازمـوم٣مل

."ذاءهيريد

                                                           
(، حيث حكم عليو 9120(، وىو في الضعيفة لإلمام اْللباني رحمو اهلل )862الترمذي )أخرجو  (2)

 جدا ضعيف وىو غيره يرويها ال كلها أحاديثو طريف بن سعد"  :عدي ابن قالبالوضع، ثم قال: 
 طريف، بن سعد حديث من إال نعرفو ال بذاك، إسناده ليس غريب حديث:" الترمذي وقال". 
 ابن وقال".  عنو يروي أن ْلحد يحل ال"  :معين ابن وقال: ثم قال رحمو اهلل". ضعفي وىو

 ال:" الدارقطني قال مأمون؛ بن وعمير: ثم قال رحمو اهلل". الفور على الحديث يضع كان:" حبان
 ". شيء



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمدمَمـرءَمٛمفلؽم٣مشمؿ,جطح فيْ كاُ إشا – 12 إلمزمفهمٟميمٗمك,

,سمٔمٚمدأو,ومِمديمفي٘مقنأنزمدونايمدمَمـرءزمْمٛمفإلمٞمزلشمؿ,طم٣مرصمف

.يٖمْمرٓهم١مٞمف

:ايمتلاطمتٙمػهمٝمٜم٣مأهؾايمٔمٙمؿاظمٖمْمراتمسألُ:

:أٞمفيٖمْمرأوٓ؟أَمقرايمٔمٙمامءهمٝمفاطمتٙمػمم٣مو

فزمخال,هم١مٞمفيٖمْمر٤ممجٜمقرهؿإلمأنَمـوم٣مءَمتٔمٚمًداهمذهء;الكي -1

,همٙمٝمسفمٙمٝمفرء.َمـمليتٔمٚمد

-فمٛمٜمامريضاهلل-أيبايمدرداءاؽمتدلزمحدي٧مشمقزم٣منو,وم٣ملزم٣ميمٖمْمروَمـ

رؽمقَلاهللِ»: شهمٟمهمَْمر وم٣مء -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنه
(2)

.

وإٞمام,سمٔمٚمدايمٗملء-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌليمٝمسدماحلدي٧مو

.ءزم٤ًٌمايمٗملأوسمٔم٤م,يمٔمٙمفحلٗمفضرو,همٝمفأٞمفأهمْمر

اَمضمحْ اهلل: قاه الرتوصي صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلهَأنه:َهَذاََمْٔمٛمَكَوإِٞمه

فًم٣مَص٣مئِاًمىَم٣منَ- زَمْٔمضِدِمُرِويََهَ٘مَذايمَِذيمَِؽهَمَٟمهْمَْمَر,هَمَّمُٔمَػهَمَٗم٣مءَ,َُمَتَْمقِّ

ا,احَلِدي٧ِم ً ريضاهلل-ُهَرْيَرةََأيِبضَمِدي٧ِمفَمعَمايمِٔمْٙمؿَِأْهؾِفِمٛمَْدَوايمَٔمَٚمُؾَُمَٖمنه

ـِ,-فمٛمف ٣مئِؿََأنه»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم هَمالَايمَٗمْلءَُذَرفَمفُإَِذاايمِمه

                                                           
 .(096، والترمذي برقم: )(9182برقم: ) سننوفي  أبو داودأخرجو  (2)



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

شهَمْٙمَٝمْٗمضِفَمْٚمًدا,اؽْمَتَٗم٣مءََوإَِذافَمَٙمْٝمِف,وَمَّم٣مءَ ,ؽُمْٖمَٝم٣منَُيُٗمقُلَوزمِفِ, ايمثهْقِريُّ

, ٣مهمِِٔملُّ ىـا.َوإؽِْمَح٣مُق,َوَأمْحَُدَوايمُمه
 أن:فمٛمدايمؼمَمذي-ريضاهللفمٛمف-وديمٝمؾاْلٚمٜمقرضمدي٧مأيبهريرة

ايمٗملءهمٙمٝمسفمٙمٝمفومّم٣مءوَمـ»:ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿوم٣مل َمـذرفمف

شاؽمتٗم٣مءفمٚمداهمٙمٝمٗمض
(2).



.ودمايم٣ٌمبفمـأيبايمدرداءوشمقزم٣منوهمّم٣ميم٥مزمـفمٌٝمد:وم٣مل

ـٌضَمِدي٧ٌمُهَرْيَرةََأيِبضَمِدي٧ُم:الرتوصي اإلواً قاه  ًَ َٞمْٔمِرهُمفَُٓنَمِري٤ٌم,ضَم

ـْ ـِِهَُم٣مٍم,ضَمِدي٧ِمَِم ـِفَم ,ازْم ـَ ـْؽِمغِمي ـُِهَرْيَرَة,َأيِبفَم صعماهللفمٙمٝمف-ايمٛمهٌِلِّفَم

ـْإِٓه,-وؽمٙمؿ كضَمِدي٧ِمَِم ًَ ـِفِمٝم ٌدووَم٣مَلُيقُٞمَس,زْم .حَمُْٖمقـًم٣مُأَراهَُٓ:حُمَٚمه

ـْاحَلِدي٧ُمَهَذايَُروَِووَمْد ـْ,َوصْمفٍنَمغْمَِِم ـِ,ُهَرْيَرةََأيِبفَم صعم-ايمٛمهٌِلِّفَم

َوَٓ-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ىـا.إؽِْمٛم٣َمُدهَُيِِمحُّ
ايمٗمل أن يٖمْمرءوايمِمحٝمح َم,ٓ شمٌقت,٣منم٣مصًٌوٓ,اٚمًدٔمتٓ يمٔمدم

دمذيمؽ.احلدي٧م

وذه٤م,ٓسمٖمْمرذه٤ممجٜمقرأهؾايمٔمٙمؿإلمأناحلج٣مَم٥م;احلجاوة - 2

.أمحددمرواي٥مإلمأٞمفيٖمْمر

                                                           
 (.2000(، وابن ماجو )096(، والترمذي )9186م: )أخرجو أبو داود برق (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

سمٖمْمغمايمِم٣مئؿ ريضاهلل-ازمـفم٣ٌمساؽمتدلزمحدي٧م,وَمـرأىفمدم

َواضْمَتَجؿَحُمِْرٌم,َوُهقَاضْمَتَجؿَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلهَأنه»:-فمٛمٜمام

شَص٣مئِؿٌَوُهقَ
(2)

.

يمذييٓمٜمرواهللأفمٙمؿوا,وهذااحلدي٧مأفمٙمفأمحدونمغمهَمـأهؾايمٔمٙمؿ

بفمعمطمالهمف :وذىمرآشم٣مردمايم٣ٌمب,أٞمفٓيث٦ٌمَمعأنايمٌخ٣مريرمحفاهللزمقه

صم٣مء َم٣م ٌه٣مسٍَمٛمٜم٣م فَم ـِ ازْم ـِ ايمْمهَٔم٣ممِ,فَم ـَ َِم ايْمُقُوقُء فِمٛمَْدُه َر
ُذىمِ ُف َووَم٣مَل,َأٞمه

٣مئِؿِ ٙمِمه
يمِ َج٣مََم٥َم َواحْلِ ًة ايمْ":هَمَٗم٣مَل,إفَْمَٚمُشََمره اَم ه٣مطَمَرَجإِٞمه مِم ه٣م,ُقُوقُء َويَمْٝمَسمِم

ه٣مَدطَمَؾ,َدطَمَؾ اَمايْمِٖمْْمُرمِم ه٣مطَمَرَج,َوإِٞمه "َويَمْٝمَسمِم
 (9)

.

وإٞمامايمِمٝم٣مم,إٞمامايمقوقءمم٣مطمرجويمٝمسمم٣مدطمؾ":وصم٣مءفمـفم٘مرَم٥م

.أطمرصمفايمٌٝمٜمٗملدمايمِمٕمرىزمًٛمدصحٝمح"مم٣مدطمؾويمٝمسمم٣مطمرج

-ريضاهللفمٛمف-أٞمسزمـَم٣ميمؽ,ج٣مَم٥منمغمَمٖمْمرةوممـىم٣منيرىأناحل

يمف سَمْ٘مرَ ":وومٝمؾ ٣مِئؿَِأىُمٛمُْتْؿ يمِٙمِمه َج٣مََم٥َم
احْلِ وَم٣مَلُهقَن :؟ َأصْمِؾ,َٓ ـْ َِم ٓه إِ

ْٔمِػ "ايمّمه
(1)

.

                                                           
مسلم في صحيحو برقم: أخرجو ، و ، واللفظ لو(2218أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 .«ُمْحرِمٌ  َوُىوَ  اْحَتَجمَ  -صلى اهلل عليو وسلم  - النَِّبيَّ  َأنَّ »، بلفظ مختصر، (2969)

 سند وىذا (،211ني رحمو اهلل في اإلرواء برقم: )، وقال اْللبا(2122: )ابن أبي شيبةأخرجو  (9)
 .الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح

 .(2246أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (1)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

-ريضاهللفمٛمف-واضمت٨ماظمخ٣ميمٖمقنزمامرواهايمؼمَمذيفمـراهمعزمـطمدي٨م

شَواظمَْحُجقمُاحَل٣مصِمؿَُأهْمَْمرَ»:ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿوم٣مل:وم٣مل
(2)

.

٣ٌَمِبَودِمضمحْ اهلل: قاه الرتوصي ـْايم ,فَم ادَِوؽَمْٔمٍد,فَمقِم  ـَِوؾَمده َأْوٍس,زْم

ـَِوُأؽَم٣مََم٥مََوشَمْقزَم٣مَن, ـَِوََمْٔمِٗمؾَِوفَم٣مئَُِم٥َم,َزْيٍد,زْم ـُ:َوُيَٗم٣مُلؽِمٛم٣َمٍن,زْم ٣مٍر,ازْم ًَ َوَأيِبَي

ـُِهَرْيَرَة, .َوزماَِللٍَُمقؽَمك,َوَأيِبٌه٣مٍس,فمََوازْم

ـَِراهمِعَِوضَمِدي٧ُم قاه أبو عيػى: ـٌضَمِدي٧ٌمطَمِدي٨ٍمزْم ًَ .َصِحٝمٌحضَم

ـَْوُذىمِرَ َدفَم ـَِأمْحَ ٌَؾٍزْم فُضَمٛمْ :وَم٣مَلَأٞمه ءٍَأَصحُّ ٣ٌَمِبَهَذادِمَرْ َراهمِعِضَمِدي٧ُمايم

ـِ .طَمِدي٨ٍمزْم

ـَْوُذىمِرَ ـِفَمقِمِّفَم ٌْدِزْم فُاهللِفَم وَم٣مَلَأٞمه ءٍَأَصحُّ: ٣ٌَمِبَهَذادِمَرْ ضَمِدي٧ُمايم

ادِشَمْقزَم٣مَن, ـَِوؾَمده ـَحَيَْٝمكَٕنهَأْوسٍزْم ـَْرَوىىَمثغِمٍَأيِبزْم احَلِديَثكْمِوِماَلزَم٥مََأيِبفَم

ادَِوضَمِدي٧َمشَمْقزَم٣مَن,ضَمِدي٧َممَجِٝمًٔم٣م, ـِؾَمده ـْوَمْقمٌىَمِرهََووَمْد.َأْوسٍزْم ايمِٔمْٙمؿِْهؾِأََِم

ـْ -ايمٛمهٌِلَِّأْصَح٣مِبَِم وؽمٙمؿ ِهؿْ-صعماهللفمٙمٝمف َونَمغْمِ ٣مئِؿِاحِلَج٣مََم٥مَ: يمِٙمِمه

-ايمٛمهٌِلَِّأْصَح٣مِبزَمْٔمَضَأنهضَمتهك وؽمٙمؿ ْٝمِؾ,اضْمَتَجؿَ-صعماهللفمٙمٝمف زم٣ِميمٙمه

,َُمقؽَمكَأزُمق:َِمٛمُْٜمؿْ ـُإؾَْمَٔمِريُّ َذافُمَٚمَر,َوازْم ـُقُلَيٗمَُوِِبَ ٣ٌَمَركِازْم .اظمُْ

ـَإؽِْمَح٣مَقؽَمِٚمْٔم٦ُمقاه أبو عيػى ضمحْ اهلل: َيُٗمقُلََمٛمُِْمقرٍزْم ٌُْدوَم٣مَل: فَم

ـِ مْحَ ـُايمره ـْ:ََمْٜمِدي زْم .ايمَٗمَّم٣مءُهَمَٔمَٙمْٝمفَِص٣مئِؿٌَوُهقَاضْمَتَجؿَََم

                                                           
 (.004برقم: ) الترمذي في سننوأخرجو  (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـُإؽِْمَح٣مُقوَم٣مَل ُد,وَم٣مَلَوَهَ٘مَذا:ََمٛمُِْمقرٍزْم َوإؽِْمَح٣مُق.َأمْحَ

شَمٛم٣َمقاه أبو عيػى ضمحْ اهلل: فْمَٖمَراِِّنُّضَمده ايمزه وَم٣مَل, ٣مهمِِٔملُّووَم٣مَل: ايمُمه وَمْد:

ـُِرِويَ فُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم ـَِوُرِويََص٣مئٌِؿ,َوُهقَاضْمَتَجؿََأٞمه فَم

فُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ َأفْمَٙمؿَُوَٓشْحُجقمَُواظمَاحَل٣مصِمؿَُأهْمَْمرَ»:وَم٣مَلَأٞمه

ـَْواضِمًدا ـَِِم ىَم٣منََص٣مئِؿٌَوُهقَاحِلَج٣مََم٥مََرصُمٌؾسَمَقومهكَويَمقْشَم٣مزمًِت٣م,احَلِديَثكْمَِهَذْي

 ,َأضَم٤مه َْص٣مِئؿٌاضْمَتَجؿََويَمقْإرَِمه .ُيْٖمْمَِرهَُأنَْذيمَِؽَأرَمَل

٣مهمِِٔملِّوَمْقُلىَم٣منََهَ٘مَذا ٌَْٕمَداَد,ايمُمه ٣موَزمِ َأَمه طْمَِم٥مِإلَِمهَماَمَلزمِِٚمٌْمَ ْ,ايمرُّ َيرََومَل

٣مئِؿِزم٣ِمحِلَج٣مََم٥مِ زَمْٟمؽًم٣م,يمِٙمِمه -ايمٛمهٌِله»:زمَِٟمنهَواضْمَت٨مه وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم

٥مِدِماضْمَتَجؿَ .شَص٣مئِؿٌحُمِْرمٌَوُهقَايمَقَداعِضَمجه

ٛمًقخزمٖمٔمؾإلمأنهذااحلدي٧مَم":الؿافعي ضمحْ اهللاإلواً وشِب 

ىـا."شاضمتجؿوهقص٣مئؿ»:أٞمف-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌل
طمالهمٝم٥م ىمٌغمو:واظمًٟميم٥م سمٝمٚمٝم٥م,اخلالفهمٝمٜم٣م ازمـ اإلؽمالم وازمـهمُمٝمخ ,

وايمُمٝمخازمـفمثٝمٚمكم َمٗمٌؾرمحفاهللو,ايمٗمٝمؿ, ؾمٝمخٛم٣م ومجٌعفمٙمٝمٜمؿأمجٔمكم,

٦مإذاىم٣مٞموذيمؽأُن٣مسمٖمْمريمٙمحدي٧مدميرون,واظمتٟمطمريـ,وَمـَمـاظمتٗمدَمكم

دمُن٣مررَمّم٣من.احلج٣مَم٥م

أٞمفىم٣منحيتجؿدمُن٣مررَمّم٣من":صم٣مءفمٛمف-فمٛمٜمامريضاهلل-وازمـفمٚمر

."شمؿصم٣مءفمٛمفزمٔمدذيمؽأٞمفىم٣منحيتجؿدمايمٙمٝمؾ



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اهلل رمحف فمثٝمٚمكم ازمـ آطمرويمٙمُمٝمخ احلج٣مَم٥م:وم٣مل,سمٖمِمٝمؾ ىم٣مٞم٦م إذا

 ايمٛمٌل ىم٣مٞم٦مفمعمفمٜمد ايمتل صعماهللفمٙمٝم-زم٣ميمٗمرون وؽمٙمؿ يٖمْمر-ف هم١مٞمف

واظمحجقم احلديث٥م6احل٣مصمؿ زم٣مٕصمٜمزة احلج٣مَم٥م ىم٣مٞم٦م إذا يٖمْمر,أَم٣م هم١مٞمف

ىـا.وذيمؽأناحلج٣مَم٥مسم٠مديإلمؤمػاظمحتجؿ6اظمحجقمٓاحل٣مصمؿ
:-ريضاهللفمٛمف-فمـأيبؽمٔمٝمداخلدريودمايمِمٕمرىيمإلَم٣مميمٙمٌٝمٜمٗمل

َص» وؽمٙمؿ-اهللِرؽمقُل َرطمه فمٙمٝمف اهلل  ,يمٙمِم٣مئؿِ ايمُٗمٌٙم٥مِ دمصعم

شواحِلَج٣مَم٥مِ
(2)

.

ريضاهلل-هلَمـومقلأيبؽمٔمٝمد:وم٣ملازمـطمزيٚم٥م,شاحلج٣مَم٥م»:وزي٣مدة

.-فمٛمف

ضمزم ازمـ اهلل,وذه٤م اهللرمحف ضمٖمٓمف حيٝمك ,وؾمٝمخٛم٣م احلدي٧مإلم أن



                                                           
 من يوالدارقطن( 2/269/2) يالطبران أخرجو(،212قال اإلمام اْللباني رحمو اهلل في اإلرواء ) (2)

 وقال. بو سعيد أبى عن المتوكل أبى عن يحدث الطويل حميد سمعت سليمان بن مرالمعت طريق
 ابن وقال( : " 4/211" ) الفتح"  وفى". موقوفا يرويو معتمر وغير،  ثقات كلهم: " يالدارقطن

 أرخص: سعيد أبى حديث من وجدنا لكن،  ريب بال والمحجوم الحاجم أفطر حديث صح: حزم
 ْلن،  بو اْلخذ فوجب،  صحيح وإسناده. للصائم الحجامة يف -وسلم صلى اهلل عليو  - يالنب

. محجوما أو حاجما كان سواء بالحجامة الفطر نسخ على فدل،  العزيمة بعد تكون إنما الرخصة
 ورجالو،  يوالدارقطن خزيمة وابن( الكبرى يف يعنى) يالنسائ أخرجو المذكور والحديث. انتهى
 سوى فيو علة وال،  صحيح فالسند... : ثم قال رحمو اهلل ". وقفوو  رفعو يف اختلف لكن،  ثقات
 بو محتج ثقة وثابت،  عنو ثابت عن تلقاه إنما أنس عن حديثو أن ذكروا قد لكنهم،  حميد عنعنة

  .الصحيحين يف



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

واهللأفمٙمؿ,َمٛمًقخ يٓمٜمر ايمذي ويم٘مـ زمخالهمف, ايمٔمٚمؾ احلج٣مَم٥م,و أن

.سيحٕناحلدي٧مصحٝمح6َمٖمْمرة

:دمُن٣مررَمّم٣منَمـايمِم٣مئؿضم٘مؿايمتػمعزم٣ميمدممسألُ:

ذيمؽو دم زم٣ميمدم,يدطمؾ ايمتػمع َمٖمْمرة,,َمًٟميم٥م احلج٣مَم٥م ىم٣مٞم٦م هم١مذا

وإُن٣مَمٖمْمرةفمعمايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾ,ٝمٙمتحؼِب٣مَمًٟميم٥مايمتػمعزم٣ميمدمهم

.ايمٔمٙمؿ

ضم٘مؿضباإلزمرةيمٙمِم٣مئؿ,وأطمذايمدمَمـأصمؾايمٖمحص؟مسألُ:

:أطمذايمتحٙمٝمؾهماليٙمتحؼذيمؽَٕمقرزمرة,وأَم٣مضباإل

 ًٓ .أنهذايمٝمسزمحج٣مَم٥م:أو

.ىم٣ميمدميًٝمؾَمـاْلرح,أٞمفرءيًغم:٣مشم٣مٞمٝمً

:إزخاه املٍظاض يف املعسة لمصائي– 3
.٣مذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٖمْمرَمْمٙمٗمً

إنىم٣منيقوعفمعماظمٛمٓم٣مررءَمـ:همٗم٣مل,إلمايمتٖمِمٝمؾزمٔمّمٜمؿوذه٤م

هم١مناإلٞم٣ًمنيٖمْمر,وأَم٣مإذاىم٣منٓيقوعفمٙمٝمف,نايمتلسمٙمٝمٛمفوسمًٜمٙمفايمدهق

.وإٞماميدطمؾاْلٜم٣مزىمامهقهم١مٞمفٓيٖمْمر,وهذاايمٗمقلومري٤م,رء

أدطمؾاإلٞم٣ًمنأنهمٙمق:(370: ص)قاه ابَ العجيىني يف ؾطح املىتع 

.َمٖمْمرزمذيمؽي٘مقنهم١مٞمفإيمٝمٜم٣موصؾضمتكاظمٔمدةإلماَمٛمٓم٣مرً



 ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾصوم[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يِمؾٞمحقهأودهـ,اظمٛمٓم٣مرهذادمي٘مقنأنإٓيٖمْمرٓأٞمفوايمِمحٝمح

دماؽمتٔماميمفَيقزوٓاَمٖمْمرًزمذيمؽي٘مقنهم١مٞمفاظمٛمٓم٣مرهذازمقاؽمْم٥ماظمٔمدةإلم

.يمٙميورةإٓايمقاصم٤مايمِمقم

 :بمع الٍداوة -4
ايمٛمخ٣مَم٥م زمٙمع يٖمْمرو,وأَم٣م ٓ ذيمؽ هم١من ايمتل,ايمريؼ, إومذار َمـ يم٘مٛمف

.٣ميٛمٌٕمليمإلٞم٣ًمنأنيتخٙمصَمٛمٜم

,أٞمفمجعايمريؼدمهمِٝمف,أوسمٛمخؿوصمٔمؾيٙمٔم٤مِب٣مدمهمِٝمفضمتكاؽمتٗمرتيمقو

َمثؾهذهإَمقرحمؾ,أوزمٙمؾطمٝمْم٣مشمؿأدطمٙمفإلمهمٝمفوصمٔمؾيٚمِمف,شمؿزمٙمٔمٜم٣م

.ؾمٌٜم٥ميٛمٌٕمليمإلٞم٣ًمنأنيٌتٔمدفمٛمٜم٣م

٣م:(419 - 418/ 3) اللبري قاه يف احلاوي يِؼ,زَمْٙمعُهَمَٟمَمه َواْزِدَراُدهُايمرِّ

٣ممٍشَماَلشَم٥مَِٔمعَمهمَ ًَ :َأوْم

َِا ٌَْٙمعََأنْ:َأَحُس همٚمفدميتخٙمػَم٣مَي ًٓ صم٣ميزهمٜمذاهمح٣مٓ,ضم٣م ُدَٓ ًُ زمِفَِيْٖم

ْقُم, فُايمِمه َٞمه ِٕ  .َمٛمفآضمؼمازُيْٚم٘مِٛمُفَُٓ

َأنْ:َوالجَّاٌِي يَؼَيُٚم٨مه ـْايمرِّ إمِْج٣َمفًم٣م,زمِفُِيْٖمْمِرُهَمَٜمَذاَوَيٌَْتٙمُِٔمفَُيْزَدِرُدهُشُمؿههَمِٚمفَِِم

فُ َٞمه َتْٟمٞمِِػِٕ ًْ .يمِْْلَىْمؾِىَم٣مظمُْ

ٌَْتٙمَِٔمفُشُمؿهَيْ٘مُثَر,ضَمتهكهَمِٚمفِدِمََيَْٚمَٔمفَُأنْ:الجَّاِلُح َواِلِكِػُي همِْْمِرهِهَمِٖملَي

:َوصْمَٜم٣منِ

َُِىا فُزمِفَِأهْمَْمرَوَمْد:َأَحُس َٞمه ِٕ ٥مََٓ زِدِمََمَُمٗمه ـْايمتهَحرُّ .فَِِمْثٙمَِِم



 وم[ذؽر أـواع  املػطرات ؾؾص] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:َوالجَّاٌِي فُُيْٖمْمِرَُٓ َٞمه ِٕ هَمَ٘مَذيمَِؽزمَِٗمٙمِٝمٙمِِف,ُيْٖمْمِرَُٓ ٣مزمَِ٘مثغِِمِه,ُيْٖمْمِرَُٓ َوَأَمه

:َوصْمَٜم٣منِهَمِٖمٝمَٜم٣مازْمَتَٙمَٔمَٜم٣مإَِذاايمٛمَُّخ٣مََم٥مُ

َُِىا ٣مَأهْمَْمرَوَمْد:َأَحُس .ِِبَ

ْ:َوالجَّاٌِي ٣م,ُيْٖمْمِرْمَل ِحٝمُحِِبَ فَُوايمِمه ـَْأطْمَرصَمَٜم٣مهَم١مِنْْمُِر,ُيٖمَْأٞمه شُمؿهَصْدِرهَِِم

ـَْأطْمَرصَمَٜم٣مَوإِنْىَم٣ميْمَٗمْلِء,َأهْمَْمرَهَمَٗمْدازْمَتَٙمَٔمَٜم٣م ِْدََم٣منِمفَِأوْضَمْٙمِٗمِف,َِم يٖمْمرمَل

ىـا.ىم٣ميمريؼ
خيؾزم٣ميمِمقمومقلايمزوروايمٔمٚمؾومم٣م :قوه العوض ملَ كاُ صائّىا -5

,زمف َأيِبُهَرْيَرَة ـْ :وَم٣مَل-فمٛمفريضاهلل-همَٔم صعماهللفمٙمٝمف-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

ورِ»:-وؽمٙمؿ ايمزُّ وَمْقَل َْيَدْع مَل ـْ ْٜمؾ,َوايْمَٔمَٚمَؾزمِفِ,ََم دِم,َواْْلَ ضَم٣مصَم٥ٌم هَمَٙمْٝمَسهللِهِ

ازَمفُ شَأْنَيَدَعؿَمَٔم٣مََمُفَوَذَ
 (2)

 .

زم٣مظمٔم٣ميص ايمِمقم زمٌْمالن إلمايمٗمقل ٓوذه٤مازمـضمزم وايمِمحٝمحأٞمف ,

.يٌْمؾويم٘مٛمفيٟمشمؿ

اهلل إلمذىمر أني٣ٌمدر ودفم٣مئف,فمزوصمؾهمٝمٛمٌٕمليمإلٞم٣ًمندميقمصقَمف ,

,زم٣ميمٗمقل,وايمٖمٔمؾ,وإذاؽُم٤م,واإلضم٣ًمنإلمايمٕمغم,ف,وومراءةايمٗمرآنئورصم٣م

.ٓي٣ٌمدرإلمايمرد,أوؾُمتؿ

                                                           
 (.0610في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,ايم٘مذب,وايمٌٜم٦م,وايمٕمٝم٥ٌم,وايم٤ًمو,ؾمٜم٣مدةايمزوريُمٚمؾ,ومقلايمزورو

.َمؾيم٘مؾَمٔمِمٝم٥موؾم٣موايمٛمٚمٝمٚم٥م,

ُ٘مؿْ":َيْقمٍَذاَتوَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َُمَٔم٣مِوَي٥مََأنههمٖملصحٝمحَمًٙمؿ, إِٞمه

»ؽَمْقءٍِزيهَأضْمَدشْمُتؿْوَمْد -اهللَِٞمٌِلهَوإِنه: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ـَُِنَك-صعم فَم

ورِ وَم٣مَل,شايمزُّ َُمَٔم٣مِوَي٥مُوَم٣مَلطِمْروَم٥مٌَرْأؽِمَٜم٣مفَمعَمزمَِٔمًِم٣مَرصُمٌؾَوصَم٣مءَ: : َٓ َوَهَذاَأ

ورُ ٣مءُزمِفُِيَ٘مثِّرََُم٣مَئْمٛمِل:»وَمَت٣مَدةُوَم٣مَلايمزُّ ًَ ـهايمٛمِّ ـََأؾْمَٔم٣مَرُه َرِقَِم شاخْلِ
 (2)

.

َأيِبُهَرْيَرةَ ـْ :وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-ودمَمًٛمدأمحدفَم -وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

َص٣مئٍِؿضَمٓمُّ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ قُعَوايْمَٔمَْمُشُربه ِصَٝم٣مَِمِفاْْلُ ـْ ,ُفَِم َوُربه

َٜمرُ ًه وِمَٝم٣مَِمِفايم ـْ شوَم٣مئٍِؿضَمٓمُُّفَِم
(9)

.

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       چ :ودمومقيمفسمٔم٣ملم

زمٝم٣منأنايمِمٝم٣مم,[141]ايمٌٗمرة:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

٣مالم,وَمتخٙمٗمًزمآداباإلؽم٣مأني٘مقنَمتٟمدزمًهمٔمعماظمًٙمؿ,َمـأؽم٣ٌمبايمتٗمقى

.زمٟمطمالقأهؾاإليامن

********** 

                                                           
 .(9290أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.8810برقم: ) ي مسندهأحمد فأخرجو  (9)



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[67] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»]حدقث:  

)–157 ـْ صُمُٙمقٌسفِمٛمَْد»:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرَةفَم ـُ زَمْٝمٛمَاَمَٞمْح

 .َهَٙمْ٘م٦ُم,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ:هَمَٗم٣مَل.إْذصَم٣مَءُهَرصُمٌؾ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ

٦ٌُْم:َودِمِرَواَي٥مٍ-َوَأَٞم٣مَص٣مئٌِؿ,َووَمْٔم٦ُمفَمعَماَْمَرَأيِت:ََم٣مَأْهَٙمَ٘مَؽ؟وَم٣مَل:وَم٣مَل َأَص

-َأْهقِمدِمَرََمَّم٣مَن ٥ًٌَم:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ َهْؾَِتُِدَروَم

:سُمْٔمتُِٗمَٜم٣م؟وَم٣مَل ؟وَم٣مَل:٣مَلومَ.َٓ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ ـِ َتْمِٝمُعَأْنسَمُِمقَمؾَمْٜمَرْي ًْ :هَمَٜمْؾسَم .َٓ

٘مِٝمٛم٣ًم؟وَم٣مَل:وَم٣مَل ًْ ُدإؿْمَٔم٣مَمؽِمتِّكَمَِم
:هَمَٜمْؾَِتِ :وَم٣مَل.َٓ صعماهلل-هَمَٚمَ٘م٧َمايمٛمهٌِلُّ

-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايمٛمهٌِلُّ َؽُأيِتَ
فَمعَمَذيمِ ـُ ٌَْٝمٛم٣َمَٞمْح زمَِٔمَرٍق-وؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمف-هَم

 َِتٌْر :َوايْمَٔمَرُق-همِٝمِف وَم٣مَل:وَم٣مَل-اظمِْْ٘مَتُؾ ؟ ٣مئُِؾ ًه ايم ـَ َهَذا:وَم٣مَل.َأَٞم٣م:َأْي ,طُمْذ

َقزمِفِ صُمُؾ.هَمَتَِمده زَمَتْٝمَٜم٣م:فَمعَمَأهْمَٗمَرَِمٛمِّل:هَمَٗم٣مَلايمره َٓ  ََم٣مزَمكْمَ َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ؟هَمَقَاهللهِ

ره- ُيِريُداحْلَ َأْهِؾزَمْٝمتِل-سَمكْمِ ـْ .َأْهُؾزَمْٝم٦ٍمَأهْمَٗمَرَِم صعم-هَمَّمِحَؽَرؽُمقُلاهللهِ

وَم٣مَل.ضَمتهكزَمَدْتَأْٞمَٝم٣مزُمفُ-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ شَأؿْمِٔمْٚمُفَأْهَٙمَؽ:شُمؿه
(2)

.(

ُة" ره ٌَُٜم٣مضِمَج٣مَرٌةؽُمقدٌ:"احْلَ .َأْرٌضسَمْرىَم

*******************************اؾشرح:

ايمث٣ميم٧م اظمٖمْمر زمٝم٣من احلدي٧م هذا ايم٘مت٣مب,دم فمٙمٝمف دل ,وايمًٛم٥م,ايمذي

.وهقاْلامعضم٣ملايمِمقم,واإلمج٣مع

                                                           
  (.2222(، ومسلم في صحيحو برقم: )2210أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ :وم٣ملسمٔم٣ملم

.[143]ايمٌٗمرة: چڀ  ڀ  ٺ 

»قىله:  صُمُٙمقٌسفِمٛمَْدايمٛمهٌِلِّ ـُ .ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زَمْٝمٛمَاَمَٞمْح

.أصٙمٜم٣مزمكم:زمٝمٛمام

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىم٣منايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿَيٙمًقنفمٛمدايمٛمٌلو

وذىمر,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يمْمٙم٤مايمٔمٙمؿ,وآؽمتٖم٣مدةَمـرؽمقلاهلل-

ُٕنؿ6-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,ويًتٖمٝمدونممـؽمٟملايمٛمٌلفمزوصمؾاهلل

وىم٣منئمجٌٜمؿ,فمـرءيمفوؽمٙمؿايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآُُنُقاأنيًٟميمقا

.ؾَمـايمٔم٣مومؾَمـأهؾايم٣ٌمدي٥ميًٟملأنيٟميتايمرصم

فًه: اهلل رؽمقل فمٙمٝمف -َم٣م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ايمتقاوع,-صعم َمـ

فصعماهللفمٙمٝمففمٙمقَم٘م٣مٞمو,واْلٙمقسدماظمًجدزمكمأسم٣ٌمفمفَمـنمغمضمرس

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اَمعأٞمفايمٔم٣مرمومدرً وفمعمآيمفوؽمٙمؿ,

.-فمٛمٜمؿريضاهلل-دبدمايمتٔمٌغمَمـايمِمح٣مزم٥مضمًـإفًه:

.أَِبٚمفُهٛم٣َم:شإْذصَم٣مَءُهَرصُمٌؾ» قىله:

.أوؽمٙمٚم٥مزمـصخرايمٌٝم٣ميض,ؽمٙمٝمامنهقضمحْ اهلل: قاه احلافظ



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

زم٣ميمذٞم٤م:شَهَٙمْ٘م٦ُم»قىله:  ,أي ايمٛمٌل إلم يُم٘مق فمٙمٝمف-صم٣مء اهلل صعم

 ذٞم٤مأص٣مزمف-وؽمٙمؿ دم,َمـ صم٣مء يٛمتػ»:زمٔمضايمرواي٣متأٞمفوومد صم٣مء

.شؾمٔمرهويدقصدره

 .شاضمؼموم٦ُم»:ودمرواي٥موم٣مل

فمعمأنايمذٞمقبهٙم٘م٥مفًه: 6ديمٝمٌؾ يتداركاهلل اإلٞم٣ًمنفمزوصمؾإنمل

َمٛمف ص٣مدوم٥م,زمرمح٥م زمتقزم٥ٍم زمٔمٖمق,إَم٣م ,وإَم٣م اهلل وصمؾهم١من ايمٕمٖمقرفمز هق

ايمرضمٝمؿ.

فمٓمٝمؿ طمْمره٣م ,وايمذٞمقب اهلل وصمؾوم٣مل ی    ی  یچ :فمز

.[17]ايمُمقرى:چجئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب 

ورزمامىم٣من6ىمؾذيِمٝم٤ماإلٞم٣ًمندمايمٕم٣ميم٤مو ي٘مقنزم٤ًٌمايمذٞمقب,

,اإلٞم٣ًمنأنحيدثسمقزم٥ًمزمكماحلكموأطمرهمٔمعم,رهمعايمدرصم٣متيمزمتالء,ويمال

.يًتٕمٖمرهمٝمٜم٣مرزمف,ويٚمحقهمٝمٜم٣مذٞمٌف

6فمزوصمؾاهللروقاناهللفمٙمٝمٜمؿفمعمايمٔمقدةإلم٥مضمرصايمِمح٣مزموفًه:

إذاوومعأضمدهؿهمٝمامخي٣ميمػايمممعاحل٘مٝمؿ.

إَمرويف احلديث:  ُتريؿ ئمٙمؿ ىم٣من إذا اإلٞم٣ًمن احل٘مؿ,أن ئمٙمؿ وٓ

ويم٘مـٓئمٙمؿ,هم١مٞمفُٓئمذر,همٙمقىم٣منئمٙمؿأنايمنوم٥مضمرام6فمٙمٝمفاظمؼمسم٤م

.هم١مٞمفُٓئمذر6أنضمدايمنوم٥مايمٗمْمع,وىم٣منومدهقَم٣ميقصم٤مايمٗمْمع



 «[ؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار ر»حدقث: ] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وهقزمٝمٛمام زم١مؽمالم, ضمدي٧مفمٜمد ىم٣من ايمٗم٣ميضووم٣مل,يمق ؽمٟميمف ٓ:شمؿ

همٔمٛمدذيمؽُئمَذرْلٜمٙمف.,أفمٙمؿأنايمنوم٥مضمرام

همٜمٛم٣مكهمرٌقزمكماْلٜمؾزم٣محل٘مؿ,واْلٜمؾزم٣محلداظمؼمسم٤مفمٙمٝمف.

.شََم٣مَأْهَٙمَ٘مَؽ؟»قىله: 

ٓ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َمـأنايمٛمٌل,زمٝم٣منظمذه٤مأهؾاحلؼفًه:

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ خمػمافمٛمف:فمزوصمؾوم٣ملاهلل,ئمٙمؿايمٕمٝم٤م

  ٹڀ  ٺ          ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ

.[144]إفمراف:چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ ڤ  ڦ

ؽم٠مالاظمٙمٜمقففمـضم٣مصمتف,وايمًٔملدمومّم٣مئٜم٣م.وفًه:

.وهقص٣مئؿف,َمرأسماأيصم٣مَمع:شَوَأَٞم٣مَص٣مئِؿٌ,اَْمَرَأيِتَووَمْٔم٦ُمفَمعَم»قىله: 

ٙمقهم,ضمتكسم٘مقنايمٖمتقىفمعمايمقصمفايمِمقاب6زمٝم٣مناحل٣مليمٙمٚمٖمتلفًه:

يم٘م٣مناظمٖمتلحيت٣مجإلمسمٖمِمٝمؾ,رزماموم٣مليمف,وومٔم٦مفمعماَمرأيتوؽم٘م٦م:وم٣مل

ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ زمٗمقيمف:فمزوصمؾاهلليمؽأهٙمؽأزم٣مضمٜم٣م,وَم٣ميّمغمك

.[661]ايمٌٗمرة:چ ى  ائ  ىې  ې  ې

ووم٦ٌمحمرٌمهمٝمفاإلسمٝم٣من,دلفمعمأنهذاايمقوم٦م:شَوَأَٞم٣مَص٣مِئؿٌ»يم٘مـظم٣موم٣مل:

ضم٘مٚمف,وايمٕمُمٝم٣من يٗمقلويمف وصمؾاهلل, ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :فمز

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ               ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  پ    پ



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ    ڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ    ڄڦ  ڦ  ڦ

.[143]ايمٌٗمرة:چ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇ   ڇڇ

زمؾهقىمٌغمةَمـىم٣ٌمئر,َٓيقز,حمرمهمدلفمعمأننمُمٝم٣مناظمرأةزم٣ميمٛمٜم٣مر

.َمعأٞمفَمٖمْمرَمـايمِمٝم٣مم,وفمٓمٝمؿأشم٣مم,ايمذٞمقب

٦ٌُْمَأْهقِمدِمَرََمَّم٣منَ»:َودِمِرَواَي٥مٍ .شَأَص

س.ويمقىم٣منيريدايمٙمٝمؾظم٣مىم٣منفمٙمٝمفدمذيمؽزمٟم,وهقص٣مئؿأي

٥ًٌَمسُمْٔمتُِٗمَٜم٣مَهْؾَِتِ»قىله:  .ش؟ُدَروَم

احلؼفًه: فمٙمٝمف سمٔمكم َمـ يًتْمٝمٔمفؽم٠مال أؽمٜمؾ,همٝمام فمعم ُيدل ضمتك

.إَمقر

رَمّم٣منوفًه: ُن٣مر دم أهٙمف أسمك َمـ فمعم اظمتٔمكمه أن فمعم أضمدى,ديمٝمٌؾ

:ايم٘مٖم٣مراتفمعمايمؼمسمٝم٤ماظمذىمقر

يتأضم٘م٣ممايم٣ٌمب.تٟموؽم,وٓيٛمتٗمؾَمٛمٜم٣مإٓإذافمجز,فمتؼروم٥ٌماألوه:

.صٝم٣ممؾمٜمريـَمتت٣مزمٔمكم:الجاٌي

.٣مإؿمٔم٣ممؽمتكمَمً٘مٝمٛمً:الجالح

َتْمِٝمُعَأْنسَمُِم»قىله:  ًْ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِهَمَٜمْؾسَم ـِ :؟وَم٣مَلقَمؾَمْٜمَرْي .شَٓ

.زمٔم٣ٌمدهفمزوصمؾوهذاَمـرمح٥ماهلل,ايمتدرجدمإضم٘م٣ممفًه:



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٘مِٝمٛم٣ًمُدإؿْمَٔم٣مَمؽِمتِّكمَهَمَٜمْؾَِتِ»قىله:  ًْ :؟وَم٣مَلَِم .شَٓ

.وَيزئاؿمٔم٣مَمٜمؿَمرهواضمدة,ٞمِمػص٣معفمـىمؾَمً٘مكمفمٙمٝمف

َِم٣ملَِهِذهِضِمْ٘مَٚم٥مِدِم:(1936قاه احلافظ يف الفتح حتت حسيح ) ـَاخْلِ َِم

٥ٌَمِ ـَِأنهاظمُْٛم٣َمؽَم ْقمِضُمْرََم٥مَاْٞمَتَٜمَؽََم اَمعِايمِمه فَُأْهَٙمَؽهَمَٗمْدزم٣ِمْْلِ ًَ ِِمَٝم٥مِزم٣ِمظمَْٔمَْٞمْٖم

٥ٌَمًُئْمتَِؼَأنْهَمٛم٣َمؽَم٤َم فُهَمَٝمْٖمِديََروَم ًَ َووَمْدَٞمْٖم ـَْأنهَصحه ٥ٌَمًَأفْمَتَؼََم اهللهَُأفْمَتَؼَروَم زمُِ٘مؾِّ

ـََِمٛمْفُفُمّْمًقاَِمٛمَْٜم٣مفُمّْمقٍ ٣مايمٛمه٣مرَِِم َٝم٣ممَُوَأَمه ٌَُتفُايمِمِّ فُـَم٣مِهَرةٌهَمُٚمٛم٣َمؽَم َٞمه ٥مِِٕ ىَم٣مظمَُْٗم٣مصه

٣مٛم٣َمَي٥مِاْلِْزمِِجٛمْسِ ـِىَمْقُٞمفَُوَأَمه فُؾَمْٜمَرْي ضِمْٖمظِدِمايمٛمهْٖمسِزمُِٚمَِم٣مزَمَرةُِأَِمرَظمَه٣مهَمِْلَٞمه ىُمؾِّ

ـَْيْقمٍ ءِفَمعَمَرََمَّم٣منَؾَمْٜمرَِِم َٓ ايْمَق َدهَمَٙمامه ًَ ـْىَم٣منََيْقًَم٣مَِمٛمْفَُأهْم َدىَمَٚم ًَ ْٜمرََأهْم ايمُمه

فُ ـْىُمٙمه فُضَمْٝم٧ُمَِم ٣ٌَمَدةٌإِٞمه ـِهَمُ٘مٙمَِّػزم٣ِميمٛمهْقعِاضِمَدةٌوَفِم ؽَمٌِٝمؾِفَمعَمَُمَّم٣مفَمَٖم٥مًزمَُِمْٜمَرْي

٣موَمِْمِدهِيمِٛمَِٗمٝمضِاظمَُْٗم٣مزَمَٙم٥مِ ؿْمَٔم٣ممَُوَأَمه ٌَُتفُاإْلِ فُـَم٣مِهَرةٌهَمُٚمٛم٣َمؽَم َٞمه َُمَٗم٣مزَمَٙم٥مُِٕ َيْقمٍىُمؾِّ

َ٘مكْمٍزم١ِمؿِْمَٔم٣ممِ ًْ َِم٣مَلَهِذهِإِنهشُمؿهَِم ؾْمتِصَم٣مَِمَٔم٥مٌاخْلِ ٣مِٓ فَمعَماَمِْلَ ْقمَُوُهقَاهللهِضَمؼِّ ايمِمه

 ضَْمَرارَِوضَمؼِّ ْٕ ؿْمَٔم٣ممِا زم٣ِمإْلِ ٣مءَِوضَمؼِّ َِرومه ْٕ فْمَت٣مِقا زم٣ِمإْلِ ٣مِِّنَوضَمؼِّ َْمتَِث٣ملزمَِثَقاِباْْلَ ِٓ .ا

ىـا
َِم٣ملِصَمَرَي٣منِفَمعَمَديمِٝمٌؾَوهمِٝمفِ:ووم٣مل ٣مرَدِماظمَْْذىُمقَرةِايمثهاَلِثاخْلِ َوَووَمعَةِايْمَ٘مٖمه

َٞم٥مِدِم اظمَُْدوه َٓ ؿْمَٔم٣ممِنَمغْمَََم٣ميمٌِؽَئْمِرُفَو اإْلِ َٓ زمِِٔمْتؼَيْٟمطُمُذَو َٓ زمـوَم٣مَلِصَٝم٣ممَو

َُمْٔمِّمَٙم٥مٌَوِهلَايْمِٔمٝمدَِدوِمٝمِؼ َتِديَٓ ِدي٧ِمَُمَِم٣مَدََم٥مََِمعَسَمْقصِمٝمِٜمَٜم٣مإلَِمََيْ ايمثه٣مزم٦ِِماحْلَ

ـِْٗمكمَاظمَُْحٗمِّزَمْٔمَضَأنهنَمغْمَ ْٖمظََهَذامَحََؾَأْصَح٣مزمِفَِِم يَمفُايمٙمه ٣ٌَمِبفَمعَمَوسَمَٟموه ؽْمتِْح
ِٓ ا
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هِفَمعَمايمْمهَٔم٣ممِسَمْٗمِديؿِدِم ـَنَمغْمِ َِم٣ملَِِم ُٜمقااخْلِ هِفَمعَمايمْمهَٔم٣ممِسَمْرصِمٝمَحَوَوصمه زمَِٟمنهنَمغْمِ

شُمؿهيمِْٙمَٗم٣مِدرُِرطْمَِم٥مًايْمُٗمْرآنِدِمَذىَمَرهُاهللهَ
ًِ ْ٘مؿَُهَذاَخُٞم احْلُ َٓ ُخَِمٛمْفَُيْٙمَزمَُو ًْ َٞم

ُحايْمَٖمِّمٝمَٙم٥مِ صمه ؿْمَٔم٣ممُهَمَٝمؼَمَ طْمتَِٝم٣مرَِأْيًّم٣ماإْلِ دِميَمفُاهللهِِٓ َوىَمَذازم٣ِميْمُٔمْذرِاظمُْْٖمْمِرِضَمؼِّ

فَُأطْمػَمَ دِمزمَِٟمٞمه ـْضَمؼِّ رَََم ٥ٌَمِوَآطَمرَُرََمَّم٣منَُدطَمَؾضَمتهكَرََمَّم٣منَوَمَّم٣مءََأطمه ُٛم٣َمؽَم
ظمِ

ؿْمَٔم٣ممِإََِي٣مِب ػْمِاإْلِ َٝم٣ممِهَمَقاِتِْلَ ٣مكٌُهقَايمهِذيايمِمِّ ًَ ـِإَِْم َويمُُِمُٚمقلِايمْمهَٔم٣ممِفَم

٣مىمكِمَِٞمْٖمِٔمفِ ًَ يمِْٙمَٚم ايْمُقصُمقهَِهِذهَِوىُمؾُّ ِدي٧ِمدِمَوَردَََم٣مسُمَٗم٣مِومَُٓ ـْاحْلَ سَمْٗمِديؿَِِم

َٝم٣ممِفَمعَمايْمِٔمْتِؼ ٣مَرةُوُمْٙمٛم٣َمؽَمَقاءٌؿْمَٔم٣ممِاإْلِشُمؿهايمِمِّ سمِٝم٤ِمفَمعَمايْمَ٘مٖمه ْ هَم١مِنهايمتهْخٝمِغمَِأوِايمؼمه

ٌَُداَءةََهِذهِ ْإِنْايْم سمِٝم٤ِمُوصُمقَبسَمْٗمَتضِمَل ْ هَماَلايمؼمه ـَْأوَمؾه َأنَِْم ٣ٌَمزَمفُسَمْٗمَتِضَ اؽْمتِْح

قا ْفَم٣مئَُِم٥مَضَمِدي٧َمزمَِٟمنهَأْيًّم٣مَواضْمَتجُّ ؿْمَٔم٣ممِؽِمَقىٝمفِهمَِيَٗمعْمَل مََووَمْداإْلِ سَمَٗمده

َقاُب ـْاْْلَ ٌُْؾَذيمَِؽفَم فُوَم ـْهمِٝمفَِوَردََوَأٞمه ـََأْيًّم٣مايْمِٔمْتِؼِذىْمرُآطَمرََوصْمفٍَِم َوَِم

ـْاظم٣َْميمِ٘مِٝمه٥مِ ٣ٌَمِبَهَذافَمعَمَواهَمَؼََم ؽْمتِْح
ِٓ ـَْوَِمٛمُْٜمؿْا ٣مَرةَإِنهوَم٣مَلََم َتٙمُِػايْمَ٘مٖمه ََتْ

َْووَم٣مِت٣مطْمتاَِلِفزمِ ْٕ ةَِووْم٦ِمهَمِٖملا ده ؿْمَٔم٣ممَِيُ٘مقنُايمُمِّ َه٣مَودِمزم٣ِمإْلِ زم٣ِميْمِٔمْتِؼَيُ٘مقنُنَمغْمِ

ْقمَِأوِ ـَْوَٞمَٗمُٙمقهُايمِمه ِٗملفَم ـَحُمَٗمِّ ِري ـَْوَِمٛمُْٜمؿْاظمَُْتَٟمطمِّ هْمَْم٣مرُوَم٣مَلََم اَمعِاإْلِ رُزم٣ِمْْلِ ُيَ٘مٖمه

َِم٣ملِ هَِوزمِٕمَايمثهاَلِثزم٣ِمخْلِ غْمِ رَُٓ ُيَ٘مٖمه ٓه ؿْمَٔم٣ممِإِ َووَم٣مَلَُمِْمَٔم٤ٍمَأيِبوَمْقُلَوُهقَزم٣ِمإْلِ

يُّصَمِريرٍزمـ ٌُهقَايمْمهػَمِ ْقمِايْمِٔمْتِؼزَمكْمَخُمَغمه َوايمِمه َٓ ُيْْمِٔمؿَُو ٓه فَمٛمُْٜماَمايْمَٔمْجزِفِمٛمَْدإِ

ِدي٧ِمَودِم فُاحْلَ َأٞمه ٣مَرةِدِمايمثهاَلِثَِم٣ملِاخلَِْهِذهِيمَِٕمغْمََِمْدطَمَؾَٓ ىـا.ايْمَ٘مٖمه
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»قىله:  أيَم٘م٧ممليردفمٙمٝم٥م:ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٚمَ٘م٧َمايمٛمهٌِلُّ

.يمّمٝمؼاحل٣ملءٍيًم

» ايمٛمهٌِلُّ فَمعَمَذيمَِؽُأيِتَ ـُ ٌَْٝمٛم٣َمَٞمْح :شزمَِٔمَرٍق-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَم

إؽمح٣مقزمـحمٚمدهوهمن»:(120/ 2) الػٍَ قاه اخلطابي يف وعامل

ىـا.شص٣مفم٣مشمالشمكمروايتفدمي٣ًمرزمـ
زمِٝمُؾَوُهقَ»:(169/ 4) الباضي يف فتح قاه احلافظ َأيِبزمـِرَواَي٥مَودِمايمزه

ىـا.شاظمِْْ٘مَتُؾَوُهقَزمَِززمِٝمؾٍهَمُٟميِتَضَمْٖمَِم٥مَ
َم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿَمـإسمٝم٣منايمٛمٌلصعماهللوفًه:

٥م.,وم٣مهتؿزمِمد وايمتقؽمٔم٥مفمعمايمٖمٗمراء,واظم٣ًمىمكم,ٓؽمٝمامأهؾايمُِمٖمه

َِتْرٌ»قىله:  ايمزاد:شهمِٝمِف َمـأفمٓمؿ هم,دمسمٙمؽإي٣مم,وأٞمٖمًف,وايمتٚمر ـْ َٔم

َي٣مفَم٣مئَُِم٥ُم»:ٙمؿصعماهللفمٛمفوؽموَم٣ميَم٦ْم:وَم٣مَلَرؽُمقُل-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥َم

َِتَْرهمِٝمِفصِمَٝم٣مٌعَأهْ َٓ َِتَْرهمِٝمِفصِمَٝم٣مزَمْٝم٦ٌم َٓ ,َأْوصَم٣مَعَأْهُٙمفُ,ٌعَأْهُٙمفُُٙمُف,َي٣مفَم٣مئَُِم٥ُمزَمْٝم٦ٌم

شَماَلشًم٣م َأْو سَمكْمِ ََمره ٣م شوَم٣مَْلَ
(2)

ٙمِؿٌَوَرَوى. ًْ ضمدي٧مَُم َمـ صحٝمحف -فَم٣مئَُِم٥مَدم

دٍآُلؾَمٌِعَََم٣م:»وَم٣ميَم٦ْم,-ريضاهللفمٛمٜم٣م َيْقََمكْمِ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-حُمَٚمه

ـْ ٌْزَِِم 6زُمر طُم ٓه ٣مإِ شَِتْرٌَوَأضَمُدمُهَ
(9)

.

                                                           
 (.9640أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.9202أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)
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زمفأ:شاظمِْْ٘مَتُؾ:َوايْمَٔمَرُق»قىله:  حُيٚمؾ َم٣م ايمذييمف همٝمف,ياإلٞم٣مء ويقوع

.ىمامسمٗمدمايمتٚمروٞمحقه

٣مئُِؾ؟»: قىله ًه ايم ـَ  .شَأْي

ايمٛمٌلفًه: فمٙمٝمف -َم٣م وؽمٙمؿ وَمـ-صعماهللفمٙمٝمف أصح٣مزمف, َمـسمٖمٗمُّد

ايم٣ًمئؾاظمجٜمقد.أىمرَمٜم٣م,ضمٝم٧مأٞمفمليٛمَسو,ضمًـإطمالق

َقزمِفِ,طُمْذَهَذا»قىله:  دمأداءديـ,أوايمهمٝمفإفم٣مٞم٥ماظمٔمندمومّم٣مء:شهَمَتَِمده

.٘مٖم٣مرةايم

دماإلؿمٔم٣ممايمتِمدقفمعمايمٖمٗمغم,ٓفمعمايمٛمٖمس,همالَيقزوفًه: أناظمتَٔمكمه

.يمإلٞم٣ًمنأنيٟمىمؾَمـىمٖم٣مرسمف

فمـ6أونمغمذيمؽ,أويٚمكم,ىم٣مٞم٦مىمٖم٣مرةـمٜم٣مرؽمقاءً ىم٣منزائًدا إٓإذا

.أَم٣مأنحي٤ًمٞمٖمًفَمـايمذيـسمُمٚمٙمٜمؿايم٘مٖم٣مرةهمال,ايمٔمدد

 .شَي٣مَرؽُمقَلاهللهِ؟:فَمعَمَأهْمَٗمَرَِمٛمِّل»: قىله

.صمقازايمُم٘مقىفمٛمدايميورةواحل٣مصم٥مفًه:

,ؼماضفمعمايمٗمدرافم,وَمـنمغمَمـنمغمسمذَمر,اإلطم٣ٌمرفمـاحل٣ملوفًه:

ئمؼمضاإلٞم٣ًمنفمعمايمٗمدر.إٞماماظمذَمقمأنو

وفًه: فمٙمٝمٜمؿايمٗمٙم٥م اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمٜم٣م ىم٣من أن6ايمتل ضمتك

يقَمف.فوتأضمدهؿَٓيدومقتيمٝمٙم
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هَمقَ»قىله:  زَمَتْٝمَٜم٣م َٓ  زَمكْمَ ََم٣م -َاهللهِ سَمكْمِ ره احْلَ زَمٝمْ-ُيِريُد َأْهِؾَأْهُؾ ـْ َِم ٦ٍمَأهْمَٗمَر

.شزَمْٝمتِل

.يمتٟمىمٝمدأَمرٍ6صمقازاحلٙمػزمدوناؽمتحالفه:فً

ايمرطموفًه: ضمٝم٧م َمـ ايمٛم٣مسيتٖم٣موسمقن همٗمغم,وايمُمدة٣مءأن ,همٌٔمّمٜمؿ

وزمٔمّمٜمؿأهمٗمر,وزمٔمّمٜمؿنمٛمل,وزمٔمّمٜمؿأنمٛمك.

إيمٝمٜم٣م.أنأولمايمٛم٣مسزم٣ميمِمدوم٥مإضمقجوفًه:

.ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَّمِحَؽَرؽُمقُلاهللهِ»قىله: 

َمـ,َمـضمًـاخلٙمؼ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٝمفايمٛمٌلَم٣مىم٣منفمٙمفًه:

اهلل,ايمّمحؽَمعأصح٣مزمف رؽمقل ُيَر مل ايمتًٌؿ, صعماهلل-وىم٣منَوِح٘مف

صعم-يتًٌؿوإٞمامىم٣من,أيَمٗمٜمٗمًٜم٣م,٣مَمًتجٚمًٔم٣مومطو٣مضم٘مً-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

,دَم٥مايمتلسمقمايمرزم٣مفمٝم٥مأيـمٜمرتأؽمٛم٣مٞمفاظمتٗم:شضَمتهكزَمَدْتَأْٞمَٝم٣مزُمفُ»قىله: 

,أوسُمرىأضاؽمف,زمٚمٔمٛمكأٞمفمليّمحؽوحً٘م٣مَمًتجٚمًٔم٣مضمتكسُمَرىْلقاسُمفُ

ىمامهقضم٣ملىمثغٍمَمـايمٛم٣مس.

.شَأؿْمِٔمْٚمُفَأْهَٙمَؽ»قىله: 

سمٔمٙمٝمؿوسمقصمٝمفاْل٣مهؾ.فًه:
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايم٘مٖم٣مرةوفًه: فمـ فمجز إذا ايمٖمٗمغم يمف6أن يتٝمن ضمتك ذَمتف دم سمٌٗمك

زم٣مبإذاصم٣مَمعوملي٘مـيمفرء:ايمٌخ٣مريدمصحٝمحف,وفمٙمٝمفزمقبايمٗمّم٣مء

.همتِمدقفمٙمٝمفهمٙمٝم٘مٖمر

٣مرََأنهإلَِمإؾَِم٣مَرةٌَوهمِٝمفِ":(163/ 4)قاه احلافظ يف الفتح  ًَ فْم اإْلِ َٓ

ِٗمطُ ًْ ٣مَرةَُي ـِايْمَ٘مٖمه ٥مِفَم َمه  ىـا"ايمذِّ

َم٣مفمٙمٝمفأهؾاظمديٛم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿَمـوٝمؼاحل٣ملضمتكويف احلديث:

وم٣مل: »أٞمف زَمَتْٝمَٜم٣م َٓ  زَمكْمَ -ََم٣م سَمكْمِ ره احْلَ زَمْٝمتِل-ُيِريُد َأْهِؾ ـْ َِم َأهْمَٗمَر زَمْٝم٦ٍم ,شَأْهُؾ

.يم٘مـهقأهمٗمرهؿ6َمٔمٛم٣مهأنهٛم٣مكهمٗمراء

وهقص٣مئؿ؟ضم٘مؿَمـأسمكاَمرأسمفدمُن٣مررَمّم٣منَم٣ممسألُ:

:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمذيمؽإلمأومقال

وهق,اـأسمكاَمرأسمفدمُن٣مررَمّم٣منَمتٔمٚمًدمجٜمقرايمٔمٙمامءفمعمأنَماألوه:

.فمٙمٝمفايم٘مٖم٣مرةأن,ص٣مئؿ

فمٙمٝمفالجاٌي: ومقلأنٓىمٖم٣مرة وايمُمٔمٌل,,زمـؽمغميـا:وهذا وايمٛمخٔمل,

وطمالهمٜمؿنمغمَمٔمتػم.

.زمخالهمف-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ومدشم٦ٌمفمـايمٛمٌلٕناحلدي٧م

َمـسمٙمزَمفايم٘مٖم٣مرة؟مسألُ:

:أومقالإلماطمتٙمػايمٔمٙمامءدمذيمؽ
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,اظمرأةو,فمعمايمرصمؾايم٘مٖم٣مرةِت٤مإلمأنأهؾايمٔمٙمؿذه٤ممجٜمقراألوه:

.فمعمضمدؽمقاء

ورواي٥مفمٛمد,َمذه٤مايمُم٣مهمٔمٝم٥مقوه,طم٣ميمٖمٜمؿنمغمهؿَمـايمٔمٙمامءوالجاٌي:

.همٗمطدمضمؼايمرصمؾواصم٥ٌمايم٘مٖم٣مرةإٞمامهل:همٗم٣ميمقا,أمحد

ىم٣مٞم٦مَمقاسمٝم٥ماظمرأةإننأذه٤مزمٔمضايمٔمٙمامءإلمايمتٖمِمٝمؾضمٝم٧مالجالح:

.همٙمٝمسفمٙمٝمفايم٘مٖم٣مرةهمٔمٙمٝمٜم٣مايم٘مٖم٣مرة,وإنىم٣مٞم٦مَم٘مره٥م

ومد-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٕنايمٛمٌل6أنٓىمٖم٣مرةفمعمايمٛم٣ًمء:والصحيح

.يٟمَمره٣مزم٣ميم٘مٖم٣مرةوملدلايمرصمؾفمعماحل٘مؿايمذيَيٜمٙمف

َم٣مصم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣متأٞمفو,وسمٟمطمغمايمٌٝم٣منفمـووم٦ماحل٣مصم٥مَٓيقز

وومدأفمٙمٜم٣مايمٔمٙمامء.,,همٜملرواي٥مٓسمث٦ٌمشهٙم٘م٦ُموأهٙم٘م٦ُم»وم٣مل:

وفمعمايمٗمقلزمثٌقهت٣م,ؽمٝم٘مقنهذادمرأيفأٞمفهٙمؽزم٣ميمٖمْمر,وأهٙمؽنمغمه

.وظمراصمٔم٥مإومقاليٛمٓمرَم٣مؽمْمرهاحل٣مهمظدمذضمفيمٙمحدي٧مزم٣ميمٖمْمر

ايمؼمسمٝم٤مدمايم٘مٖم٣مرة:مسألُ:

يٗمقلاهللٓمٜم٣مر:وَمـأضم٘م٣ممهذاايم٣ٌمبأنايم٘مٖم٣مرةسم٘مقنزمؼمسمٝم٤مآي٣متايم

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ فمزوصمؾ:

ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ      *گ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڑ  ڑ

ھ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
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﮵      ﮲ے  ۓ  ۓ  ےھ ﮴   چ﮳  ,[1-1]اظمج٣مديم٥م:

.هقص٣مئؿأسمكأهٙمفدمُن٣مررَمّم٣منووه٘مذاايم٘مٖم٣مرةدمَمـ

ِدي٧ِمَودِم:(167/ 4)قاه احلافظ يف الفتح  ٣مَرةََأنهَأْيًّم٣ماحْلَ ايْمَ٘مٖمه

َِم٣ملِ سمِٝم٤ِمفَمعَمايمثهاَلِثزم٣ِمخْلِ ْ َنهايْمَٔمَريِبِّزمـوَم٣مَلاظمَْْذىُمقرِايمؼمه
صعماهلل-ايمٛمهٌِلهِٕ

وؽمٙمؿ ـَْٞمَٗمَٙمفُ-فمٙمٝمف ََْمرٍفَمَدَِمفِزَمْٔمَدَأَْمرٍَِم ايمتهْخٝمِغمِؾَمْٟمنََهَذاَويَمْٝمَسآطَمرَِٕ

يَم٥مِـُمُٜمقرِدِمفِمَٝم٣مٌضَوَٞم٣مَزعَ َٓ سمِٝم٤ِمَد ْ ٠َمالِدِمايمؼمه ًُّ ـْايم َهَذاَِمْثَؾإِنههَمَٗم٣مَلَذيمَِؽفَم

٠َمالِ ًُّ َتْٔمَٚمُؾوَمْدايم ًْ ٣مؾِمَٝم٥مِدِماظمُْٛمغِمِزمـَووَمررهُايمتهْخٝمغِمفمعمُهقَهمِٝماَمُي زمَِٟمنهاحْلَ

٥ٌَمًَأفْمتِْؼاظمُْْٖمتِليَمفُهَمَٗم٣مَلهَم٣مؽْمَتْٖمَتكضَمٛم٧َِمقْيمَؾَمْخًِم٣م هَمَٗم٣مَلَروَم ُصؿْهَمَٗم٣مَلَأصِمُدَٓ

٣ممٍشَماَلشَم٥مَ ْإيَِمْخَأيه ـْمَل ِٗمٝمَٗم٥مِخُم٣َميمًِٖم٣مَيُ٘م َٚمُؾزَمْؾايمتهْخٝمِغمِحِلَ ايْمِٔمْتِؼإلَِمإِْرؾَم٣مَدهَُأنهفَمعَمحُيْ

٣مَرةِيمَِتٛمِْجٝمزَِأوْمَرَبيمَِ٘مْقٞمِفِ ٌَْٝمَّم٣مِويَُّووَم٣مَلايمَْ٘مٖمه هَمْٗمدِفَمعَمزم٣ِميْمَٖم٣مءِايمثه٣مِِّنسَمْرسمِٝم٤ُمايْم

لِ َوه ْٕ ايمثه٣مِِّنهَمْٗمدِفَمعَمزم٣ِميْمَٖم٣مءِايمثه٣ميم٧ِِمشُمؿها دِمىَمْقُِن٣َمََمعَايمتهْخٝمِغمِفَمَدمِفَمعَمَيُدلُّ

ٌََٝم٣منََِمْٔمِرضِ ٠َمالَِوصَمَقاِبايْم ًُّ ُلايم طِِزيَم٥مَََمٛمْهَمُٝمٛمَزه ْ ْٚمُٜمقرَُوؽَمَٙمَؽيمِْٙمُحْ٘مؿِايمممه اْْلُ

َٙمَؽَذيمَِؽدِم ًْ صِمٝمِحََم ْ ـَزمَِٟمنهايمؼمه سمِٝم٤َمَرَوُواايمهِذي ْ ـِايمؼمه ْهِريّفَم ـهَأىمثرايمزُّ روىمِم

سمِٝم٤مروواايمهذيـزَم٣منايمتِّكمزمـَوسمٔمٗمٌفايمتهْخٝمغِم ْ َْوَزافمَِوََمْٔمَٚمرٌفُمَٝمْٝمٛم٥َمَزمـايمؼمه ْٕ لَُّوا

ـَ ـَُوهُمَٙمْٝمُحصُمَرْي٨ٍموزمـََم٣ميمٌِؽايمتهْخٝمغِمََرَوُواَوايمهِذي ـَُوفَمْٚمُروؽُمَٙمْٝماَمنَزْم فُمْثاَمنَزْم

لُِدونَايمثه٣مِِّندِموَم٣مَلىَماَمَوُهقَاظمَْْخُزوَِملُّ َوه ْٕ ـَا سمِٝم٤َمَرَوُواهَم٣ميمهِذي ْ دِمايمؼمه

ٌَُخ٣مِريِّ ـُايمهِذيايْم ضِمفِدِمَٞمْح ـُإزِْمَراِهٝمؿَُأْيًّم٣مَذْ ْٝم٧ُمؽَمْٔمدٍزْم ـَُوايمٙمه ؽَمْٔمدٍزْم
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ـَُوؾُمَٔمْٝم٤ُم َزةََأيِبزْم ـَِوِرَواَي٥مَُوََمٛمُِْمقرٌمَحْ ٣ٌَمِبَهَذادِمَهَذْي َودِمٞمممضمفايمهِذيايْم

ـْايمتِّكمِزمـنمٖمؾهَم٘مٝمػَيٙمِٝمفِايمهِذي سمِٝم٤َمَرَوىزَمْؾهمِٝمفَِيٛمُْٓمرَُوُهقََذيمَِؽفَم ْ ـِايمؼمه فَم

ْهِريِّ ٣مشَماَلشمكِمََِت٣َممُىَمَذيمَِؽايمزُّ ًً َحَأْزَيَدَأوَْٞمْٖم سمِٝم٤ُمَوُرصمِّ ْ َراِوَيفُزمَِٟمنَْأْيًّم٣مايمؼمه

يَمْٖمظَضَمَ٘مك ٥م ـْفِمْٙمؿٍِزَي٣مَدةُهَمَٚمَٔمفَُوصْمِٜمَٜم٣مفَمعَمايْمِٗمِمه َوَراِويايْمَقاوِمَٔم٥مُِصقَرةَِِم

دَِراِوييَمْٖمظَضَمَ٘مكايمتهْخٝمغِمِ ي٧ِماحْلَ فُفَمعَمهَمَدله ـَْأٞمه ِفَِم َواةِزَمْٔمضِسَمٌَمُّ ٣مايمرُّ إَِمه

طْمتَِِم٣مرِيمَِٗمِْمدِ ِٓ ُحَذيمَِؽيمَِٕمغْمَِأوْا صمه سمِٝم٤ُمَوَيؼَمَ ْ فَُأْيًّم٣مايمؼمه َنهَأضْمَقطُزمَِٟمٞمه
طَْمَذِٕ ْٕ ا

َأوْزم٣ِميمتهْخٝمغِمِوُمْٙمٛم٣َمؽَمَقاءٌُمزىءزمِفِ زَمكْمَزَمْٔمُّمُٜمؿْعََومَجَايْمَٔمْ٘مسِزمِِخاَلِفَٓ

َواَيَتكْمِ ْٚمؾَِوايْمُٗمْرؿُمٌِلِّىَم٣مظمَُْٜمٙمه٤ِمايمرِّ دِفَمعَمزم٣ِمحْلَ َنهزَمِٔمٝمٌدَوُهقَايمتهَٔمدُّ
٥مَِٕ ايْمِٗمِمه

َْصُؾَُمتهِحٌدَواظمَْْخَرُجَواضِمَدةٌ ْٕ دِفَمَدمَُوا سمِٝم٤َممَحََؾَوزَمْٔمُّمُٜمؿْايمتهَٔمدُّ ْ فَمعَمايمؼمه

َْويَمِقيه ْٕ َقازِفَمعَمَوايمتهْخٝمغِمَ٥مِا فُاْْلَ ًَ َواَي٥مِدِمَأوْهَمَٗم٣مَلزَمْٔمُّمُٜمؿَْوفَمَ٘م طُْمَرىايمرِّ ْٕ ا

٦ْم ًَ اَميمِٙمتهْخٝمغِمِيَمْٝم غمِِهلََوإِٞمه ًِ ٙمتهْٖم
٥ٌَمًُئْمتَِؼَأنَْرصُماًلَأََمرََوايمتهْٗمِديرِيمِ َيُِمقمََأوَْروَم

ـِفَمَجزَإِنْ ٤ٌََمَأنهايمْمهَح٣مِويَُّوَذىَمرَفَمٛمُْٜماَمفَمَجزَإِنْؿَُيْْمٔمَِأوْايْمِٔمْتِؼفَم إسِْمَٝم٣منِؽَم

َواةِزَمْٔمضِ ْهِريهَأنهزم٣ِميمتهْخٝمغِمِايمرُّ ِدي٧ِمَراِويَايمزُّ هَمَِم٣مَرِتضَمِديثِفِآطِمرِدِموَم٣مَلاحْلَ

٣مَرةُ ٥ٌَمٍفِمْتِؼإلَِمايْمَ٘مٖمه ـِِصَٝم٣ممَِأوَْروَم ؿْمَٔم٣ممَِأوِؾَمْٜمَرْي ازَمْٔمُّمُٜمؿْهَمَرَواهُوَم٣مَلاإْلِ خُمَْتٌَمً

ا ْهِريَُّذىَمرَََم٣مفَمعَمَُمْٗمَتٌَمً فُايمزُّ ََْمرُإيَِمْٝمفِآَلَأٞمه ْٕ ىـا.ا
َم٣مهقاظمرادَمـايمروم٥ٌمدمايم٘مٖم٣مرة؟مسألُ:

َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍهمَ}:سمٔم٣ملماهللٔي٥مايمٛم٣ًمءوم٣مل6فمتؼروم٥ٌمَم٠مَمٛم٥مَي٤م ٥ٌٍَم َروَم {َتْحِريُر

[.56]ايمٛم٣ًمء:
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وَم٣مهق,هم١منفمجزفمـفمتؼايمروم٥ٌماظم٠مَمٛم٥م,اٞمتٗمؾإلمنمغمهَمـاظم٘مٖمرات

َمتت٣مزمٔمكم ؾمٜمريـ صٝم٣مم وهق َمٛمف, إلم6أين اٞمتٗمؾ ذيمؽ فمـ فمجز هم١من

.اإلؿمٔم٣مم

؟احل٣ًمبدمصٝم٣ممايمُمٜمريـىمٝمػي٘مقن:مسألُ

وإناٞمتٜمكايمُمٜمرضمتك6يٗم٣ملإذاص٣ممَمـأولايمُمٜمر,هم١مٞمفئمتٚمدايمٗمٚمر

.٣ميقَمًإلمسمًٔم٥موفممميـ

٣م ٣م.يقَمًشمالشمكمهم١مٞمفيِمقمفمـىمؾؾمٜمر6طماللايمُمٜمردمص٣ممإنوَأَمه

رَمّم٣منوهقص٣مئؿمسألُ: زمجامعأهؾدمُن٣مر أن,هؾفمعمَمـأهمْمر

يٗمضذيمؽايمٝمقمايمذيأهمًدهزم٣مْلامع؟

أسمكأهٙمفودم دمُن٣مررَمّم٣من,وهقاحلدي٧مَمـإضم٘م٣ممأنايمرصمؾإذا

.فمعمومقلمج٣مهغمايمٔمٙمامء,وايم٘مٖم٣مرة٣مءوفمٙمٝمفايمٗمّمر,ص٣مئؿهمٗمدأهمْم

إذاىم٣مٞم٦ماظمرأةَم٘مره٥مفمعماْلامع,همٜمؾَي٤مفمٙمٝمٜم٣مايمٗمّم٣مء؟مسألُ:

:إذاُأىمِرَه٦ماظمرأةهمٗمداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمذيمؽو

.إلموصمقبايمٗمّم٣مءفمٙمٝمٜم٣م:همذه٤مزمٔمّمٜمؿ

فمٙمٝمٜم٣م.إلمأٞمفٓومّم٣مء:وذه٤مزمٔمّمٜمؿ

ڍ  ڌ  چ :فمزوصمؾوم٣ملاهلل,وهذاهقايمِمحٝمحإنىم٣منإىمراهٜم٣محمٗمًٗم٣م

.[172]ايمٛمحؾ:چڌ   ڎ  ڎ  ڈ



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»ث: حدق] 

 

[82] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ضم٘مؿَمـؿمٙمعفمٙمٝمفايمٖمجر,وهقَي٣مَمعأهٙمف؟:مسألُ

فمٛمدأهؾايمٔمٙمؿ:سمٖمِمٝمؾدمهذهاظمًٟميم٥م

همٙمٝمسفمٙمٝمف,هم١منومْمعَم٣ٌمذة6َمـؿمٙمعفمٙمٝمفايمٖمجروهقيٟميتأهٙمفاألوه:

.وصٝم٣مَمفصحٝمح,ىمٖم٣مرةوٓ,ومّم٣مء

هؾَي٤مفمٙمٝمفايمٗمّم٣مءهمٗمداطمتٙمػايمٔمٙمامءٗمْمع,ومليَمـاؽمتدامالجاٌي:

؟ٕٞمفاؽمتدامأَمًراصم٣مئًزايمفأمأٞمفٓومّم٣مءفمٙمٝمفوٓىمٖم٣مرة6وايم٘مٖم٣مرة

اإلَم٣مموهقسمرصمٝمح,ايم٘مٖم٣مرةأٞمفإذااؽمتدامأنفمٙمٝمفايمٗمّم٣مء,و:والصحيح

.دماظمٕمٛملرمحفاهللازمـومداَم٥م

ضم٘مؿَمـصم٣مَمعدميقمواضمدَمرسمكم؟مسألُ:

.عدميقمواضمدَمرسمكم,همٔمٙمٝمفىمٖم٣مرةواضمدةإنصم٣مَم

إذاصم٣مَمعايمرصمؾأهٙمفوومٌؾأني٠مديايم٘مٖم٣مرةصم٣مَمٔمٜم٣مَمرةأطمرىمسألُ:

؟فمٙمٝمفىمٖم٣مرةواضمدة,أمفمٙمٝمففمدةىمٖم٣مرات,همٜمؾدميقمآطمر

ا.يٟمسمٝمٜم٣موهقص٣مئؿَمتٔمٚمًدَمرةٍفمٙمٝمفىمٖم٣مرةيم٘مؾ:اْلقاب

دمُن٣مررَمّم٣من,أهٙمفَمـأهمْمرزم٣ميمْمٔم٣مم,أوزم٣ميممماب,شمؿصم٣مَمعمسألُ:

همٜمؾفمٙمٝمفىمٖم٣مرةاظمج٣مَمع؟

:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذهاظمًٟميم٥م

.ايمٗمّم٣مءإلمأٞمففمٙمٝمفايم٘مٖم٣مرو:همذه٤ممجٜمقرهؿ



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[83] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٕن6وهذاهقإـمٜمر,أٞمفٓىمٖم٣مرةفمٙمٝمفإلم:وذه٤مايمُم٣مهمٔملرمحفاهلل

زمٔمضأهؾايمٔمٙمؿيرىأنايم٘مٖم٣مرةوومٔم٦مفمٙمٝمفزم٤ًٌماٞمتٜم٣مكايمُمٜمر,واٞمتٜم٣مك

وايمِمحٝمحأنٓىمٖم٣مرةفمٙمٝمفإٓإذاىم٣منهمْمرهِبذاإَمر.,مايمِمق

ضم٘مؿَمـصم٣مَمعأهٙمفـم٣مًٞم٣مفمدمؿمٙمقعايمٖمجر,شمؿسمٌكميمفطمالفمسألُ:

ذيمؽ,همٜمؾَي٤مفمٙمٝمفايمٗمّم٣مءوايم٘مٖم٣مرة؟

همالومّم٣مء,شمؿسمٌكميمفطمالفذيمؽ,وَمـأسمكأهٙمفـم٣مًٞم٣مفمدمؿمٙمقعايمٖمجر

,,وُم٣مهد,ومجعَمـأهؾايمٔمٙمؿوهقومقلؽمٔمٝمدزمـصمٌغم,فمٙمٝمف,وٓىمٖم٣مرة

يمٝمسزمٚمخ٣مؿم٤مزمجٜمٙمف ,ٕٞمف اهلل ومقل دم داطمؾ وصمؾوهق فمز َٓ}: ٛم٣َم َرزمه

ٝمٛم٣َمَأْوَأطْمَْمْٟمَٞم٣م
ًِ .{سُم٠َماطِمْذَٞم٣مإِنٞمه

دمُن٣مررَمّم٣منإنَمـسمٛم٣مولَمٖمْمرً6فمٙمٝمفايمٗمّم٣مءويم٘مـ هم١مٞمف,َمتٔمٚمًدا

 َمٖمْمٌر.

َٟميَم٥مَُهِذهِ :(264 /25) الفتاوى قاه ؾيذ اإلغالً كىا يف دلىوع ًْ اظمَْ

َْهؾَِأوْمَقالٍشَماَلشَم٥مُهمِٝمَٜم٣م  :ايْمِٔمْٙمؿِِٕ

َِا ٣مَرةَايْمَٗمَّم٣مءَفَمَٙمْٝمفَِأنه:َأَحُس ـْاظمَُْْمُٜمقرَُوُهقََوايْمَ٘مٖمه .َأمْحَدََمْذَه٤ِمَِم

َأيِبََمْذَه٤ُمَوُهقََأمْحَدََمْذَه٤ِمدِمشَم٣منٍوَمْقٌلَوُهقَايْمَٗمَّم٣مءَفَمَٙمْٝمفَِأنه:َوالجَّاٌِي

٣مهمِِٔملِّضَمٛمِٝمَٖم٥مَ َوََم٣ميمٍِؽَوايمُمه َوايمثه٣ميم٧ُِم. : فَمَٙمْٝمفِوَمَّم٣مءََٓ َٓ ٣مَرةََو ىَمٖمه وَمْقُلَوَهَذا.

ـْؿَمَقائَِػ َٙمِػَِم ًه ايم ِٔمٝمدِ: ًَ ـِىَم ٌَغْمٍزْم ـَُوُُم٣َمِهدٍصُم ًَ وَداُودَوإؽِْمَح٣مَقَواحْلَ



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[84] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َٙمِػَوَأْصَح٣مزمِفِ ءِ.َواخْلَ َٓ ـْ:ُٗمقيُمقنَيََوَه٠ُم َشُمؿهايْمَٖمْجرِؿُمُٙمقعََُمْٔمَتِٗمًداَأىَمَؾََم ٌَكمه سَم

فُيَمفُ َْأٞمه ايْمَٗمْقُلَوَهَذا.فَمَٙمْٝمفِوَمَّم٣مءَهَماَل.َيْْمُٙمعْمَل وَْمَقالَِأَصحُّ ْٕ ٌَُٜمَٜم٣ما زمُِٟمُصقلَِوَأؾْم

ئَم٥مِ ِ يَم٥مِايمممه َٓ ٛمه٥مِايْم٘مَِت٣مِبَوَد ًُّ هَِأمْحَدُأُصقلِوِمَٝم٣مُسَوُهقََوايم َرهَمعَاهللهَهَم١مِنهَونَمغْمِ

ـْاظم٠َُْماطَمَذةَ َواظمُْْخْمِئِايمٛمه٣مِدفَم ىَْمَؾاهللهَُأزَم٣مَحَووَمْدخُمْْمِئٌَوَهَذا. ْٕ َوايْمَقْطءَا

َضَمتهك ٌَكمه ْٝمطَُيَت زَْمَٝمُضاخْلَ ْٕ ـْا ْٝمطَِِم ؽَْمَقدِاخْلَ ْٕ ـْا ايْمَٖمْجرَِِم سَمْٟمطِمغمََواؽْمَتَح٤مه

ُحقرِا ًُّ ـْيم ْيَمفَُوُأزمِٝمَحإيَمْٝمفُِٞمِدَبََم٣مهَمَٔمَؾَوََم طْمَل ـْزم٣ِميْمُٔمْذرَِأْولَمهَمَٜمَذاُيَٖمرِّ َِم

ىـا.َأفْمَٙمؿَُوَاهللهُايمٛمه٣مِد
يمفكمضم٘مؿَمـأىمؾأوذبوهقيٓمـأنايمٖمجرمليْمٙمع,شمؿسمٌمسألُ:

طمالفذيمؽ؟

يْمٙمع,شمؿسمٌكميمفأٞمفايمٖمجرومدًٟميم٥مطمالهمٝم٥مدمَمـأىمؾـم٣مًٞم٣مأنايمٖمجرملاظم

:ؿمٙمع

زم٣مؿمؾ:ايمٗمقلايمِمحٝمحو يمٝمسزمآشمؿ,أنايمِمٝم٣مم ويٗمضيقًَم٣م,يم٘مٛمف ًٓ زمد

.فمٛمف

همٜمؾسمٙمزَمفىمٖم٣مرةاظمج٣مَمع؟,اَمـأهمْمرزم٣مْلامعَم٣ًمهمرًَمًٟميم٥م:

.وَمـأهمْمرزم٣مْلامعَم٣ًمهمراهمٙمٝمسفمٙمٝمفىمٖم٣مرةوإٞمامفمٙمٝمفايمٗمّم٣مء

:(314\7جلاله واإلكطاً )فتح شي اقاه الؿيذ ابَ العجيىني يف 
:٣مصؾأنايم٘مٖم٣مرةيُمؼمطهمٝمٜم٣مذؿم٣منواحل

.وأني٘مقنواصم٣ٌمفمٙمٝمف,أني٘مقنايمِمقمدمرَمّم٣من



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[85] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

زمٛم٣مًءفمعمهذيـايمٗمٝمديـيمقأناإلٞم٣ًمنصم٣مَمعدمومّم٣مءرَمّم٣منهمالىمٖم٣مرة

ىماميمقىم٣من,ويمقصم٣مَمعدمرَمّم٣منوهقص٣مئؿيم٘مـصقَمفيمٝمسزمقاصم٤م,يمف

ودم,وهذاحيِمؾيمرصمؾؽم٣مهمرهقوزوصمتفوص٣مَم٣م,َم٣ًمهمراهمالىمٖم٣مرةفمٙمٝمف

زوصمتف صم٣مَمع ايمٝمقم َم٣ٌمح:همٛمٗمقل,أشمٛم٣مء همٔمٙمٝمؽ,اْلامع أهمْمرت ويم٘مٛمؽ

وفمٙمٝمفهمٝمجقزيمٙمٚم٣ًمهمرأنيٖمْمرزم٣مْلامعىمام,وأَم٣مايم٘مٖم٣مرةهمالىمٖم٣مرة,ايمٗمّم٣مء

.َيقزأنيٖمْمرزم٣مٕىمؾوايمممب

أوأىمؾ,شمؿصم٣مَمعشم٣مٞمٝم٣مإٞمفَٓيقزإٓإذاٞمقىاإلهمْم٣مرأوٓ:وأَم٣مَمـوم٣مل

صعماهلل-ٕٞمفشم٦ٌمفمـايمٛمٌل6أوذبشمؿصم٣مَمعهمٗمقيمفؤمٝمػزمالؾمؽ

وؽمٙمؿ ايمًٖمر-فمٙمٝمف دم ص٣مئؿ زم٣ميمممبوهق أهمْمر وٓهمرقزمكمهذا,أٞمف

ايمتٖمريؼ,وهذا دم ومقْلؿ همٝمٖمْمر:وأَم٣م وايمممب إىمؾ إلم حيت٣مج ومد إٞمف

:ازمفَمـوصمٜمكمهمجق,زمخالفاْلامع

ٞم:األوه إلمإىمؾٗمقلأن اضمتٝم٣مصمف َمـ أىمثر حيت٣مجإلماْلامع رزمام إٞمف :

وايمممب

ٞمٗمقل:الجاٌي أٞمٛم٣م إذا يمٙمٚم٣ًمهمر َيقز زمدون: يٟمىمؾويممبويمق أن ص٣مم

ىـا.,ئمٛملويمقملي٘مـزمفصمقفم٣موٓفمْمُم٣مضم٣مصم٥م




 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[86] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يٛمٗمْمعايمتت٣مزمعدمصٝم٣ممىمٖم٣مرةاظمج٣مَمعٕهٙمفدمُن٣مررَمّم٣منهؾمسألُ:

؟ويمٕمغمفمذرإذاأهمْمريمٔمذر,أ

ايمُمٜمريـ ايمتت٣مزمعدمصٝم٣مم دمَمًٟميم٥م َمـصم٣مَمعاطمتٙمػايمٔمٙمامء دمىمٖم٣مرة

:أهٙمفوهقص٣مئؿ

وَي٤مفمٙمٝمفأنئمقدَمـ,َم٣مفمذرزمٟمٞمفيٛمٗمْمعإذاأهمْمريمٕمغم:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ

.وهذاهقايمٗمقلايمِمحٝمح,أولايمُمٜمريـ

.يقصم٤مايمٗمْمعاحلٝمضوايمٛمٖم٣مسواظمرضوٓ

هذا,ويمٝمسشمؿؿمٜمرت,همتِمقم,شمؿضم٣مو٦م,ااَمرأٌةص٣مَم٦مؾمٜمرًهمٚمثاًل

.زمٗمْمع

,شمؿئمقدإلمصٝم٣مَمف,شمؿَمرض,هم١مٞمفيٖمْمرزَمـاظمرض,وَمـىم٣منص٣مئاًم

فمعمايمٗمقلايمِمحٝمحَمـأومقالأهؾايمٔمٙمؿ.,وٓيٗمعايمٗمْمع

أناإلؿمٔم٣مم:مسألُ همٝمف يُمؼمط هؾ اظمج٣مَمع, ىمٖم٣مرة ؽمتكميْمٔمؿدم

؟مفمعمزمٔمضاظم٣ًمىمكم,أمَيزئهمٝمفأني٘مرراإلؿمٔم٣مَمً٘مٝمٛم٣ًم

واطمتٙمٖمقاهؾَُيزئأنُيْمٔمؿؽمتكمَمً٘مٝمٛم٣م,٣مفمٙمٝمفأنُيْمٔمؿؽمتكمَمً٘مٝمٛمً

َم٣ًمىمكمفمممَمرات ؽمت٥م ُيْمٔمؿ أو واضمدة, َم٣ًمىمكمؽم٦م,َمرة فمممة أو

٣مىمؾايمِمحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥مأٞمفَي٤مفمٙمٝمفأنيْمٔمؿؽمتكمَمً٘مٝمٛمًوَمرات,

.دةأوَمتٖمرومكموٓييإؿمٔم٣مَمٜمؿواضمَمً٘مكمنمغماظمً٘مكمإول



 «[وؼعت عؾى اؿرأتي ػي ـفار رؿضان, ػؼال: فل جتد رؼبة...»حدقث: ] 

 

[87] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َمٗمداراإلؿمٔم٣مميم٘مؾَمً٘مكم:مسألُ:

اإلؿمٔم٣مم:دمَمٗمدارأهؾايمٔمٙمؿاطمتٙمػ

وايمِمحٝمح.اظمد,ووم٣ميمقانمغمذيمؽ:ايمِم٣مع,ووم٣ملزمٔمّمٜمؿ:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ

.ظمرٍةواضمدة,أوفمُم٣مٍء,أونمداءٍ,أٞمفُئمْمكَم٣مي٘مٖمٝمفَمـؿمٔم٣ممٍ

 زمام ٞم٘متٖمل يم٘مـ ايم٣ٌمب ِبذا َمتٔمٙمٗم٥م أطمرى أضم٘م٣مم واهللوهٛم٣مك سمٗمدم

.اظمًتٔم٣من

********** 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ]باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[  

[وغريِه باُب الصىِو يف السَّفِر]

*******************************اؾشرح:

أيأضم٘م٣ممايمِمقمدمايمًٖمرونمغمه.

.مج٣مع٣مإلزمو,٣ميمًٛم٥مزمو,وايمٖمْمردمايمًٖمرشم٣مزم٦مزم٣ميم٘مت٣مب

ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ      ڄ  ڃ     ڃچ :فمزوصمؾوم٣ملاهلل

.[141]ايمٌٗمرة:چ ڇ

وَم٣مَل,وومدصم٣مءتايمًٛم٥مزمذيمؽ ٍؽايْمَ٘مْٔمٌِلِّ
ََم٣ميمِ ـِ وَم٣مَل:همٖملضمدي٧مَأَٞمِسزْم

ـَِوَوعَسَمَٔم٣ملَماهللهَإِنه»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقُلاهللهِ ٣مهمِرِفَم ًَ ْقَم,اظمُْ ايمِمه

اَلِة,َوؾَمْْمرَ ـِايمِمه ْقمَاظمُْْرِوعَِأوِ٣مَِمؾِاحلََوفَم َٝم٣ممََأوِايمِمه شايمِمِّ
(2)

,َرَواُهَأزُمقَداُودَ

َِمِذيُّ ْ لُّ,َوايمؼمِّ
٣مئِ ًَ ََم٣مصَمفْ,َوايمٛمه ـُ شم٣مزم٦م,َوازْم ضمدي٧م اطمره,وهق إلَم٣ممصمف

.دمايمِمحٝمحاظمًٛمدسمٔم٣ملمفاهللمحيمقادفملرا

ضم٘مؿايمِمقمدمايمًٖمر؟مسألُ:

,ومدأهمْمر-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌلؽمٝمٟميتدمايم٣ٌمبَم٣ميدلفمعمأن

.٣مص٣ممورطمصدمايمِمقمأيًّمو,وأَمرزم٣ميمٖمْمردمايمًٖمر

                                                           
 (، وابن ماجو9901(، والنسائي برقم: )021، والترمذي برقم: )(9468برقم: )أبو داود أخرجو  (2)

 (.2000برقم: )
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

إذأناْلٚمعزمكمإضم٣مدي٧مايمٛمٌقي٥مؽم٤ٌميمٙمًالَم٥مَمــمـايمتٔم٣مرض.

.وايمِمقمدمايمًٖمرصم٣مئزٌ

ضم٘مؿَمـأٞم٘مرصمقازايمٖمْمريمٙمٚم٣ًمهمر؟مسألُ:

ىماموم٣ملؾمٝم يًتت٣مب, يمٙمٚم٣ًمهمر, ايمٖمْمر رمحفخاإلؽمالموَمـأٞم٘مرصمقاز

.ايمًٛم٥مدمو,ٕنايمؼمطمٝمصدمهمْمراظم٣ًمهمرومدصم٣مءدمايمٗمرآن؛اهلل

 :(209/ 25) الفتاوى قاه ؾيذ اإلغالً يف دلىوع
٣م َٖمرُهَمَٟمَمه ًه ايمهِذيايم اَلةُهمِٝمفِسُمْٗمٌَمُ فُايمِمه َٖم٣مِقايْمَٗمَّم٣مءََِمعَايْمِٖمْْمرُهمِٝمفََِيُقزُهَم١مِٞمه زم٣ِمسمِّ

٥مِ َئِٚمه ْٕ ٣مهمِرِايْمِٖمْْمرُقزَُوََيُا ًَ َٖم٣مِقيمِْٙمُٚم ٥مِزم٣ِمسمِّ َُمه ْٕ َٝم٣ممِفَمعَموَم٣مِدًراىَم٣منَؽَمَقاءٌا َأوْايمِمِّ

َوؽَمَقاءٌفَم٣مصِمًزا ْقمُفَمَٙمْٝمفِؾَمؼه َْأوْايمِمه مَل ٣مهمًِراىَم٣منَيَمقْزمَِحْٝم٧ُمَيُُمؼه ًَ دِمَُم ايمٓمِّؾِّ

ـَْوََمَٔمفَُواظم٣َْمءِ ِدَُمفََُم رُايْمِٖمْمْيَمفُصَم٣مزَخَيْ ـْ.َوايْمَٗمٌْمُ ايْمِٖمْْمرَإنه:وَم٣مَلَوََم ََيُقزَُٓ ٓه إ

ـْ ـْفَمَجزَظمَِ َٝم٣ممِفَم فُايمِمِّ َتَت٣مُبهَم١مِٞمه ًْ سَم٣مَبهَم١مِنُْي ٓه ـَْوىَمَذيمَِؽ.وُمتَِؾَوإِ فَمعَمَأْٞمَ٘مرَََم

فُاظمُْْٖمْمِرِ َتَت٣مُبهَم١مِٞمه ًْ ـُْي ـْ.َذيمَِؽَِم فُإشْمؿٌَٙمْٝمفِفمَاظمُْْٖمْمِرَإنه:وَم٣مَلَوََم َتَت٣مُبهَم١مِٞمه ًْ ـُْي َِم

ضَْمَقاَلَهِذهِهَم١مِنهَذيمَِؽ ْٕ صعماهلل-اهللهَِرؽُمقلِؽُمٛمه٥مَِوطِماَلُفاهللهِىمَِت٣مِبطِماَلُفا

٥مِإمْج٣َمعَِوطِماَلُف-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ َُمه ْٕ .ا

ضم٘مؿايمٖمْمردمايمًٖمر؟مسألُ:

.ايمٔمٙمامءٝمسزمقاصم٤مفمعمومقلمج٣مهغموايمٖمْمردمايمًٖمريم

.همٟموصمٌقاايمٖمْمر,وَمـإيمٝمٜمؿَمـايمٓم٣مهري٥م,وطم٣ميمػدمذيمؽازمـضمزم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

فُفَمعَمايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِوَأىْمَثرُ:(406/ 4قاه ابَ قساوة يف املغين ) إنَْأٞمه

.َأصْمَزَأهَُص٣ممَ

ـَْوُيْرَوى فُُهَرْيَرَة,َأيِبفَم َأٞمه َٓ ٣مهمِرَِصْقمَُيِِمحُّ ًَ .اظمُْ

فَم٣مَدةَِيْٟمَُمَراٞمِفِ-فمٛمٜمامريضاهلل-ُهَرْيَرةََوَأزُمقفُمَٚمرُىَم٣منَ:ُدَأمْحَوَم٣مَل .زم٣ِمإْلِ

,َوَرَوى ْهِريُّ ـْايمزُّ ـْؽَمَٙمَٚم٥َم,َأيِبفَم ٌْدَِأزمِٝمفِفَم ـِفَم مْحَ ـِايمره ريض-فَمْقٍفزْم

فُ,-اهللفمٛمف ٣مِئؿُ:وَم٣مَلَأٞمه َٖمرِدِمايمِمه ًه َيِدِمىَم٣مظمُْْٖمْمِرِايم َذاَووَم٣مَل,احْلَ ـْوَمْقمٌِِبَ َِم

ـْيَمْٝمَس:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّيمَِٗمْقلِايمٓمه٣مِهِر6َأْهؾِ ْقمُايْمػِمَِِّم دِمايمِمه

َٖمرِ ًه فُ»,فَمَٙمْٝمفَُِمتهَٖمٌؼشايم َٞمه ِٕ اَلمُفَمَٙمْٝمفَِو ًه َٖمِر,دِمَأهْمَْمرَايم ًه ايم وَمْقًَم٣مَأنهزَمَٙمَٕمفُهَمَٙمامه

.شايْمُٔمَِم٣مةُُهؿُْأويَمئَِؽ:وَم٣مَلقا,َص٣مَمُ

ـَُوَرَوى ـْزم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهََِم٣مصَمْف,ازْم فُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم :وَم٣مَلَأٞمه

٣مئِؿُ» َٖمِر,دِمَرََمَّم٣منَدِمايمِمه ًه َيِدِمىَم٣مظمُْْٖمْمِرِايم .شاحْلَ

٥مُ ىـا.لِايْمَٗمقَْهَذاطِماَلِففَمعَمايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِوفَم٣مَمه
فَمْٚمٍرو,وايمِمحٝمحأنايمٖمْمريمٙمٚم٣ًمهمريمٝمسزمقاصم٤م ـَ زْم َزَة همٖملضمدي٧ممَحْ

 ؽَْمَٙمِٚملِّ ْٕ ,-ريضاهللفمٛمف-ا -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ؽَمَٟمَلَرؽُمقَلاهللهِ ـْ فَم

 ْقَمهَمَٗم٣ملَرؽُمقُلاهللهِ ُدايمِمه َٖمِرَوىَم٣مَنَيْنُ ًه ْقِمدِمايم صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمِمه

شإِْنؾِمْئ٦َمهَمُِمْؿَوإِْنؾِمْئ٦َمهَمَٟمهْمْمِرْ»:-
(2)

.

                                                           
، من حديث (2292(، ومسلم في صحيحو برقم: )2241أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنها  -عائشة 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٌه٣مٍس فَم ـِ ازْم ـِ َٓسَمِٔم٤ْمفَمعَم»:وَم٣مَل–رىاهللفمٛمٜمام-ودمصحٝمحَمًٙمؿفَم

َأهْمْمَ ـْ فَمعَمََم َص٣مَمَوَٓ ـْ دِم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َروَمْدَص٣مَمَرؽُمقُلاهللهََِم

َٖمِرَوَأهْمَْمرَ ًه شايم
(2)

.

 ـْ ـِصَم٣مزمِرِـْفمَوفَم ٌْدِزْم صعماهلل-اهللَِرؽُمقَلَأنه,-فمٛمٜمامريضاهلل-اهللِفَم

وؽمٙمؿ ٥مَإلَِمايْمَٖمْتِحفَم٣ممَطَمَرَج-فمٙمٝمف ىُمَراعَزَمَٙمغَضَمتهكهَمَِم٣ممََرََمَّم٣منَدِمََم٘مه

ـْزمَِٗمَدٍحَدفَم٣مشُمؿهايمٛمه٣مُس,هَمَِم٣ممَايْمَٕمِٚمٝمِؿ, شُمؿهإيَِمْٝمِف,ايمٛمه٣مُسَٓمرَٞمَضَمتهكهَمَرهَمَٔمُف,ََم٣مءٍَِم

َب, ايْمُٔمَِم٣مُة,ُأويَمئَِؽ:»هَمَٗم٣مَلَص٣مَم,وَمْدايمٛمه٣مسِزَمْٔمَضإِنه:َذيمَِؽزَمْٔمَديَمفُهَمِٗمٝمَؾَذِ

شايْمُٔمَِم٣مةُُأويَمئَِؽ
(9)

.

 َمًٙمؿ ودمصحٝمح ـْ ْدِريِّؽَمِٔمٝمدٍَأيِبفَم -اخْلُ فمٛمف :وَم٣مَل,-ريضاهلل

-اهللَِرؽُمقلََِمعَنَمَزْوَٞم٣م» وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف ٦مه
ًِ ةَيمِ ـََْمَّم٦ْمفَممْمَ َِم

ـْهَمِٚمٛمه٣مَرََمَّم٣مَن, ـَْوَِمٛمه٣مَص٣ممَََم ٣مئِؿَُئِم٤ِمهَمَٙمؿَْأهْمَْمَر,ََم اظمُْْٖمْمِِر,فَمعَمايمِمه َٓ َو

٣مئِؿِفَمعَماظمُْْٖمْمِرُ شايمِمه
(1)

.

أَيامإهمّمؾدمايمًٖمر,ايمِمقم,أمايمٖمْمر؟مسألُ:

:ءدمإهمّمؾاطمتٙمػايمٔمٙمام

                                                           
 (.2221أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2224أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

(، ومسلم برقم: 2240، وجاء عند البخاري برقم: )(2220أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (1)
 .-رضي اهلل عنو  -(، من حديث أنس بن مالك 2228)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[92] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٕٞمفأطمذزمرطمِم٥ماهلل,ىمامدمضمدي٧م6همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمسمٖمّمٝمؾايمٖمْمر

ازمـفمٚمروإؽمٙمٚملفمٛمدَمًٙمؿ وَم٣مَل,محزة ُف ًة":َأٞمه وُمقه يِب َأصِمُد اهللهِ َرؽُمقَل َي٣م

َٖمرِ ًه دِمايم َٝم٣مِم صُمٛم٣َمٌح؟,فَمعَمايمِمِّ ,هَمَٜمْؾفَمقَمه ٝمفصعماهللفمٙم-هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

اهللهِ»:-وؽمٙمؿ ـَ ـٌ,ِهَلُرطْمَِم٥ٌمَِم ًَ ٣مهَمَح َأطَمَذِِبَ ـْ َأْنَيُِمقمَ,هَمَٚم َأضَم٤مه ـْ ,َوََم

شهَماَلصُمٛم٣َمَحفَمَٙمْٝمفِ
 (2)

.

ايمتٖمِمٝمؾ إلم سمٔمقد ايمًٖمرهمٚمـ:واظمًٟميم٥م دم ايمِمقم فمٙمٝمف يُمؼ ٓ ,ىم٣من

وَم٣ًمزمٗم٥مإلماخلغمات.,6ٕندمصٝم٣مَمفزمراءةيمٙمذَم٥مهمِمٝم٣مَمفأهمّمؾ

ايمًٖمروَمـ دم ايمِمقم فمٙمٝمف يُمؼ أهمّمؾ,ىم٣من همٖمْمره دم6 ايمِمقم ٕن

إٓأٞمفومدَي٤مايمٖمْمردم,ايمًٖمرومدَئمٙمفيتث٣مومؾايمٔم٣ٌمدة,ورزمامحلٗمفايمّمٔمػ

,إذاىم٣مناظمًٙمٚمقندمصمٜم٣مديمٙم٘مٖم٣مر,همٝمحت٣مصمقنإلمومقةزمؾودماحليايمًٖمر

.دي٧مظم٣ميٟميتَمـإضم٣م,رزمامأدىإلمضره6أوحلؼايمِم٣مئؿإره٣مق

 :(50/ 2) املعاز يف ظازضمحْ اهلل قاه ابَ الكيي 
ـَْدَٞمْقاإَِذازم٣ِميْمِٖمْْمرَِيْٟمَُمُرُهؿَْوىَم٣منَ ِهؿَِْم ْوافَمُدوِّ .وِمَت٣ميمِفِفَمعَميمَِٝمَتَٗمقه

َٖمَؼهَمَٙمقِ َيِدِمَهَذاَِمْثُؾاسمه ةًايْمِٖمْْمرِدِمَوىَم٣منَاحْلَ ؿْوُمقه ِهؿْيمَِٗم٣مءِفَمعَمَْلُ فَمُدوِّ

ؿَُٜمْؾهمَ نِهمِٝمفِايْمِٖمْْمُر؟َْلُ َٓ ُٜماَموَمْق َديمِٝماًلَأَصحُّ ؿَْأنه: ازمـاطْمتَِٝم٣مرَُوُهقََذيمَِؽ,َْلُ

٣مىمِرََأهْمَتكَوزمِفِسمٝمٚمٝم٥م, ًَ ؽْماَلَِمٝمه٥مَايْمَٔم ِدََمُْمَؼ,زمَِٓم٣مِهرِايْمَٔمُدوهيَمُٗمقاظمَه٣ماإْلِ َٓ َرْي٤َمَو

                                                           
 (.2292أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـََأْولَميمَِذيمَِؽايْمِٖمْْمرََأنه دِِٖمْْمرِايمَِْم َٖمِر,ظمَُِجره ًه ٣مهمِرِايْمِٖمْْمرِإزَِم٣مضَم٥مُزَمْؾايم ًَ سَمٛمٌِْٝمفٌيمِْٙمُٚم

٣ميَم٥ِم,َهِذهِدِمإزَِم٣مضَمتِفِفَمعَم ٣َماحْلَ هَم١مُِنه َنهزمِِجَقاِزِه,َأضَمؼُّ
ةَِٕ ُهٛم٣َمكَايْمُٗمقه َتصُّ ََتْ

٣مهمِِر, ًَ ةَزم٣ِمظمُْ ٙمِِٚمكَم,يَمفُُهٛم٣َمَوايْمُٗمقه ًْ ْٙمُٚم
َنهَويمِ

ِٕ ٥مََو َٜم٣مدََِمَُمٗمه ـَْأفْمَٓمؿُاْْلِ ٥مَِِم ََمَُمٗمه

َٖمِر, ًه َنهايم
ِٕ ٣مِصَٙم٥مَاظمَِْْمَٙمَح٥مََو ـََأفْمَٓمؿُيمِْٙمُٚمَج٣مِهدِزم٣ِميْمِٖمْْمرِاحْلَ زمِِٖمْْمرِاظمَِْْمَٙمَح٥مَِِم

٣مهمِِر, ًَ َنهاظمُْ
ِٕ وَم٣مَلسَمَٔم٣ملَماهللهََو وا}: ؿَْوَأفِمدُّ ـْاؽْمَتَْمْٔمُتؿََْم٣مَْلُ ةٍَِم :إٞمٖم٣مل]{وُمقه

َْٞمَٖم٣ملِ[]27 ْٕ َٗم٣مءِفِمٛمَْدَوايْمِٖمْْمرُ.[27ا ـْايمٙمِّ ٣ٌَمِبَأفْمَٓمؿَِِم ةَِأؽْم ىـا.ايْمُٗمقه
؟اظمٔمِمٝم٥مؽمٖمرٖمْمردمايمَم٣مضم٘مؿمسألُ:

:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمضم٘مؿايمًٖمرايمذيُيٖمَْمرهمٝمف

فمعم اظمٔمِمٝم٥مهمجٚمٜمقرهؿ دمؽمٖمر ايمٖمْمر صمقاز فمدم وإٞمام 6 يٖمْمري٘مقن

.٥مؽمٖمرايمْم٣مفم

وفمعمهذاؾمٝمخٛم٣مَمٗمٌؾرمحفوَمٛمٜمؿازمـضمزم,:وذه٤مزمٔمضاظمحٗمٗمكم

ونمغمهؿَمـأهؾايمٔمٙمؿ,إلمأنَمـؽم٣مهمرصم٣مز,وؾمٝمخٛم٣محيٝمكضمٖمٓمفاهلل,اهلل

أوَمٔمِمٝم٥م,إٓأنص٣مضم٤مؽمٖمر,يمفايمٖمْمردمايمًٖمرؽمقاًءىم٣مندمؽمٖمرؿم٣مفم٥م

.اظمٔمِمٝم٥مآشمؿدمؽمٖمره

هم٘مٝمػ,فمزوصمؾطمِم٥مَمـاهللايمٖمْمردمايمًٖمرر:زمٟمناْلٚمٜمقراؽمتدلو

.فمزوصمؾوهقطمرجدمَمٔمِمٝم٥ماهلليؼمطمص
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

؟َمتكيٖمْمرَمـأرادايمًٖمرمسألُ:

دمزمٝمتف:وم٣ملزمٔمّمٜمؿ ,يٖمْمر ـِ زْم ِد حُمَٚمه ـْ أطمرجايمؼمَمذيفَم زمام واؽمتديمقا

ُفوَم٣مَل: ََم٣ميمٍِؽدِمَرََمَّم٣مَنَوُهَقُيِريُدؽَمَٖمًراوَ»ىَمْٔم٤ٍمَأٞمه ـِ وَمْدُرضِمَٙم٦ْمَأسَمْٝم٦ُمَأَٞمَسزْم

َٖمرِ ًه :هَمَدفَم٣مزمَِْمَٔم٣مٍمهَمَٟمىَمَؾهَمُٗمْٙم٦ُميَمفُ,يَمُفَراضِمَٙمُتُفَويَمٌَِسشمَِٝم٣مَبايم ؽُمٛمه٥ٌموَم٣مَلؽُمٛمه٥ٌمشُمؿه

واحلدي٧مخمرجدمايمِمحٝمحاظمًٛمديمٙمُمٝمخَمٗمٌؾرمحفاهللسمٔم٣ملم.,شَرىم٤َِم

وومدذىمراحلدي٧مأزمقضم٣مسمؿدمايمٔمٙمؾ دزمـأنحمٚمزمٙمٖمظنمغمهذا,وهق

."ؽمٛم٥موم٣مليمٝمسزمًٛم٥م":-ريضاهللفمٛمف-وم٣ملٕٞمس,ىمٔم٤م

همالَيقزيمٙمٚم٣ًمهمرأنيٖمْمرضمتكييبدم,فماللاحلدي٧م١موفمعمايمٗمقلزم

وٓ ايمٙمٝمؾإرض, َمـ يٌٝم٦مايمٖمْمر أن يمف وزمكمَيقز زمٝمٛمف حي٣مل ومد ٕٞمف 6

.شإٞمامإفماملزم٣ميمٛمٝم٣مت»:حلدي٧م,ايمًٖمر,هماليٗمعَمٛمفزمٔمدذيمؽايمِمٝم٣مم

 :(53/ 2) العباز خري ِسي يف املعاز اه ابَ الكيي يف ظازق
َح٣مزَم٥مَُوىَم٣منَ َٖمرَُيٛمُِْمُئقنَضِمكمَايمِمه ًه ـُْيْٖمْمُِرونَايم ٣ٌَمرِنَمغْمَِِم

ُُم٣َمَوَزةِافْمتِ

ٌُُٝمقِت, ونَايْم وَم٣مَلىَماَم,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َوَهْدُيفُؽُمٛمهُتفَُذيمَِؽَأنهَوخُيْػِمُ

٦ٌُْم:صمػمزمـفمٌٝمد»)
صعم-اهللهَِرؽُمقلَِص٣مضِم٤ِمايمٕمٖم٣مريزمٌمةأيبََمعََرىمِ

ـَؽَمِٖمٝمٛم٥َمٍدِم-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ َْم٣مطَِِم ًْ ٌُُٝمقَتَُي٣َمِوزِهَمَٙمؿَْرََمَّم٣مَن,دِمايْمُٖم ضَمتهكايْم

ْٖمَرةَِدفَم٣م ًُّ زم٣ِميم وَم٣مَل. ْب: اوْمؼَمِ وُمْٙم٦ُم. ٦َم: ًْ ٌُُٝمقَت؟سَمَرىَأيَم :زمٌمةأزمقوَم٣مَلايْم

ـْسَمْرنَم٤ُمأَ وؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقلِؽُمٛمه٥مِفَم ش-صعماهللفمٙمٝمف داودأزمقَرَواهُ؟(

.وأمحد
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٦ٌُْم»:أمحدَويَمْٖمظُ
ـَزمٌمةأيبََمعََرىمِ َْم٣مطَِِم ًْ ٥مِإلَِمايْمُٖم ؽْمَ٘مٛمَْدِريه دِماإْلِ

ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم, ـَْدَٞمْقَٞم٣مهَمَٙمامه ْٖمَرسمِفَِأََمرَََمْرؽَم٣مَه٣مَِم ًُ زَم٦ْمزمِ َوَذيمَِؽايْمَٕمَداءِإلَِمَدفَم٣مِِّنشُمؿه,هَمُٗمرِّ

٦ٌَْمََم٣مَواهللهِزمٌمةأزم٣مَي٣م:هَمُٗمْٙم٦ُم.َرََمَّم٣منَدِم َأسَمْرنَم٤ُموَم٣مَلزَمْٔمُد؟ََمٛم٣َمِزيُمٛم٣َمفَمٛمه٣مسَمَٕمٝمه

ـْ :هَمُٗمْٙم٦ُم؟-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقلِؽُمٛمه٥مِفَم :وَم٣مَل.هَمُ٘مْؾ:وَم٣مَل.َٓ

ـََٞمَزْلهَمَٙمؿْ ىـا.شزَمَٙمْٕمَٛم٣مضَمتهكَُمْٖمْمِِري
َم٣مو٣مزمطاظم٣ًمهم٥مايمتليممعهمٝمٜم٣مايمٖمْمرظمـؽم٣مهمر؟مسألُ:

:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمَم٣ًمهم٥مايمٖمْمر

.أوزمٔمغمه,زمٝمقَمكميمٙمٚم٣ًمهمرفمعمومدَمفاْلٚمٜمقرحدده٣مهم

.زمثالشم٥مأي٣مماحلٛمٖمٝم٥موضمدده٣م

 اصْمٙمحفمٙمٝمف ايمٗمٌموايمِمحٝمحأنَم٣م وصم٤مهمٝمف ؽمٖمر, ,أهؾايمٌٙمدأٞمف

.وصم٣مزهمٝمفايمٖمْمر

ْ" :(53/ 2) املعاز قاه ابَ الكيي فيعاز ـَْومَل ـَْيُ٘م صعماهلل-َهْديِفَِِم

٣مهَم٥مِسَمْٗمِديرُ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ًَ ٣مئِؿُهمِٝمَٜم٣مُيْٖمْمِرُايمهتِلاظمَْ ,ايمِمه زمَِحد  َٓ َو دِمفَمٛمْفَُصحه

ءٌَذيمَِؽ  ىـا ."َرْ
  :(211/ 25) الفتاوى وقاه ؾيذ اإلغالً كىا يف دلىوع

٣م" َٖمرَِِمْٗمَدارَُوَأَمه ًه ايمهِذيايم َوُيْٖمَْمرُهمِٝمفُِيْٗمٌَمُ ٣مهمِِٔملََِّم٣ميمٌِؽهَمَٚمْذَه٤ُم: َوايمُمه

فَُوَأمْحَد غَمةَُأٞمه ًِ ـَِيْقََمكْمََِم غْمِوَم٣مِصَدْي ًَ زمِؾِزمِ وَْمَدامِاإْلِ ْٕ ؽِمته٥مَُوُهقََوا هَمْرؽَمًخ٣مفَممَمَ

٥مَزَمكْمَىَماَم ٥مَنوفمًٖم٣مََم٘مه ةََوََم٘مه غَمُةشَماَلشَم٥مِ:ضَمٛمِٝمَٖم٥مََأزُمقَووَم٣مَل.َوصُمده ًِ ٣ممٍََم َووَم٣مَل.َأيه
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْؿَم٣مئَِٖم٥مٌ َٙمِػَِم ًه َٙمِػايم زَمْؾ:َواخْلَ دِمَوُيْٖمْمِرَُيْٗمٌُمُ ـَْأوَمؾِّ وَمْقٌلَوَهَذا.َيْقََمكْمَِِم

 ىـا ."وَمِقي 

:اَمٖمْمرًرصمعإلمزمٝمتفايمذيي٣ًمهمراظممسألُ:

اطمتٙمػهمٝمفأهؾايمٔمٙمؿ:َم٣ًمهمًراوهقص٣مئؿشمؿرصمعإلمزمٝمتفَمـىم٣من

.ؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيٚمًؽزمٗمٝم٥مايمٝمقمهمذه٤مزمٔمضأه

,همٙمفأنيٟمىمؾ,فمزوصمؾ6ٕٞمفَمٖمْمرزمرطمِم٥ماهللوايمِمحٝمحأٞمفٓيٚمًؽ

.وهذااطمتٝم٣مرؾمٝمخاإلؽمالم,شمؿيٗمضزمٔمد,أويممب

:ومٌؾأنيٖمْمرفشمؿٞمزلزمٝمت,هَمـؽمٖمراظم٣ًمهمرإذارصمعمسألُ:

.َيقزيمفايمٖمْمر6زمؾَي٤مفمٙمٝمفأنيتؿصقَمفٓ

ايمٛم٣مهمٙم٥ممسألُ: دمايمًٖمرخيصصقم يُمٚمؾضمتكصٝم٣مم,هؾايمٖمْمر أم

ايمٖمرض؟

واؽمتديمقا,ذه٤ممجعَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأناظم٣ًمهمريٖمْمرَمـصٝم٣ممايمٛم٣مهمٙم٥م

زمحدي٧مفم٣مئ -ُم٥م زمـفمٚمروإؽمٙمٚمل-ريضاهللفمٛمٜم٣م وومددمومِم٥ممحزة

.سمٗمدم

صٝم٣مم دم َيقز أٞمف ايمِمحٝمح فمٚمروايمٖمرضيم٘مـ زمـ محزة حلدي٧م 6

اهللهِ»:إؽمٙمٚملفمٛمدَمًٙمؿ ـَ .شِهَلُرطْمَِم٥ٌمَِم

.ايمرطمِم٥ماحلدي٧مفمعمهمٙمفذيمؽهمٗمددليِمقم,وَمـأضم٤مأن
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.هذاٞمقعَمـإفمذارايمتلي٣ٌمحايمٖمْمردمرَمّم٣منزمًٌٌٜم٣مو

َمّم٣من؟ايمٖمْمردمرهمٝمٜم٣مَي٤مذىمرزمٔمضإفمذارايمتلمسألُ:

إفمذارو رَمّم٣منَمـ دم ايمٖمْمر زمًٌٌٜم٣م َي٤م وايمٛمٖم٣مس:ايمتل احلٝمض

.وطمُمٝم٥ماْلٙم٘م٥مأوايمّمٔمػيمٙمٚمج٣مهددمؽمٌٝمؾاهلل

ذىمرزمٔمضإفمذارايمتلي٣ٌمحهمٝمٜم٣مايمٖمْمردمرَمّم٣من؟مسألُ:

:وأَم٣مإفمذارايمتلي٣ٌمحِب٣مايمٖمْمردمرَمّم٣منهمٚمٛمٜم٣م

ومدرطمص-فمٙمٝمفوؽمٙمؿصعماهلل-هم١منايمٛمٌل6احلٚمؾدمايمٛم٣ًمءاألوه:

.وضم٘مٚمٜم٣مضم٘مؿاظمريض,يمٙمحٌعمأنسمٖمْمردمرَمّم٣من

زَمٛمِل ىمامدمضمدي٧م,َمٛمٜم٣ماظمروعالجاٌي: ـْ ََم٣ميمٍِؽايمٗمُمغميَرصُمٌؾَِم ـِ َأَٞمِسزْم

ىَمْٔم٤ٍم ـِ ٌِْداهللهِزْم صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنَم٣مَرْتفَمَٙمْٝمٛم٣َمطَمْٝمُؾَرؽُمقِلاهللهِ:وَم٣مَل,فَم

ى-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقَلاهللهِهَمَٟمسَمْٝم٦ُم,- اْدُن":هَمَٗم٣مَل,هَمَقصَمْدسُمُفَيَتَٕمده

َص٣مئِؿٌ:هَمُٗمْٙم٦ُم,هَمُ٘مْؾ َٝم٣ممِ»:هَمَٗم٣مَل,إِِّنِّ ْقِمَأِوايمِمِّ ايمِمه ـِ شْمَؽفَم اهللهَ إِنه,اْدُنُأضَمدِّ

اَلةِ ايمِمه َوؾَمْْمَر ْقَم ايمِمه ٣مهمِِر ًَ اظمُْ ـِ فَم َوَوَع اظمُْرْوَ,سَمَٔم٣ملَم َأِو ٣مَِمِؾ احْلَ ـِ ِوِعفَم

َٝم٣ممَ ْقَمَأِوايمِمِّ ,ايمِمه اَمايمٛمهٌِلُّ َأْو,ىمِْٙمَتْٝمِٜماَم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َواهللهِيَمَٗمْدوَم٣مَْلُ

٣م ,إضِْمَدامُهَ ؿَمَٔم٣مِمايمٛمهٌِلِّ ـْ َأىُمقَنؿَمِٔمْٚم٦ُمَِم َٓ َػَٞمْٖمِزَأْن صعماهللفمٙمٝمف-هَمَٝم٣مَْلْ

ش-وؽمٙمؿ
 (2)

.

                                                           
(، وابن ماجو 9901(، والنسائي )021، والترمذي )(9468أخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (2)

 (.290وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم: )(، 2000)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[98] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

زم٣ميمٖمْمرضمٖم٣مـًم٣مفمعم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همٗمدرطمصْل٣مرؽمقلاهلل

نمذاءويمده٣م.

نمغمَمٜمٙمؽاظمريضالجالح:  سمٔم٣ملم,َمرو٣م ڄ  ڃ     ڃ    چ :يمٗمقيمف

[.141]ايمٌٗمرة:  چڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

؟َمعاظمُمٗم٥مهؾىمؾَمرضَيقزهمٝمفايمٖمْمرأممسألُ:

ٗمؾَمٔمفايمِمٝم٣مم.اْلٚمٜمقرفمعمأٞمفاظمرضايمذييث

صم٣مز,وذه٤مايمٌخ٣مريونمغمهَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأنَم٣مأؿمٙمؼفمٙمٝمفَمرض

همٝمفايمٖمْمروهذاهقايمٗمقلايمِمحٝمح.

٣مصم٣مزيمفأنيؼمطمصزمرطمِم٥ماظمرض.ٚملاإلٞم٣ًمنَمريًّمهمٚمتكؽُم

هؾاظمُمٗم٥مايمتلسمقصمددمزمٔمضإفماملسمٌٝمحايمٖمْمرٕصح٣مِب٣م؟مسألُ:

آ دم اظمُمٗم٥م زم٤ًٌم ايمٖمْمر ونمغمه٣مأَم٣م َيقز,فمامل َمـويمٝمسهقهمال

.آفمذاراظمٌٝمح٥ميمٙمٖمْمر

ٕٞمفيمٝمسَمـ6همالَيقزيمفايمٖمْمر,أوىم٣مندمفمٚمؾ,يمقأؾمتداحلر:َمث٣ميمف

.آفمذار

**********





 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[99] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–151 ـْ فَم -فَم٣مئَُِم٥َم فَمْٚمٍروإؽَْمَٙمِٚمله":-ريضاهللفمٛمٜم٣م ـَ زْم َزَة مَحْ -َأنه

 يمِ,-ريضاهللفمٛمف ٙموَم٣مَل ِلِّ وؽمٙمؿ-ٛمٌه َٖمرِ-صعماهللفمٙمٝمف ًه ايم دِم َأَأُصقُم ؟:

َٝم٣ممِ شْؿَوإِْنؾِمْئ٦َمهَمَٟمهْمْمِرْإْنؾِمْئ٦َمهَمُِم»هَمَٗم٣مَل:,َوىَم٣مَنىَمثغَِمايمِمِّ
(2)

.(

*******************************:اؾشرح

ـِمَحَْزةَضمدي٧مأطمرصمفَمًٙمؿَمـ ؽَْمَٙمِٚملِّفَمْٚمٍروزْم ْٕ فمٛمفريضاهلل-ٞمٖمًف,ا

فُ,- وَم٣مَلَأٞمه ةًيِبَأصِمُداهلِل,َرؽُمقَلَي٣م: َٝم٣ممِفَمعَموُمقه َٖمِر,دِمايمِمِّ ًه فَمقَمههَمَٜمْؾايم

ـَُرطْمَِم٥مٌِهلَ:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللَِرؽُمقُلهَمَٗم٣مَلصُمٛم٣َمٌح؟ ـْاهللِ,َِم هَمَٚم

٣م,َأطَمَذ ـٌِِبَ ًَ ـْهَمَح َوََم شفَمَٙمْٝمفِٛم٣َمَحصُمهَماَلَيُِمقمََأنَْأضَم٤مه
(9)

.

إؽمٙمٚمل»قىله: فمٚمرو زمـ -محزة فمٛمف اهلل أهم٣موؾ:ش-ريض َمـ

رهرؽمقلاهلل-فمٛمٜمؿريضاهلل-ايمِمح٣مزم٥م فمعم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,أَمه

ريضاهلل-إلمأيبزم٘مرايمِمديؼأصمٛم٣مديـوهقايمذيومدمزمخػمهمتح,هي٥م

.اوىم٣منيندايمِمقمدمايمًٖمرهدً,-فمٛمف

سمٔمقدفم٣ٌمدة ه:وفً زمؾإٞمفهم١مُن٣موأضمٌٜم٣مزمٝم٣منأناإلٞم٣ًمنإذا سمًٜمؾفمٙمٝمف,

.َيداظمُمٗم٥مدمطمالهمٜم٣م

                                                           
 (.2292(، ومسلم في صحيحو برقم: )2241أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.2292أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[011] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

أزمقأَم٣مَم٥ميندايمِمٝمىم٣منو ,-ريضاهللفمٛمف-٣مم همٗمدىم٣منٓيقومددم

 أَم٣مَم٥َم َأيِب ـْ همَٔم صم٣مءهؿوٝمػ, إٓإذا ايمٛم٣مر -زمٝمتٜمؿ :وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف

ْقمِ»:ِِّنزمَِٔمَٚمٍؾوَم٣مَلوُمْٙم٦ُمَي٣مَرؽُمقَلاهللَُِمرْ ُفٓفِمْدَليَمفُ,فَمَٙمْٝمَؽزم٣ِميمِمه .شهَم١مِٞمه

.هؾايمٔمٙمؿهمٝمامُيُم٘مؾؽم٠مالأ:ويف احلديث مً الفىائد

.فمزوصمؾأناإلٞم٣ًمنٓيتٔمٌدإٓزمامشم٦ٌمدمديـاهللوفًه:

َٝم٣ممِ»قىله: ايمِمِّ ىَمثغَِم َٖمِر؟َوىَم٣مَن ًه ايم دِم ِمقمأيهؾَيقزرمايم:شَأَأُصقُم

.دمايمًٖمر

ىم٣مٞمقائمٙمٚمقنأناهلل-فمٛمٜمؿريضاهلل-ايمِمح٣مزم٥مدمهذاديمٝمؾفمعمأن

.ومدأذنْلؿدمايمٖمْمردمايمًٖمرفمزوصمؾ

.شإْنؾِمْئ٦َمهَمُِمْؿَوإِْنؾِمْئ٦َمهَمَٟمهْمْمِرْ»قىله:

رواي٥م وم٣مل,دم »:أٞمف ومقة يب ,شأصمد ايمٛمٌل صعماهللفمٙمٝمف-همرطمصيمف

وايمٖمْمر.وطمغمهزمكمايمِمقم,-وؽمٙمؿ

 همدل ايمٖمذيمؽ أن يمٝمًفمعم وايمِمقم اظم٣ًمهمركمزمقاصمٌ٣مْمر وذه٦ٌمفمعم

ايمٓم٣مهري٥مإلموصمقبايمٖمْمرفمعماظم٣ًمهمروذىمرؾمٝمخاإلؽمالمأٞمفَمروريفمـ

.أيبهريرةوفمٌدايمرمحـزمـفمقفواهللأفمٙمؿ



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[010] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,اْلػمي٥مايمذيـيزفمٚمقنأناإلٞم٣ًمنَٓمُمٝمئ٥ميمفوردفمعمايمٗمدري٥موفًه:

ومدأشم٦ٌمْلؿ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اؽمتْم٣مفم٥م,هم١منايمٛمٌلوٓومدرة,وٓ

.َمُمٝمئ٥موومدرة

********** 























 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[012] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–156 ـْ ََم٣ميمٍِؽفَم ـِ »وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِسزْم ٣مهمُِرََمَعايمٛمهٌِلِّ ًَ -ىُمٛمه٣مُٞم

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل اظمُْْٖمْمِرِ-صعم فَمعَم ٣مئُِؿ ايمِمه َئِم٤ِم اظمُْٖمْوَ,هَمَٙمْؿ فَمعَمٓ ْمُِر

٣مئِؿِ شايمِمه
(2)

.(

 *******************************اؾشرح:

.وصم٣مءفمـفم٣مئُم٥موهقخمرجدمايمِمحٝمح

٣مهمُِرََمَعا»قىله: ًَ ىُمٛمه٣مُٞم .ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يمٛمهٌِلِّ

.وَمٛمٜمؿاظمٖمْمر,وَمٛمٜمؿايمِم٣مئؿ,أيايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿ

٣مئِؿُهَمَٙمْؿَئمِ»:قىله .ديمٝمؾفمعمصمقازإَمريـ:شفَمعَماظمُْْٖمْمِرِ٤ِمايمِمه

.٣مفمعمذيمؽهمِم٣مرذفمً-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ودمهذاسمٗمريرايمٛمٌل

ضمٝم٧مأٞمفرطمصْلؿدمايمٖمْمر6زم٣مظم٠مَمٛمكمفمزوصمؾودماحلدي٧مرمح٥ماهلل

.ظم٣ميٙمحؼاظم٣ًمهمرَمـإسمٔم٣مبوإشمٗم٣مل,دمايمًٖمر

ٖمرُ»:-ريضاهللفمٛمف-همٖملضمدي٧مأيبهريرة ًه ـَ وِمْمٔم٥مٌ ايم ,ايمٔمذاِب َم

ضمُدىُمؿَمْهَتفُ وم٢َم هم١مذا وذازَمفُ, وؿمٔم٣مََمُف ٞمقََمُف أضمَدىُمؿ وصمِٜمِف, َمـ َيٚمٛمُع

ؾإلمَأْهٙمِفِ شهمٙمٝمٔمجِّ
(9)

.

 

 

                                                           
 (.2228(، ومسلم في صحيحو برقم: )2240أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.2290(، ومسلم في صحيحو برقم: )2864أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[013] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مئُِؿفَمعَماظمُْْٖمْمِرِهَمَٙمْؿَئمِ»قىله: .ش٤ِمايمِمه

أَم٣مَم٣مواهمؼايمممع,طم٣ميمػايمممعأناإلٞم٣ًمنإذاأفم٣مبهمٙمٝمٔم٤مَم٣م فًه:

إٓأن6أوأطمذزم٣ميمٔمزيٚم٥م,همالَيقزأنئم٣مبص٣مضمٌف,ؽمقاءأطمذزم٣ميمرطمِم٥م

.َمـأطمذزم٣ميمٔمزيٚم٥مهمٟمصمرهأفمٓمؿ,وزمراءةايمذَم٥مهمٝمفٓضمٗمف

آ:وفًه: ؽمتدٓل ايمٛمٌل -زم١مومرار وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ىم٣من-صعم همٙمق 6

,ويم٘مـظم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمِمقمدمايمًٖمرممٛمقفًم٣ميمزصمرفمٛمفايمٛمٌل

دلفمعمصمقاز,ايمٖمْمرفمعمايمِمقمو-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌلأومرهؿ

إَمريـ.

**********



















 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[014] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو



)–151 ـْ ْرَداِءَأيِبَوفَم طَمَرصْمٛم٣َمََمَعَرؽُمقِلاهللهِ»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-ايمده

ؾَمِديدٍ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ٣مَنَأضَمُدَٞم٣مضَمتهكإْنىمَ,دِمؾَمْٜمِرَرََمَّم٣مَندِمضَمر 

رِّيَمَٝمَّمُعَيَدُهفَمعَمَرْأؽِمِفَمِ ِةاحْلَ ؾِمده صعماهلل-َوََم٣مهمِٝمٛم٣َمَص٣مئٌِؿإٓهَرؽُمقُلاهللهِ,ـْ

َرَواضَم٥مَ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـُ ٌُْداهللهِزْم شَوفَم
 (2)

.(

 *******************************اؾشرح:

-ايمِمح٣مزم٥مَمـزه٣مد,-ريضاهللفمٛمف-ٚمرهقفمقي:شأزمقايمدرداء»قىله:

.-فمٛمٜمؿريضاهلل

َمتكىم٣مٞم٦مهذهايمًٖمرة؟مسألُ:

وايمِمحٝمح,ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأنهذهايمًٖمرةؽمٖمرةهمتحَم٘م٥موومد

يمٝم٦ًمهل 6أُن٣م  -ٕنفمٌداهللزمـرواضم٥م دم-ريضاهللفمٛمف ومتؾؾمٜمٝمًدا

نمزوةَم٠مسم٥م.

.دروذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأنهذاىم٣مندمنمزوةزم

ايمدرداء همٜمل,ملي٘مـأؽمٙمؿيقَمئذ,-ريضاهللفمٛمف-وايمِمحٝمحأنأزَم٣م

.اهللأفمٙمؿَمتكىم٣مٞم٦م,ؽمٖمرةأطمرى

                                                           
 (.2299(، ومسلم في صحيحو برقم: )2214البخاري في صححيو برقم: )أخرجو  (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[015] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,ِرَرََمَّم٣منَدِمؾَمٜمْ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرصْمٛم٣َمََمَعَرؽُمقِلاهللهِطَم»قىله:

ؾَمِديدٍ .شدِمضَمر 

صمقازايمًٖمردمرَمّم٣من.فًه:

احلوفًه: ؾمدة دم ايمًٖمر ٞمٖمًف6رصمقاز فمعم أَمـ ومد اإلٞم٣ًمن ىم٣من إذا

.ايمًالَم٥مَمـاْلٙم٘م٥م

:يٗمقلفمزوصمؾهم١مناهلل6أَم٣مإذاىم٣منيُمٔمرأنؽمٖمرهؽمٝم٠مديإلمهالىمف

.[151]ايمٌٗمرة:چۀ    ۀ  ہ  ہ     ہ چ 

رِّضَمتهكإْنىَم٣مَنَأضَمُدَٞم٣ميَمَٝمَّمُعَيَدُهفَمعَم»قىله: ِةاحْلَ ؾِمده ـْ .شَرْأؽِمِفَِم

إذملي٘مـْلؿَمٓمالت,6-فمٛمٜمؿريضاهلل-ايمِمح٣مزم٥مضم٣ملوٝمؼفًه:

شمؿإناهلل,وملي٘مـْلؿفمقازل,ورزمامضمتكوٓفمامئؿ,وٓومالٞمسيمٌٔمّمٜمؿ

.همتحفمعمفم٣ٌمدهاظم٠مَمٛمكمفمزوصمؾ

»قىله: َرؽُمقُلاهللهِ ٌُْداهللهِ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َوََم٣مهمِٝمٛم٣َمَص٣مئٌِؿإٓه َوفَم

َرَواضَم٥م ـُ .شزْم

َمـضمًـاْلٜم٣مد-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-رؽمقلاهللَم٣مىم٣منفمٙمٝمففًه:

زمذيمفزمٔمضأصح٣مزمففمزوصمؾيمٛمٖمًف,دمذاتاهلل ريضاهلل-,وىمذيمؽَم٣م

.فمزوصمؾيمٙمقصقلإلمَمرو٣متاهلل-فمٛمٜمؿ



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[016] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

مدمؽمٖمره,ىمامىم٣منيِمقمدمىم٣منيِمق-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هم٣ميمٛمٌل

.أٞمفأهمْمرطمُمٝم٥ًمايمّمٔمػفمعمصمٝمشاظمًٙمٚمكم6إٓأٞمفؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مضميه

 

 

َرَواضَم٥مَ»قىله: ـُ ٌُْداهللهِزْم .ش-ريضاهللفمٛمف-َوفَم

 -ىم٣من فمٛمف ايمديـ-ريضاهلل فمـ ٞم٣مهمحقا اظمًٙمٚمكمايمذيـ ؾمٔمراء َمـ

زمٟمٞمٖمًٜمؿ, ٞم٣مهمحقا ىمام زمٟميمًٛمتٜمؿ, اهلل يمٗمل وصمؾضمتك نمزوةؾمٜمٝمًدفمز دم ا

.َم٠مسم٥م

زموفًه: ضمرصفمٌداهلل ؾمدة ورـ -اضمف فمٛمف َمت٣مزمٔم٥م-ريضاهلل فمعم

وفمعماظم٣ٌمدرةإلم,زمٖمٔمٙمفوفمعمايمتٟمد,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-رؽمقلاهلل

.فمزوصمؾَمرو٣مهاهلل

**********















 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[017] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو





)–151 ـْ ٌِْداهللهِفَم فَم ـِ ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللهِ»:وَم٣مَل-فمٛمٜمامريضاهلل-صَم٣مزمِِرزْم

َؾفَمَٙمْٝمفِ,دِمؽَمَٖمرٍ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- :هَمَٗم٣مَل,هَمَرَأىِزضَم٣مًَم٣مَوَرصُماًلوَمْدـُمٙمِّ

َٖمرِ:وَم٣مَل,َص٣مئِؿٌ:ََم٣مَهَذا؟وَم٣ميُمقا ًه َٝم٣مُمدِمايم ايمِمِّ ايْمػِمِّ ـْ شيَمْٝمَسَِم
 (2)

.

ٙمٍِؿ: ًْ ُ
َصيَمُ٘مْؿ»َودِميَمْٖمٍظظمِ .(شفَمَٙمْٝمُ٘مْؿزمُِرطْمَِم٥ِماهللهِايمهتِلَرطمه

 *******************************اؾشرح:

:شدِمؽَمَٖمرٍ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىَم٣مَنَرؽُمقُلاهللهِ»قىله:

أؽمٖم٣مرايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿىم٣مٞم٦مفمعمأٞمقاع:و

دمؽمٌٝمؾاهللوىم٣منهذاأنمٙم٤مأؽمٖم٣مرايمٛمٌلصعماهللٙمجٜم٣مديمؽمٖمراألوه:

فمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ.

.ٔمٚمرةايموأ٨ماحلؽمٖمرالجاٌي:

.وىم٣منومٌؾزمٔمثتفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿيمتج٣مرةٖمرؽمالجالح:

وومدازدمحقافمعمرء.,ُمتٚمٔمكم٣مأيرأىأٞم٣مؽًم:شهَمَرَأىِزضَم٣مًَم٣م»قىله:

                                                           
  (.2221(، ومسلم في صحيحو برقم: )2240أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[018] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َؾفَمَٙمْٝمفِ»قىله: أوحِلَٗمف,زم٤ًٌمأٞمفومدؽمٗمطَمـؾمدةاحلر:شَوَرصُماًلوَمْدـُمٙمِّ

احلر ؾمدة َمـ 6ايمير احلر ايمِمٝم٣ممٕن َمع ومقىايمُمديد يذه٤مَمٔمف ومد

اإلٞم٣ًمن.

هم١مُن٣مومدسُمِذه٤مذيمؽىمٙمف.6همّمٝمٙم٥مايمٓمؾوذباظم٣مءايم٣ٌمردوفًه:

.شََم٣مَهَذا؟:هَمَٗم٣مَل»قىله:

.وومدي٘مقنايم٠ًمالفمـَم٣مهٝم٥مايمًمء,ايم٠ًمالفماميْمرأفًه:

.أيؽم٤ٌمذيمؽايمِمقم:شَص٣مئِؿٌ:وَم٣ميُمقا»قىله:

ايمْ»قىله: ـْ َٖمرِيَمْٝمَسَِم ًه ايم دِم َٝم٣مُم ايمِمِّ فمزوصمؾأيأنايمػمؿم٣مفم٥ماهلل:شػِمِّ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ:وم٣ملسمٔم٣ملم,زمجٚمٝمعأٞمقافمٜم٣م

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

   ڃڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڌ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

.[133]ايمٌٗمرة:چڎ  

وإنىم٣من,هم٣ميمػمؿم٣مفم٥ماهلل,إنىم٣منايمِمٝم٣مميُمؼفمعماظم٣ًمهمرهمؼمىمفهقايمػم

.ويمقأطمذزم٣ميمرطمِم٥مهمٜمقأهمّمؾ6صم٣مئزٓيُمؼفمٙمٝمف,همِمٝم٣مَمف



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[019] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,أنايمديـينوفًه: ُهَرْيَرَة َأيِب ـْ -همَٔم ,-ريضاهللفمٛمف ايمٛمهٌِلِّ ـْ -فَم

إِنه»:وَم٣مَل,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ُيْنٌ ـَ ي ٌَفُ,ايمدِّ نَمَٙم ٓه َأضَمٌدإِ ـَ ي ايمدِّ ُيَُم٣مده ـْ ,َويَم

َووَم٣مِرزُمقا ُدوا دِّ ًَ وا,هَم زم٣ِميْمَٕمْدَوةِ,َوَأزْممِمُ ْوضَم٥مِ,َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا ,َوايمره ـْ َِم ٍء َوَرْ

٥مِ ْْلَ شايمدُّ
 (2)

.

ٌْ,إلماْلٛم٥ميوايمػمَيد,أنايمِمٝم٣ممَمـأفماملايمػموفًه: فَم ـْ ِدىمامصم٣مءفَم

ُٔمقٍد ًْ ازْمـََم ـِ-ريضاهللفمٛمف-اهللهِ ,فَم وَم٣مَل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ

يَمَٝمِْمُدُق» صُمَؾ ايمره َوإِنه اَْلٛمه٥ِم, ََيِْديإلَِم ايمػِمه َوإِنه , ايمػِمِّ ََيِْديإلَِم ْدَق ايمِمِّ إِنه

ايمَ٘مِذَبََيِْديإلَِم يًٗم٣م.َوإِنه ََيِْديإِلَمضَمتهكَيُ٘مقَنِصدِّ ايمُٖمُجقَر ايمُٖمُجقِر,َوإِنه

ازًم٣م صُمَؾيَمَٝمْ٘مِذُبضَمتهكُيْ٘مَت٤َمفِمٛمَْداهللهِىَمذه ايمره شايمٛمه٣مِر,َوإِنه
 (9)

.

ٕن,هم١مٞمفحيرمفمٙمٝمفايمِمٝم٣مم6إٓظمـسمير,صمقازايمِمٝم٣ممدمايمًٖمروفًه:

يـَمِ}:قليٗمفمزوصمؾاهلل ضَمَرجََم٣مصَمَٔمَؾفَمَٙمْٝمُ٘مْؿدِمايمدِّ .{ـْ

]ايمٌٗمرة:چ ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ يٗمقل:فمزوصمؾوٕناهلل

,[12]ايمتٕم٣مزمـ:چہ  ہ  ہ  ھ چ  يٗمقل:فمزوصمؾوٕناهلل,[642

وصمؾويٗمقل چچ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ   چڃ  چ  چچ  :اهللفمز

]ايمٌٗمرة:چ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ  :ؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملمويٗمقل,[65]ايمٛم٣ًمء:

                                                           
 .(12أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.9060(، ومسلم في صحيحو برقم: )0624أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 ه[باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقر] 

 

[001] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

[151 چھ    ھ  ے    ے   ھھ  چ :ؾفمزوصمويٗمقل, ]ايمٌٗمرة:

.[151

هم١مناإلؽمالمصم٣مء6وفمٗمٙمف,وزمدٞمف,يٗمدمإرهمؼزمجًٚمفأناإلٞم٣ًمنوفًه:

.زمحٖمظايميوري٣مت

,-ريضاهللفمٛمف-ىمٔم٤مزمـفم٣مصؿإؾمٔمريصم٣مءَمـضمدي٧مفائدَ:

اهلل:وم٣مل -ؽمٚمٔم٦مرؽمقل وؽمٙمؿ اَمْ»:زمٗمقل-صعماهللفمٙمٝمف ـَ َِم ػِمِّيَمْٝمَس

َٖمرِ ًَ شاَْمِِمَٝم٣مُمدِماَْم
 (2)

.أطمرصمفأمحدوؽمٛمدهصحٝمح

وهذهيمٕم٥ممحغم,ويت٘مٙمؿِب٣مأٞم٣مسىمثغمدماظمٛم٣مؿمؼايمٝمٚمٛمٝم٥م,يم٘مـهؾسم٘مٙمؿ

أفمٙمفزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ,,أَم٣ماحلدي٧مهمٗمد-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ِب٣مايمٛمٌل

وؽمٙمؿ-أنايم٤ًٌمايمذيصمٔمؾايمٛمٌل:وومٝمؾ ذهيت٘مٙمؿِب-صعماهللفمٙمٝمف

ايمٙمٜمج٥م,هقأنايمرصمؾىم٣منَمت٘مٙماًمِب٣مواهللأفمٙمؿ.

ٙمٍِؿ: ًْ ُ
َصيَمُ٘مْؿ»َودِميَمْٖمٍظظمِ .شفَمَٙمْٝمُ٘مْؿزمُِرطْمَِم٥ِماهللهِايمهتِلَرطمه

                                                           
رحمو اهلل في اإلرواء برقم: قال اإلمام اْللباني ، (91002برقم: ) مسندهي ف أحمدأخرجو  (2)

 بن محمد الطحاوي شيخ بها تفرد، منكرة بل، شاذة سفيان عن الزيادة وىذه: قلت(:291)
 ثم"  الميزان"  في الذىبي وتبعو،  حاتم أبو قال كما مجهول شيخ وىو،  السقطي النعمان
 رواية من الثاني باللفظ ذكره أن بعد :(221 ص" ) التلخيص " في الحافظ قال...  ،الحافظ

 - النبي يكون أن ويحتمل، ميما التعريف الم يجعلون،  اليمن أىل لبعض لغة وىذه: " أحمد
 اْلشعري يكون أن ويحتمل، لغتو ْلنها كذلك اْلشعري ىذا بها خاطب -صلى اهلل عليو وسلم 

، بو سمعها الذى باللفظ وأداىا، عنو الراوي عنو هافحمل،  لغتو من ألف ما على بها نطق ىذا
 ". أعلم واهلل. عندي أوجو الثاني وىذا



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[000] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 :(184/ 4) الباضي قاه احلافظ يف فتح
٥مَِهِذهِ ْقمِىَمَراَه٥مََأنهايْمِٗمِمه َٖمرِدِمايمِمه ًه ٥مٌايم ـْخُمَْتِمه ٣ميَم٥مَِهِذهِْثؾَِمِدِمُهقَزمَِٚم احْلَ

ـْ ه ِٜمُدهُمِم ْقمَُُيْ ايمِمه ـََأْولَمُهقَََم٣مسَمْركِإلَِمزمِفُِي٠َمدِّيَأوْفَمَٙمْٝمفَِوَيُُمؼُّ ْقمَِِم ـْايمِمه َِم

ُلايْمُٗمَرِبُوصُمقهِ ـَيَمٝمَْسوَمْقيُمفُهَمُٝمٛمَزه ْقمُايْمػِمَِِّم َٖمرِدِمايمِمه ًه ٣ميَم٥مَِهِذهَِِمْثؾِفَمعَمايم احْلَ

َٖمرِدِمَواظم٣َْمٞمُِٔمقنَ٣مَلومَ ًه ةَفَم٣مم ايمٙمهْٖمظَإِنهَيُٗمقيُمقنَايم زمُِٔمُٚمقَِمفَِوايْمِٔمػْمَ زمُِخُِمقصَِٓ

٤ٌَِم ًه ٌَِٕملوَم٣مَلايم يَم٥مِزَمكْمَيمِْٙمَٖمْرِقُيَتٛمٌَهفََأنَْوَيٛمْ َٓ ٤ٌَِمَد ًه َٝم٣مِقايم ًِّ ـَِوايم فَمعَمَوايْمَٗمَرائِ

دَِوزَمكْمَاظمَُْتَ٘مٙمِّؿَِرادَِمَُوفَمعَمايْمَٔم٣ممََِّتِِْمٝمصِ ٤ٌٍَمفَمعَمايْمَٔم٣ممُِّوُرودُُِمَره زَمكْمَهَم١مِنهؽَم

كْمِ ـَْواِوًح٣مهَمْروًم٣مايْمَٔم٣مَمه ٣مَوََم َْواضِمًداُُمًْرىَأصْمَرامُهَ دَهَم١مِنهُيِِم٤ْممَل ُوُرودُُِمَره

٤ٌٍَمفَمعَمايْمَٔم٣ممِّ ؽَم وَم٥مِآَي٥مِىَمٛمُُزولِزمِفِايمتهْخِِمٝمَصَيْٗمَتِضَٓ ِ ٥مِدِمايمنه وَم٥مِوِمِمه َهِ

٣مَصْٖمَقانَِرَداءِ َٝم٣مُقَوَأَمه ًِّ ـُايم ايمه٥مَُوايْمَٗمَرائِ اظمُْْرؾِمَدةُهَمِٜملَاظمَُْتَ٘مٙمِّؿَُِمَرادِفَمعَمايمده

ٌََٝم٣منِ
ىـا.اظمحتٚمالتَوسَمْٔمٝمِكمِاظمُْْجَٚماَلِتيمِ

.وهقاحلدي٧مايمذيؽمٝمٟميت,هذهايمزي٣مدةدمضمدي٧ٍمآطمر

فًه: اإلٞم٣ًمن أن فمٙمٝمف اهلل يْمٝمع وصمؾأن يْمٝمٔمف,زم٣ميمٔمزيٚم٥مفمز ىمام

همٟمٞم٦مؿم٣مئعهلل,ُيْم٣معزم٣ميمؼمكُيْم٣معزم٣ميمٖمٔمؾ,فمزوصمؾىمامأناهللو,زم٣ميمرطمِم٥م

ًٌ,فمزوصمؾَم٣مدَم٦مممتثاًلَٕمراهللفمزوصمؾ .يمٛمٜمٝمف٣موُمتٛم

يم٘مـاحلدي٧مومداضمت٨مزمفزمٔمّمٜمؿفمعموصمقبايمِمٝم٣ممدمايمًٖمر,ٕٞمفٓ

زمرطمِم٥مٍخُيرَ إٓ ايمِمٝم٣مم َمـ زم,ج زمف واضمت٨م وصمقباإلِت٣ممٔمّمٜمؿ دمفمعم

.ٕنايمرطمِم٥مٓسم٘مقنإَٓمـواصم٤م6ايمًٖمر



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[002] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َصيَمُ٘مؿْ»وايمِمحٝمحأناظمرادزم٣محلدي٧م: شفَمَٙمْٝمُ٘مْؿزمُِرطْمَِم٥ِماهللهِايمهتِلَرطمه

ٕنإَمرفُمٙمِّؼزم٣ميمٗمّم٣مء؛همٜمذاىم٣ميمرطمِم٥م,َمـضمٝم٧مأٞمفأزم٣محيم٘مؿايمٖمْمر

ًتٗمٌؾدماظم سمٔم٣ملم, ]ايمٌٗمرة:چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ:زمٗمقيمف

.[141

ايمٛمٌل همٜمذا -ودماحلدي٧مديمٝمٌؾفمعمأنأَمقرايمديـَمٌٛمٝم٥مفمعمايمقضمل,

,ومجٝمعَم٣مصم٣مءزمفوضمل,وهقايمذييت٘مٙمؿزم٣ميمقضمل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.[1-1]ايمٛمجؿ:چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  *ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ :وم٣ملسمٔم٣ملم

اهلليًتد أوضم٣مه زمام وصمؾلفمٙمٝمٜمؿ أَمره,ىم٣مظمحّمضْلؿفمز فمعميمزوم

وآٞمتٜم٣مءفمـُنٝمفوزصمره.

وهقومد,أهمْمر:اظمٌكمْلؿفمٓمؿٞمٔمٚم٥ماهللفمٙمٝمٜمؿ,ٕٞمؽيمقومٙم٦مإلٞم٣ًمنو

فمزهم١مناهلل,أهمْمر:رزمامٓيًتُمٔمرايمٛمٔمٚم٥م,َمثؾيمقومٝمؾيمف,حلٗمفايمتٔم٤مهم٣مهمْمر

.دهفمعمذيمؽومدرطمصيمؽدمذيمؽرمح٥ًمزمؽهم٣ممحوصمؾ

********** 











 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[003] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو



)–151 ـْ ََم٣ميمٍِؽَوفَم ـِ »:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمِسزْم صعم-ىُمٛمه٣مََمَعايمٛمهٌِلِّ

٣مئِؿُ-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايمِمه هَمِٚمٛمه٣م َٖمِر ًه ايم اظمُْْٖمْمِرُ,دِم دِم:وَم٣مَل,َوَِمٛمه٣م ًٓ ََمٛمِْز هَمٛمََزيْمٛم٣َم

َوَأىْمَثُرَٞم٣م,َيْقٍمضَم٣مر  ٣مءِ:ـماِلًّ ًَ
ْٚمَسزمَِٝمِدهِ.َص٣مضِم٤ُمايْم٘مِ َيتهِٗملايمُمه ـْ :وَم٣مَل.َوَِمٛمه٣مََم

امُ قه َٗمَطايمِمُّ ًَ زَْمٛمَِٝم٥مَ,هَم ْٕ زُمقاا ىَم٣مَب,َووَم٣مَماظمُْْٖمْمُِروَنهَمَيَ هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُل,َوؽَمَٗمْقاايمرِّ

َ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِ ْٕ شصْمرَِذَه٤َماظمُْْٖمْمُِروَنايْمَٝمْقَمزم٣ِم
 (2)

.(

 *******************************اؾشرح:

»قىله:  َٖمرِ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىُمٛمه٣مََمَعايمٛمهٌِلِّ ًه :شدِمايم

.أوأُنؿىم٣مٞمقاَمتْمقفمكم,أيدمؽمٖمرؾمديداحلر,ُيُمٔمرزمٟمُنؿدمرَمّم٣من

دِمَيْقٍمضَم٣مر هَمٛمََزيمْ»قىله: ًٓ ويمٗمّم٣مءاحل٣مصم٥م.,يم٥مأيٞمزيمقايمٙمٗمٝمٙمق:شٛم٣َمََمٛمِْز

يٛمزل,أناإلٞم٣ًمنيرهمؼزمٛمٖمًفدمايمًٖمر,هم١مذاؽم٣مهمرإلمَم٘م٣منزمٔمٝمدوفًه:

يٗمقل وٓ أصؾ:ويًؼميح, أيم٥م,أَمًمضمتك وإن ئمجز, اإلٞم٣ًمن هم١من

وٞمحقذيمؽ..وذاٍب,ؿمٔم٣ممٍو,اإلٞم٣ًمنزمح٣مصم٥مإلمصالةٍوسمٔمجز,

»قىله:  ٣مءَِص٣مضِم٤ُمايْم٘مِ,َوَأىْمَثُرَٞم٣مـماِلًّ .شًَ

َمـوٝمؼاحل٣مل,إذأُنؿ-فمٛمٜمؿريضاهلل-َم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمِمح٣مزم٥مفًه:

وٓيمٝمسْلؿَمٓمالت ىم٣منمهٜمؿ, إٞمام زمذيمؽ, َيتٚمقن ي٘مقٞمقا زمؾمل طمٝم٣مم,

                                                           
 (.2222(، ومسلم في صحيحو برقم: )9826أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[004] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

دمضمروِبؿ,همٝمًتٓمٙمقنزم٣ميمًامء,ويٖمؼمؾمقنإرض,محؾايمًالح,وايمٔمت٣مد

ويٙمتحٖمقنزم٣مْلقاء,همرهمعاهللومدرهؿوأفمعمَمٛمزيمتٜمؿ.

ْٚمَسزمَِٝمِدهَِوَِمٛمه٣مَمَ»له:قى  َيتهِٗملايمُمه .شـْ

.ٕنايمُمٚمسسمٙمٜم٤مايمقصمف6يم٘مـَتٖمٝمػفمـايمقصمف,٣مٓسمِمٛمعؾمٝمئًهلو

امُ»قىله:  قه َٗمَطايمِمُّ ًَ ,ايمٔمْمشَمـؾمدةَمـؾمدةاْلقع,وأيؤمٖمقا:شهَم

.وؤمٖم٦مومقاهؿ,,همٖمؼمتأصم٣ًمَمٜمؿايمُمٚمسَمـؾمدةو

يمٗمقهتؿوفمدم,أيوم٣مَمقازم٣ميمٔمٚمؾايمذيحُيت٣مجإيمٝمف:شَووَم٣مَماظْمُْٖمْمُِرونَ»:قىله

.همتقرهؿ

زَْمٛمَِٝم٥مَ»قىله: ْٕ ا زُمقا أوَم٣ميٗمقمَمٗم٣مَمٜم٣ممم٣ميقوع,اخلٝم٣ممأيضزمقا:شهَمَيَ

ضمتكيًتٓمؾايمٛم٣مسُتتف.6فمعمإفمقاد

ىَم٣مَب»قىله: ايمرِّ زم٣ميمِم٣مئٚمكم,:شَوؽَمَٗمْقا هم٣مهتٚمقا واْلامل, إزمٔمرة ؽَمٗمقا

.همُٟمصمرواَأصْمًرافمٓمٝماًم,ئٚمكمزمٚمراىم٤مايمِم٣مو

اظمُْ»قىله: صَْمرَِذَه٤َم ْٕ زم٣ِم ايْمَٝمْقَم وذيمؽيمتٔمديٞمٖمٔمٜمؿ:شْٖمْمُِروَن وإنىم٣من,

.أصمرايمِمٝم٣ممدمؽمٌٝمؾاهللفمٓمٝمؿ



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[005] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

فَم٣مَِمرٍ ـِ زْم ٥ٌََم فُمْٗم ـْ -همَٔم ,-ريضاهللفمٛمف اهلِل َرؽُمقَل صعماهللفمٙمٝمف-َأّن

دِم»:وَم٣مَل-وؽمٙمؿ َيْقًَم٣م َص٣مَم ـْ اهللََِم َِمَئ٥ِم,ؽَمٌِٝمِؾ غَمَة ًِ ََم صَمَٜمٛمهَؿ َِمٛمُْف اهللهُ زَم٣مفَمَد

شفَم٣ممٍ
 (2)

.

ْدِريِّؽَمِٔمٝمدٍأيبفمـ:(474/6)َمًٙمؿودم :وم٣مل-ريضاهللفمٛمف-اخْلُ

ؽَمٌِٝمؾِدمَيْقًَم٣مَص٣ممََمـيٗمقل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقَلؽمٚمٔم٦م)

ٌِْٔمكمَايمٛمه٣مرِفمـَوصْمَٜمفُاهللزَم٣مفَمَداهللهِ .(طَمِريًٖم٣مؽَم

ٌِْداهللهِ فَم ـِ صَم٣مزمِِرزْم ـْ َأّنَرؽُمقَلاهللهِ":-فمٛمٜمامريضاهلل-ودمايمِمحٝمحفَم

دِمَرََمَّم٣منَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ٥َم ََم٘مه ايْمَٖمْتِحإلَِم ضَمتهك,طَمَرَجفَم٣مَم هَمَِم٣مَم

ََم٣مٍءهَمَرهَمَٔمُفضَمتهكَٞمَٓمَرايمٛمه٣مُس,زَمَٙمَغىُمَراَعايْمَٕمِٚمٝمِؿهَمَِم٣مَمايمٛمه٣مُس ـْ َدفَم٣مزمَِٗمَدٍحَِم شُمؿه

َبهَمِٗمٝمَؾيَمُفزَمْٔمَدَذيمَِؽ,إيَِمْٝمفِ َذِ زَمْٔمَضايمٛمه٣مِسوَمْدَص٣ممَ:شُمؿه ُأويَمئَِؽ»:هَمَٗم٣مَل,"إِنه

شُأويَمئَِؽايْمُٔمَِم٣مةُ,ايْمُٔمَِم٣مةُ
 (9)

.

يمتلسم٘مقنَمٔمٝمٛم٥مفمعمقوم٦ماأنايمْم٣مفم٥مسم٘مقنؿم٣مفم٥مدمايم:هم٣ميمُم٣مهدَمـهذا

و اهلل, ممؿم٣مفم٥م ايمٔمٌد اهللتثاًلي٘مقن َٕمر إلم,همٝمٜم٣م ايمْم٣مفم٥م اٞمٗمٙم٦ٌم ورزمام

.َمٔمِمٝم٥م

                                                           
  (.9914برقم: ) سننوفي  النسائيأخرجو  (2)

 (.2224أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[006] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صَم٣مَءشَماَلشَم٥ُمَرْهٍطإلَِمزُمُٝمقِت»:َيُٗمقُل,-ريضاهللفمٛمف-همٔمـَأَٞمَسزْمـََم٣ميمٍِؽ

 ايمٛمهٌِلِّ ٣ٌَم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأْزَواِج فِم ـْ فَم َٟميُمقَن ًْ َي ايمٛمهٌِلِّ صعماهلل-َدِة

-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايمٛمهٌِلِّ ـْ َِم ـُ َٞمْح ـَ ُْؿسَمَٗم٣ميمُّقَه٣مهَمَٗم٣ميُمقاَوَأْي واىَمَٟمُنه ُأطْمػِمُ صعم-هَمَٙمامه

َأَٞم٣م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٣م َأَمه َأضَمُدُهْؿ وَم٣مَل َر سَمَٟمطمه َوََم٣م َذْٞمٌِِف ـْ َِم َم سَمَٗمده ََم٣م يَمُف نُمِٖمَر وَمْد

 ُأَصقمِّ َأَٞم٣مهَم١مِِّنِّ آطَمُر َووَم٣مَل ُأهْمْمُِر َٓ َو ْهَر ايمده َأُصقُم َأَٞم٣م آطَمُر َووَم٣مَل َأزَمًدا ْٝمَؾ ايمٙمه

 اهللهِ َرؽُمقُل هَمَج٣مَء َأزَمًدا ُج َأسَمَزوه هَماَل ٣مَء ًَ ايمٛمِّ -َأفْمَتِزُل وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف

وُمْٙمُتْؿىَمَذاَوىَمَذاَأََم٣موَ ـَ َوَأسْمَٗم٣مىُمْؿيَمُفإيَِمْٝمِٜمْؿهَمَٗم٣مَلَأْٞمُتْؿايمهِذي طَْمَُم٣مىُمْؿهلِلهِ َٕ  إِِّنِّ اهللهِ

ؽُمٛمهتِل ـْ فَم َرنِم٤َم ـْ هَمَٚم ٣مَء ًَ ايمٛمِّ ُج َوَأسَمَزوه َوَأْروُمُد َوُأَصقمِّ َوُأهْمْمُِر َأُصقُم يَم٘مِٛمِّل

شهَمَٙمْٝمَسَِمٛمِّل
 (2)

.

,فمزوصمؾإَمرزم٣ميمِمػمفمعمأومداراهلل:ودمهذهإضم٣مدي٧موَم٣مدمأزمقاِب٣م

وملسم٘مـشمٚم٥م,ىمؿسمٔمٌقاوٞمِمٌقا,ٛمٓمرإلمَمـدوٞمؽ,هم٣مٞمٓمرواإلمأؽمالهمٛم٣موايم

َمٓمالت وٓ َم٘مٝمٖم٣مت, وٓ ايمٗمٙم٥م,ؽمٝم٣مرات, ئم٣مٞمقن ىم٣مٞمقا وايمُمدة,,وإٞمام

.فمزوصمؾوَمعذيمؽيِمػمونَمـأصمؾسمٌٙمٝمغديـاهلل

إضم٣مدي٧م هذه إن:ودم وايمتقصمٝمف ْلؿ, وايمتٖمٗمد يمرفمٝمتف, إَمغم َمرافم٣مة

ايمتٔمٛمٝمػإنىم٣منأَمرهؿٓيًتٗمٝمؿإٓزم٣ميمتٔمٛمٝمػ.زمؾو,إيمٝمفاضمت٣مصمقا

                                                           
 (.2462(، ومسلم في صحيحو برقم: )1601ححيو برقم: )أخرجو البخاري في ص (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[007] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,وحيت٣مجإلمنمغمذيمؽمم٣مهمْمٌٝمٔم٥ماإلٞم٣ًمنأٞمفحيت٣مجإلمايمتذىمغم,واظمقفمٓم٥م

.فمزوصمؾفمعمؿم٣مفم٥ماهلليٛمُمْمف

ـَم٣مِهًراويف احلديث:  اظمٖمّمقل زم٣مؿمٛم٣ًم,أن أهمّمؾ ي٘مقن رأى,ومد همرزمام

َمـاظمٖمْم ًٓ صعم-همٌكمْلؿايمرؽمقل,ريـه٠مٓءايمِم٣مئٚمقنأُنؿأهمّمؾضم٣م

فمٛمد,أهمّمؾ,وآصمر,أنهذااظمٖمْمرايمذيسمٛمقفم٦مفم٣ٌمداسمف-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

َمـذيمؽايمذياىمتٖمكزمٔم٣ٌمدةواضمدة.فمزوصمؾاهلل

ىم٣منيؼمك":أٞمف,-ريضاهللفمٛمف-فمـفمٌداهللازمـَمًٔمقدويمذيمؽصم٣مء

."ٕٞمفيُمٕمٙمففمـايمٗمرآن6ايمِمٝم٣مم

رزمام ص٣مم إذا فمـايمدروسهم٣مإلٞم٣ًمن فمـ,واظمراصمٔم٥م,فمجز فمجز ورزمام

واضمدة همٝمٙمزمؿم٣مفم٥م وايمْم٣مفم٥م, ؿم٣مفم٣مت,,ىمثغمَمـأفماملايمػم, وسمٖمقتفمٙمٝمف

.وإذاأهمْمررزماموم٣ممزمْم٣مفم٣متىمثغمة,يًٜمؾفمٙمٝمفايمذه٣مبيمٗمّم٣مءاحلقائ٨م

صعم-هم٣ميمِمٝم٣ممأصمرهفمٓمٝمؿىماموم٣ملايمٛمٌل,وهذايمٝمسزم٣ميمتزهٝمددمايمِمٝم٣مم

ظم٣م,-ريضاهللفمٛمف-يِبُأََم٣مََم٥َمَٕ-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ صعم-ؽَمَٟمَلَرؽُمقَلاهللهِ

ايْمَٔمَٚمِؾَأهْمَّمُؾ؟وَم٣مَل:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ُفَٓفِمْدَليَمفُ»:أيُّ ْقِمهَم١مِٞمه شفَمَٙمْٝمَؽزم٣ِميمِمه
 

(2)
.

                                                           
 (.9996، والنسائي في سننو برقم: )(99242برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[008] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ايمدهر»ووم٣مل: أي٣ممَمـىمؾؾمٜمر:صقُم ايمِمػم,وشمالشم٥ِم ؾمٜمِر شصقُم
 (2)

,

.-ريضاهللفمٛمف-يبهريرةٛم٣ًمئلفمـأأطمرصمفايم

,-ريضاهللفمٛمف-َرَوىَأزُمقوَمَت٣مَدةَوَ ايمٛمهٌِلِّ ـْ ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-فَم

ُفوَم٣مَل ٌْٙمَ»:ِصَٝم٣مُمفَمَرهَم٥مَدمَأٞمه ٛم٥ََمايمهتِلوَم ًه َرايم ٤ُمفَمعَماهللهَِأْنُيَ٘مٖمِّ
ًِ َأضْمَت ٛم٥ََمإِّنِّ ًه ُفَوايم

.شايمهتِلزَمْٔمَدهُ

٤ُمفَمعَم»:دِمِصَٝم٣مِمفَم٣مؾُمقَراءَصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿَووَم٣مَل ًِ َأضْمَت إِّنِّ

ٌَْٙمفُاهللهَِأْنُيَ٘مٖمِّ ٛم٥ََمايمهتِلوَم ًه شَرايم
 (9)

.

 اهلل َمـ َممموفم٥م وصمؾهم٣ميمُرطمِم٥م فمز واهلل وصمؾ, زمف,فمز أَمر حي٤مَم٣م

.وي٘مرهويٌٕمضَم٣مُنكفمٛمف

:شمؿإنايمرطمِم٥مهمٝمٜم٣مفائدَ:

.فمعمفم٣ٌمدةفمزوصمؾظمٛم٥ماهللإـمٜم٣مر-1

.زمٝم٣منحم٣مؽمـاإلؽمالمايمٔمٓمٝمٚم٥موهمٝمٜم٣م -6

.6زمؾهقديـايمقؽمطَمٌٕمّمقهىماميِمٖمف,إذأناإلؽمالميمٝمسزمديـسمُمدد

                                                           
 (.9468برقم: ) مسندهفي  النسائيأخرجو  (2)

 (.2209أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 وغقره[ باب اؾصوم ػي اؾسػر] 

 

[009] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,دمَمٔمـ٣مَمالهتؿهقايمٔمدلاخلٝم٣مر,دمفمٗم٣مئدهؿ,ودمفم٣ٌمداهتؿ,و:ايمقؽمطو

» :يٗمـــقل-وؽمـــٙمؿفمٙمٝمـــفصـــعماهلل-وايمٛمٌـــل ـِ أضمـــ٤مُّ اهللإلم  ايمـــدي

.شايمًٚمح٥مُ احَلٛمِٝمِٖمٝمه٥مُ

.وٓاظمجقؽمٝم٥م,وٓايمٛمٌماٞمٝم٥م٥م,ٓايمٝمٜمقدي

.فمٙمٚمقاوَم٣مفمٚمٙمقا:هم٣ميمٝمٜمقدي٥م

.فمٚمٙمقاوَم٣مفمٙمٚمقا:وايمٛمٌماٞمٝم٥م

.اؽمتحٙمقااظمح٣مرمدمأٞم٘محتٜمؿونمغمه٣م:واظمجقؽمٝم٥م

اهلل إلم ايمديـ أضم٤م اإلؽمالم و,هم٘م٣من ايمٝمٜمقد, زمُِٕمٙمق يٟمطمذ مل زمجٖم٣مءٓ

.٣مداظمجقسزمٖمًايمٛمِم٣مرى,وٓ

.ِبذاسَمٔمٙمؿفِمٓمؿهذاايمديـايمذياَمتـاهللزمففمٙمٝمٛم٣مَمٔم٣مذاظمًٙمٚمكمو

فمٙمٝمٛم٣م,زمؾيٛمٌٕملأنٞمُم٘مرهفمٙمٝمٜم٣مفمزوصمؾٞمزدريٞمٔمٚم٥ماهللهمٜمقأصمدرأٓ

ڄ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ:وم٣ملسمٔم٣ملم,يمٝمؾُن٣مر

,[3]إزمراهٝمؿ:چڄ  ڃ   ڃ  ڃ

:زمٝم٣منأٞمقاعايمرطمِم٥ممسألُ:

ُأََمٝمه٥َم,ىمرطمِم٥مايمٗمٌمدمايمًٖمر,طمِم٥مواصم٥ٌمومدسم٘مقنايمر ـِ زْم َئْمعَم ـْ همَٔم

- ْمه٣مِب:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف اخْلَ ـِ زْم يمُِٔمَٚمَر َأْن}:وُمْٙم٦ُم صُمٛم٣َمٌح يَمْٝمَسفَمَٙمْٝمُ٘مْؿ

ىَمَٖمُروا ـَ ايمهِذي َيْٖمتِٛمَُ٘مْؿ َأْن طِمْٖمُتْؿ إِْن اَلِة ايمِمه ـْ َِم وا {سَمْٗمٌُمُ ايمٛمه٣مُس, ـَ َأَِم ,هَمَٗمْد



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[021] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٦ٌَْمَِمٛمْفُ:هَمَٗم٣مَل ه٣مفَمِج ٦ٌُْممِم ,فَمِج َٟميْم٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ ًَ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَم

َذيمَِؽ ـْ ٌَُٙمقاَصَدوَمَتفُ»:هَمَٗم٣مَل,فَم ٣مفَمَٙمْٝمُ٘مْؿهَم٣موْم َقاهللهُِِبَ شَصَدوَم٥ٌمسَمَِمده
 (2)

.

واصم٤م ايمًٖمر ايمٗمٌمدم أن ايمِمحٝمح, ذيمؽايمٗمقل احلدي٧م,وَمع ودم

.شَمٔمِمٝمُتفُرطَمُِمفىمامَي٘مرهأْنسم٠مسمكإناهللحَي٤مأنسم٠مسمك»:ايمِمحٝمح

.وومدسم٘مقنايمرطمِم٥مَمًتح٥ٌمىمامهقدمايمِمٝم٣ممدمايمًٖمرواهللأفمٙمؿ

********** 



















                                                           
  (.080أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[020] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–152 ـْ »وَم٣ميَم٦ْم:,-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥مَفَم ـْ ْقُمَِم ايمِمه ىَم٣مَنَيُ٘مقُنفَمقَمه

٣ٌَمنَأَهَماَمَأؽْمَتْمِٝمعُ,َرََمَّم٣منَ إٓهدِمؾَمْٔم شْنَأوْمِضَ
 (2)

.(

 *******************************اؾشرح:

.ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منوصمقبايمٗمّم٣مءووومتفظمـأهمْمردمرَمّم٣من

ٕمِؾزمرؽمقلِ»:دمَمًٙمؿصم٣مءو ايمُمُّ وهذه,ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهلِل

ٝمكهلَُمدرصم٥مَمـومقلحي:ايمرواي٥موم٣ملزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ
 (9)

.

َرََمَّم٣منَىَم٣مَنَيُ٘مقُنفمَ»قىله: ـْ ْقُمَِم ايمِمه .شقَمه

.أييمٖمْمره٣مدمرَمّم٣منيمٙمحٝمضونمغمه

؟ايمٖمْمرأفمذارَم٣مهلمسألُ:

ايمٖمْمرو َيقز يمٙمٛم٣ًمء واظمُرِوع,زم٣ميمٛم٥ًٌم وايمٛمٖم٣ًمء, واحُلٌعم,,يمٙمح٣مئض,

.واظم٣ًمهمرة,واظمريّم٥م

.ايمًٖمرفمذرو,اظمرضفمذرَمـَيقزيمٙمرصمؾايمٖمْمرو

َمـأهمْمريمٔمذردمرَمّم٣منهمٔمٙمٝمفايمٗمّم٣مء؟مسألُ:

ىماموم٣ملاهلل,همٝمٗمّمٝمفَمـأي٣ممأطمر,دمرَمّم٣منإذاىم٣منفمعماإلٞم٣ًمنهمْمر

.[141:ايمٌٗمرة]  چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ :سمٔم٣ملم

                                                           
 (.2240(، ومسلم في صحيحو برقم: )2216صححيو برقم: )أخرجو البخاري في  (2)

 الشُّْغلُ : َيْحَيى قَالَ ثم قال عقب الحديث: ، (2216في صحيحو برقم: ) البخاري الحديث أخرج (9)
 .-صلى اهلل عليو وسلم  - بِالنَِّبيِّ  َأوْ  النَِّبيِّ  ِمنَ 



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[022] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:دمومّم٣مءايمِمٝم٣ممايمتت٣مزمعمسألُ:

.٣م,وهذاومقلمج٣مهغمهؿأوَمتت٣مزمٔمً,٣مفَمتٖمرومًئذه٤مايمٔمٙمامءإلمصمقازومّم٣م

دذوؾم .همٟموصمٌقافمٙمٝمفايمتت٣مزمع,وَمـإيمٝمفايمٓم٣مهريَداوُّ

:ايمِمٝم٣ممومّم٣مءايمٖمقري٥مدممسألُ:

 ؾمٔم٣ٌمنمجأومقال إلم ايمٗمّم٣مء سمٟمطمغم صمقاز فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ ٕن٣مهغم 6

.ايمٗمّم٣مءيمٝمسفمعمايمٖمقر

دوَمـإيمٝمف,إلمأٞمفَي٤مفمٙمٝمفأنيِم أي٣ممقمَمـايمٝمقمايمث٣مِّنَمـوذه٤مَداوُّ

.ؾمقال

فمٙمٝمٜمويُ ؿرد فم٣مئُم٥م أن إذ احلدي٧م, -هذا فمٛمٜم٣م سمِمؿ-ريضاهلل ,مل

6ٕيمزَمٜم٣مزمف,٣مهمٙمقىم٣منايمتت٣مزمعواصمًٌ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وأومره٣مايمٛمٌل

فمعمايمٖمقرو َمتٔمٝمٛم٣ًم إي٣مهيمقىم٣منايمٗمّم٣مء يمٔمٙمٚمٜم٣م زمف6هم١منأزم٦م,6 َمع,ٕيمزَمٜم٣م

.فمزوصمؾأُن٣مؽمت٣ٌمدرإلمَمرو٣متاهلل

َٙم٥مُ:اه ابَ قساوْ يف املغينق ـَْأنهَذيمَِؽ,َومُجْ ـَْصْقًَم٣مفَمَٙمْٝمفََِم َرََمَّم٣مَن,َِم

ََْم٣مسَمْٟمطِمغُمهُهَمَٙمفُ -فَم٣مئَُِم٥مَُرَوْتظم٣َِمآطَمُر6َرََمَّم٣منَُيْدطُمْؾمَل -ريضاهللفمٛمٜم٣م

وَم٣ميَم٦ْم َٝم٣ممُفَمقَمهَيُ٘مقنُىَم٣منَ»: ـْايمِمِّ ََيِلءَضَمتهكوْمِّمٝمفأَهَماَمَرََمَّم٣مَن,ؾَمْٜمرَِِم

٣ٌَمنُ .فَمَٙمْٝمفَُِمتهَٖمٌؼ,شؾَمْٔم



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[023] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 َٓ ـْآطَمرََرََمَّم٣منَإلَمايْمَٗمَّم٣مءِسَمْٟمطِمغمُيَمفََُيُقزَُو َنهفُمْذٍر6نَمغْمَِِم
--فَم٣مئَُِم٥مَِٕ

 ْ--ريضاهللفمٛمٜم٣م ْرهُمَل َرسْمُف,َأَْمَ٘مٛمََٜم٣مَويَمقَْذيمَِؽ,إلَمسُم٠َمطمِّ طَمه َنهَٕ
ِٕ قَْو مَايمِمه

٣ٌَمَدةٌ َرٌة,فِم ُولَمسَمْٟمطِمغمََُيُزْهَمَٙمؿَُْمَتَ٘مرِّ ْٕ ـْا َٙمَقاِتايمثه٣مٞمَِٝم٥ِم,فَم ىـا.اظمَْْٖمُروَو٥مِىَم٣ميمِمه
اظمريضَمرًو٣مَمزَمٛم٣ًم,همٜمؾيًٗمطفمٛمفايمِمقم,أمفمٙمٝمفايمٖمدي٥م؟مسألُ: 

6ويمٝمسفمعماظمريضاظمزَمـايمذيٓيرصمكزمرؤهايمِمقمٓيًٗمطإٓفمعم

ُوؽْمَٔمَٜم٣م}:ٗمقيمفسمٔم٣ملميم,أهٙمفومّم٣مء ٓه إِ ٣م ًً َٞمْٖم ُيَ٘مٙمُِّػاهللهُ ,[642]ايمٌٗمرة:{َٓ

زمٗمقلاهلل,ويمٝمسفمٙمٝمفهمدي٥مفمعمايمِمحٝمح :فمزوصمؾٕنايمٖمدي٥مَمٛمًقطم٥م,

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ ﮲      ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ

.[141]ايمٌٗمرة:چ﮳ ﮴  

غمهَمـأهؾايمٔمٙمؿ.,ونم-ريضاهللفمٛمف-وهذاومقلؽمٙمٚم٥مازمـإىمقع

.ٝمٟميتزمٝم٣مٞمفؽمأنديـاهللأضمؼأنُيٗم٢مفمعمَم٣موفًه:

.صمقازسمًٚمٝم٥مؾمٜمررَمّم٣من,زمرَمّم٣منوفًه:

ملي٘مـَم٣م,ؾمٕمؾاظمرأةزمزوصمٜم٣م,وسمٗمديؿضمٗمففمعمنمغمهَمـاحلٗمققوفًه:

.واصم٣ٌم

َأيِبُهَرْيَرَة ـْ َرؽُمقَلاهللهِ,-ريضاهللفمٛمف-همَٔم -ٝمفوؽمٙمؿصعماهللفمٙم-َأنه

زم١ِمِْذٞمِفِ»:وَم٣مَل ٓه يمِْٙمَٚمْرَأِةَأْنسَمُِمقَمَوَزْوصُمَٜم٣مؾَم٣مِهٌدإِ حَيِؾُّ شَٓ
 (2)

.

                                                           
 (.2690قم: )(، ومسلم في صحيحو بر 1229أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[024] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

هؾيُمٚمؾذيمؽضمتكايمٗمّم٣مء,أمأٞمفطم٣مصزم٣ميمتْمقع؟مسألُ:

إٓ,همالَيقزْل٣مأنسمٗمضإٓزم١مذٞمفويدطمؾهمٝمفايمٗمّم٣مء,هذادمايمتْمقع

.إذاطمُمٝم٦مدطمقلرَمّم٣من

طم٣ملايمنورَمـحم٥ٌمإد-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فمٙمٝمففم٣مئُم٥مَم٣مىم٣مٞم٦موفًه:

صعم-6هم١مُن٣مطَمُِمٝم٦مأنسمِمقمهمٝم٘مقنيمرؽمقلاهللوإٞمسفمعمرؽمقلاهلل

.همٝمجده٣مص٣مئٚم٥م,إيمٝمٜم٣مضم٣مصم٥م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

سمٟمطمرايمٗمّم٣مء,َمعأنايمٛمٌل-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ظم٣مذاىم٣مٞم٦مفم٣مئُم٥ممسألُ:

:٣منيمفسمًعٞمًقةنمغمه٣مآيمفوؽمٙمؿىمصعماهللفمٙمٝمفوفمعم

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ُيُم٘مؾفمعمهذاأنايمٛمٌلٞمٔمؿومدوم٣ملزمٔمضايمٔمٙمامء

وىم٣مٞم٦مسمًتْمٝمع,زمتًعٞمًِقةوٓيٚمرفمٙمٝمٜم٣مإٓزمٔمدشمامٞمٝم٥مأي٣مم٣مىم٣منَمتزوصًم-

.أنسمِمقمهمٝمٜم٣م

صعماهلل-٥ٌمفمعمايمٛمٌلهمردفمٙمٝمفزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿأنايمٗمًٚم٥منمغمواصم

٣ًٌمخل٣مؿمرهـ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٞمامىم٣منيٗمًؿ6وإ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ سمْمٝمٝم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ:وإٓهمٗمدوم٣ملسمٔم٣ملم,وطَمُِمٝم٥ًمفمعمومٙمقِبـ

.[11]إضمزاب:چپ  پ 

و فم٣مئُم٥م -وم٣ميم٦م فمٛمٜم٣م إلم":-ريضاهلل ي٣ًمرع اهلل أن إٓ أرى َم٣م

.وصمٔمؾيمفايمُٖمًح٥مدمهذاايم٣ٌمب,طمغمهفمزوصمؾ6ٕناهلل"هقاك



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[025] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ضمرصايمًٙمػروقاناهللفمٙمٝمٜمؿفمعمومّم٣مءاحلٗمقق,ٓؽمٝمامضمؼوفًه:

.فمزوصمؾاهلل

.اظم٣ٌمدرةإلمايمِمٝم٣ممومٌؾدطمقلرَمّم٣منوفًه:

صمقازأنسمِمقماظمرأةايمتْمقعإذاىم٣منزوصمٜم٣مص٣مئام,ويمقمليٟمذنْل٣موفًه:

فمٛمٜم٣مزم٣ميمِمٝم٣مم.6زم٣ميمٙمٖمظ ًٓ ٕٞمفؽمٝم٘مقنَمُمٕمق

ٓوفًه: احلّل فمـ ايمٛمٝم٣مزم٥م يمقىمٙم٦م,ِتقزأن ايمٛمٝم٣مزم٥م ىم٣مٞم٦مِتقز يمق إذ

.ضمدىٞم٣ًمئٜم٣مإ

********** 



















 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[026] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْ)–153 فَم -فَم٣مئَُِم٥َم ,-ريضاهللفمٛمٜم٣م اهللهِ َرؽُمقَل صعماهللفمٙمٝمف-َأنه

ََم٣مَتَوفَمَٙمْٝمِفِصَٝم٣مٌمَص٣مَمفَمٛمُْفَويمِٝمُّفُ»وَم٣مَل:-وؽمٙمؿ ـْ شََم
(2)



َهَذادِمايمٛمهْذِر,»صَمُفَأزُمقَداُود,َووَم٣مَل:َوَأطْمرَقاه املصٍف ضمحْ اهلل تعاىل:

ٌَؾٍ ضَمٛمْ ـِ َدزْم .(شَوُهَقوَمْقُلَأمْحَ

*******************************اؾشرح:

 .ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منضم٘مؿايمِمٝم٣ممفمـاظمٝم٦مإنىم٣منفمٙمٝمفصقمً

َمـ:قاه ابَ قساوة يف املغين صٝم٣مم َم٣متوفمٙمٝمف َمـ ذيمؽأن مجٙم٥م

:ملخيؾَمـضم٣ميمكم,رَمّم٣من

أويمٔمذرَمـ,أَم٣ميمّمٝمؼايمقوم٦م,أنيٚمقتومٌؾإَم٘م٣منايمِمٝم٣مم:أحسِىا

همٜمذآرءفمٙمٝمفدمومقلأىمثرَمـأهؾ,أوفمجزفمـايمِمقم,َمرضأوؽمٖمر

.ايمٔمٙمؿ

قمـــٕٞمفص6فـــ٣ممفمٛمـَي٤ماإلؿمٔم:ومت٣مدةإُناموم٣مٓوضم٘ملفمـؿم٣موسو

فمٛمف فمٛمف,واصم٤مؽمٗمطزم٣ميمٔمجز سمركىم٣ميمُمٝمخهمقصم٤ماإلؿمٔم٣مم إذا اْلرم

.ايمِمٝم٣مميمٔمجزهفمٛمف

                                                           
 (.2240(، ومسلم في صحيحو برقم: )2219أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[027] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ضمؼهللسمٔم٣ملموصم٤مزم٣ميمممع;ولٍا  ومٌؾإَم٘م٣من,أٞمف َم٣متَمـَي٤مفمٙمٝمف

زمدل,همٔمٙمف َيقز,ىم٣محل٨م,همًٗمطإلمنمغم هم١مٞمف اْلرم ايمُمٝمخ ازمتداءويٖم٣مرق

.ايمقصمقبفمٙمٝمفزمخالفاظمٝم٦م

٘مؾهم٣ميمقاصم٤مأنيْمٔمؿفمٛمفيم,أنيٚمقتزمٔمدإَم٘م٣منايمٗمّم٣مء:احلاه الجاٌي 

ىـا.وهذاومقلأىمثرأهؾايمٔمٙمؿ,يقمَمً٘مكم
:إلمشمالشم٥مأومقال٥مواطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذهاظمًٟميم

ا-1 فمـ يِم٣مم ٓ أٞمف إلم زمٔمّمٜمؿ دمهمذه٤م وٓ ايمٛمذر, دم ٓ ظمٝم٦م

.ايمٖمرض

.همٗمطوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفُيِم٣ممفمٛمفايمٖمرضوايمٛمذر-6

-1 فمٛمف ُيِم٣مم أٞمف إلم اْلامهغم, ومقل وهق زمٔمّمٜمؿ ٓ,ايمٛمذروذه٤م

.ايمٖمرض

همجٚمٜمقراحلٛم٣مزمٙم٥ميرونأٞمفَٓيقز,وذىمرهذهإومقالازمـايمٗمٝمؿرمحفاهلل

.أنُيِم٣ممفمٛمفإٓصقمايمٛمذر

.صم٣مزدمايمٖمرض,امصم٣مزدمايمٛمذرهموايمِمحٝمحأنايم٣ٌمبواضمد

ٓيدلفمعمأٞمفٓئمٚمؾوسمٗمٝمٝمده٣م,وومدصم٣مءتإضم٣مدي٧مَمْمٙمٗم٥موَمٗمٝمدة

.دي٘مقنضم٣مدشم٥مفمكم6ٕنايمتٗمٝمدومزم٣مظمْمٙمؼ

ََم٣مَت»قىله: ـْ .َِمـأيمٖم٣مظايمٔمٚمقم::ََمـشََم



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[028] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وايمٖمرض.,همٝمدطمؾهمٝمفصٝم٣ممايمٛمذر,أيواصم٤ٌم:شَوفَمَٙمْٝمِفِصَٝم٣ممٌ»قىله:

.فمعمآؽمتح٣ٌمبٓايمقصمقب:أيشَص٣مَمفَمٛمُْفَويمِٝمُّفُ»قىله:

ىـا.ويمٝمسإَمريمٙمقصمقبفمٛمداْلٚمٜمقر:وم٣ملاحل٣مهمظ
.وىمٙمفصم٣مئز,ايمٔم٣مومٙم٥موايمقرشم٥م:ايمٔمِم٥ٌم,وومٝمؾ:ومٝمؾهقايمٗمري٤م,:ايمقرمّ

؟هؾَيقزأنيِمقمفمٛمفايمٌٔمٝمد:مسألُ

ايمقرشم٥م,إولمأ نمغمهؿ,6نسمِمقم فمٛمف وص٣مم يِمقَمقا فمًكأنهم١منمل

وصمؾَيٗمٌؾاهلل فمٛمٜمؿفمز زم٣مبَمـَم٣مت, زمقبايمٌخ٣مريدمصحٝمحف وومد

وم٣مل,صم٣مزاواضمًدإنص٣ممفمٛمفشمالشمقنرصماليقَم٣م:ووم٣ملاحلًـ:وفمٙمٝمفصقم

يم٘مـاْلقازَمٗمٝمدزمِمقمملَي٤مهمٝمفايمتت٣مزمعيمٖمٗمدايمتت٣مزمعدمايمِمقرة:ايمٛمقوي

.اهَمـذحاظمٜمذب.اظمذىمقرة

رصمحهذاايمٗمقل,رمحفاهللَداُود٣مأزمأنأي:شَهَذادِمايمٛمهْذرِ:َووَم٣مَل»قىله:

.َمٙمٝمئ٥مزم٣ميمٖمٗمفوايمٔمٙمؾضمدي٧مهلوؽمٛمـأيبَداُودَمـأضمًـايم٘مت٤م,

ٌَؾٍ»ىله:ق ضَمٛمْ ـِ َدزْم وهقاإلَم٣ممأمحدزمـحمٚمدزمـضمٛمٌؾزمـ:شَوُهَقوَمْقُلَأمْحَ

.أؽمدايمُمٝم٣ٌمِّنص٣مضم٤ماظمًٛمدإَم٣ممأهؾايمًٛم٥مواْلامفم٥م

ايمٗمقل,وهقأنايمٗمّم٣مءي٘مقندمصقمايمٛمذرهمٗمط,هقومقل أيأنهذا

اإلَم٣ممأمحدزمـضمٛمٌؾرمحفاهلل.

**********



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[029] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–154 ـْ ٌِْداهللهِفَم ٌه٣مٍسفَم فَم ـِ صَم٣مَءَرصُمٌؾإلَم»وَم٣مَل:-فمٛمٜمامريضاهلل-زْم

 اهللهِ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ َرؽُمقَل َي٣م لََم٣مسَم٦ْمَوفَمَٙمْٝمَٜم٣م,هَمَٗم٣مَل: ُأَمِّ إنه

َأىُمٛم٦َْموَم٣مِوٝمَ ـٌ َؽَدْي ُففَمٛمَْٜم٣م؟َصْقُمؾَمْٜمٍر.َأهَمَٟموْمِّمٝمِففَمٛمَْٜم٣م؟هَمَٗم٣مَل:يَمْقىَم٣مَنفَمعَمُأَمِّ

َأْنُيْٗم٢َم اهللهَِأضَمؼُّ ـُ شوَم٣مَل:َٞمَٔمْؿ.وَم٣مَل:هَمَدْي
(2)

.

هَمَٗم٣ميَم٦ْم:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-صَم٣مَءِتاَْمَرَأٌةإلَمَرؽُمقِلاهللهِ»َودِمِرَواَي٥ٍم:

لََم٣مسَم٦ْمَوفَمَٙمْٝمَٜم٣مَصْقُمَٞمْذٍر.َأهَمَٟمُصقُمفَمٛمَْٜم٣م,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ ُأَمِّ ؟هَمَٗم٣مَل:َأَرَأْي٦ِمإنه

هَمَٗمَّمْٝمتِٝمفِ ـٌ ِؽَدْي َؽُي٠َمدِّيفَمٛمَْٜم٣م؟هَمَٗم٣ميَم٦ْم:َٞمَٔمْؿ.وَم٣مَل:,يَمْقىَم٣مَنفَمعَمُأَمِّ
َأىَم٣مَنَذيمِ

ِؽ ُأَمِّ ـْ .(شهَمُِمقَِملفَم

 *******************************اؾشرح:

ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منَم٣مرصمحفَمـأنايمٗمّم٣مءفمـاظمٝم٦مي٘مقندم

َمْمٙمٗم٣موضمدي٧م-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ٝم٣ممايمٛمذرهم٘مٟمٞمفيرىأنضمدي٧مفم٣مئُم٥مص

.ازمـفم٣ٌمسيٗمٝمدهإذأنايمٗم٣مفمدةإصقيمٝم٥مزمحٚمؾاظمْمٙمؼفمعماظمٗمٝمد

وفًه: ايمٛمٌل فمعمؽم٠مال اهللفمٙمٝمٜمؿ صعماهلل-ضمرصايمًٙمػروقان

.همٝمامأؾم٘مؾفمٙمٝمٜمؿ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.اإلِب٣ممدماإلؽمٛم٣مد6وإٞمامييأناإلِب٣ممدماظمتـٓييوفًه:

 .ش-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّصَم٣مَءَرصُمٌؾإلَم»:َمـومقيمف

                                                           
 (.2248(، ومسلم في صحيحو برقم: )2211أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[031] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:احلديثويف  أن -ايمٛمٌل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل أو,زم٣ميمرؽم٣ميم٥مُيٛم٣مدى-صعم

.ؽمؿُيٛم٣مدىزم٣مٓزم٣ميمٛمٌقة,وٓ

وهذا,ي٣مٞمٌلاهلل,رؽمقلاهللي٣م:وإٞماميٗم٣مل,ي٣مأمحدي٣محمٚمد,وٓ:همالسمٗمؾ

.أَم٣مأنَٓيقزأنيٛم٣مدى,فمٜمدهدم

6هم١منهذاذكأىمػمخُيرجأوايمٕمقث,وأومٌحَمـذيمؽأنيْمٙم٤مَمٛمفاظمدد

وؽمٙمؿ-وايمٛمٌل,َمـاظمٙم٥م حئ  مئ  چ  :وم٣ملسمٔم٣ملم,َمٝم٦م-صعماهللفمٙمٝمف

.[17]ايمزَمر:چ  ىئ  يئ

لَمَ»قىله: ُأَمِّ .ش٣مسَم٦ْمَوفَمَٙمْٝمَٜم٣مَصْقُمؾَمْٜمرإنه

.وأداءضمٗمٜمؿضمتكزمٔمدَمقهتؿ,فمعمزمرايمقايمديـضمرصايمًٙمػفًه:

.ٔم٥مإويمٝم٣مءيمٗمّم٣مءديقنأويمٝم٣مئٜمؿَمت٣مزموفًه:

اظمٜمٚم٥م اظم٣ًمئؾ َمـ وفمٙمٝمفوهذه ويمٝمف, َم٣مت ايمٛم٣مسرزمام َمـ ىمثغًما هم١من 6

ومّم٣مئٜم٣م دم ئًمك همال ايمُديقن -وايمٛمٌل, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل :يٗمقل-صعم

ـِ ٞمٖمُس» .شفمٛمفَديٛمُف ٢َمُيٗم ضمتهك6زمَديٛمِف َمٔمٙمهٗم٥مٌ اظم٠مَم

.شَوفَمَٙمْٝمَٜم٣مَصْقُمؾَمْٜمرٍ»قىله:

.أوٞمحقذيمؽ,أويمقوعٍ,ظمرضٍإَم٣مأني٘مقنؾمٜمررَمّم٣منأهمْمَرسمف

.وأَم٣مأني٘مقنؾمٜمرٞمذرٍ

.وإَم٣مأنسم٘مقنومدِتٚمٔم٦مفمٙمٝمٜم٣مأي٣ممزمٔمددايمُمٜمر



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[030] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.أيهؾَيقزأنأٞمقِب٣مدمهذاإَمر:شَأهَمَٟموْمِّمٝمِففَمٛمَْٜم٣م؟»قىله:

َأىُمٛم٦َْمومَيمَ»قىله: ـٌ َؽَدْي .ش٣مِوَٝمُففَمٛمَْٜم٣م؟وَم٣مَل:َٞمَٔمؿْْقىَم٣مَنفَمعَمُأَمِّ

.ضمتكيٗمربايمٖمٜمؿ6َمعضبإَمث٣ملاْلقابفًه:

َمقرشمٜمؿوفًه: فمـ ايمقرشم٥م اظمديٛمكمَمـ فمـ ايمديـ وصمقبومّم٣مء وم٣مل,

.[11]ايمٛم٣ًمء:چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  چ :سمٔم٣ملم

ايمديـ,َمعأنايمديـهقايمذيَي٤مأنُيٗمدموُمِدََم٦مايمقصٝم٥مدمأي٥مفمعمو

.زمٔمدَمقتاظمقرث

ايمديـٕنايمقصٝم٥مومدهُتٚمؾ,ويمٝمسْل٣مَمـيْم٣ميم٤مِب:وم٣ملايمٔمٙمامء ٣م,أَم٣م

.ووُمدَم٦مايمقصٝم٥مىم٣ميمتٛمٌٝمففمٙمٝمٜم٣م,6همٙمٜمذاُأطمردمايمذىمرهمٜمٛم٣مكَمـيْم٣ميم٤مزمف

ضم٘مؿايمٗمٝم٣مس؟َم٣ممسألُ:

صعماهلل-إذأنايمٛمٌل,٣مساؽمتدلايمٔمٙمامءِبذااحلدي٧مفمعمصمقازايمٗمٝمو

ضبهذااظمثؾ,زمقصمقبومّم٣مءديـاهلل,ىمامَي٤مأنيٗمض-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.ديـأدَمٝمكم

َم٣مهقاْلٚمعزمكمايمديمٝمٙمكم؟مسألُ:

 سمٔم٣ملموأَم٣م وم٣مل زمكم يمهْٝمَس}:اْلٚمع ؽَمَٔمكَوَأن ََم٣م ٓه إِ ٣مِن ًَ ٞم وهذا,{يمإِْلِ

.احلدي٧م
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[032] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعماهلل-أَمرومدرطمصهمٝمفايمٛمٌلوهذاؽمٔمٝمفوىمًٌف,وويمدهَمـ:ٞمٗمقل

.فمزوصمؾوأصمرهيِمؾإلماظمٝم٦مزم١مذناهلل,-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

َأْن»قىله: اهللهَِأضَمؼُّ ـُ .شُيْٗم٢َمهَمَدْي

أيىمامأناإلٞم٣ًمني٣ٌمدرإلمومّم٣مءديـأدَمٝمكم,همٙمٝم٣ٌمدرإلمومّم٣مءديـ

.وايمٔمٚمرة,وايمِمٝم٣مم,وايمٛمذر,ـاحل٨مَمفمزوصمؾ,اهلل

َياميٗمدم,ديـاهللفمزوصمؾ,أمديـأدَملدمايمٗمّم٣مء؟أمسألُ:

وأٞمفُيٗمدمفمعم,أنضمؼاهللَمٌٛملفمعماظمُم٣مضم٥م,ويمٝمسَمٔمٛمكهذااحلدي٧م

أدَمٝمكم ضمؼ وٞمحق,ومّم٣مء اظم٣ميمٝم٥م, زم٣مباحلٗمقق دم َمٗمدم أدَمل ضمؼ زمؾ

َمٌٛملفمعمفمزوصمؾوضمؼاهلل,ذيمؽ,ٕنضمٗمققأدَمٝمكمَمٌٛمٝم٥مفمعماظمُم٣مضم٥م

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ :وم٣ملسمٔم٣ملمويٕمٖمر,اهللفمزوصمؾهمٗمديتج٣موز,حم٥ماظم٣ًم

چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶      ےہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

.[14]ايمٛم٣ًمء:

همٔمٙمٝمفأنيٟميتزمف,ٓؽمٝمام,أنَمـوٝمعايمٖمرضضمتكخيرجوومتفوفًه:

.همٝمامَيقزهمٝمفايمٗمّم٣مء

.ؼأطمرىأيدمؿمري:شَودِمِرَواَي٥مٍ»قىله:

لَمَ»قىله: ُأَمِّ :ش٣مسَم٦ْمَوفَمَٙمْٝمَٜم٣مَصْقُمَٞمْذرٍإنه

.أنحُيٚمؾاحلدي٧مفمعمسمٛمقعايمٗمِم٥م:إَم٣م
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[033] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يم٘مـَٓم٣مٞمعَمـشمؿ,إنحُيٚمؾفمعمأنايمرصمؾؽمٟمل:وإَم٣م ؽمٟميم٦ماظمرأة,

.سمٛمقعاحل٘م٣مي٥م

پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ :فمزوصمؾوم٣ملاهلل,وصمقبايمقهم٣مءزم٣ميمٛمذروفًه:

.[3ٞم٣ًمن:]اإلچڀ   ٺ  ٺ  

؟ئمٛملهؾَُيزئأنأصقمفمٛمٜم٣م:شهَمَٟمُصقُمفَمٛمَْٜم٣م؟أَ»قىله:

.أطمػميٛمل:شَأَرَأْي٦ِم»:قىله

هَمَٗمَّمْٝمتِٝمفِ»قىله: ـٌ ِؽَدْي .شَأىَم٣مَنَذيمَِؽُي٠َمدِّيفَمٛمَْٜم٣م,يَمْقىَم٣مَنفَمعَمُأَمِّ

أيَُيزئفمٛمٜم٣م

ِؽ»قىله: ُأَمِّ ـْ .أيهم١منذيمؽَيزئفمٛمٜم٣م:شهَمُِمقَِملفَم

.ىمامسمٗمدمؽمتح٣ٌمبفمعمآهذاايمِمٝم٣ممو

؟ايمِمٝم٣ممفمـاظمٝم٦متٔمكمَمتكيمسألُ:

,وصم٤مفمٙمٝمفايمِمقم,ومليٗمضِ,ؽمتْم٣معأنيٗمضااْلقاب:إذاأهمْمرشمؿ

.وسمٔمٙمؼزمفاحلؼ

.وأَم٣مَمـاؽمتٚمرزمفاظمرض,ضمتكَم٣متهمٙمٝمسفمٙمٝمفومّم٣مء

,ّم٣منشمؿَم٣متزمٔمدرَم,ضمتكرَمّم٣من٣ٌمنَمرضَمـؾمٔميمقأنرصماًل:َمث٣ميمف

6ٕٞمفملَي٤مفمٙمٝمف,ومليدطمؾُت٦ميتٚم٘مـَمـايمٗمّم٣مء,يمٝمسفمٙمٝمفرءومل
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[034] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يٗمقل وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف ورزمٛم٣م ُوؽْمَٔمَٜم٣م}:اؽمتْم٣مفمتف إِٓه ٣م ًً َٞمْٖم اهللُّ ُيَ٘مٙمُِّػ ,{َٓ

.{هم٣مسمٗمقااهللَم٣ماؽمتْمٔمتؿ}ويٗمقلاهلل:

؟٣مءَمعايمٖمدي٥مأمي٘متٖمكزم٣ميمٗمّم٣مءهؾَي٤مايمٗمّممسألُ:

أهؾايمٔمٙمؿإلماْلٚمعزمكمايمٗمّم٣مءوايمٖمدي٥موذه٤ممجعَمـ

أَمر-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٕنايمٛمٌلايمذييٓمٜمرأٞمفي٘متٖملزم٣ميمٗمّم٣مءو

.زم٣ميمِمقمومليذىمرايمٖمدي٥مواهللأفمٙمؿ

َرهُهَم١مِنْ(:154- 3/153) يف املغينضمحْ اهلل ابَ قساوْ  قاه ـَْأطمه فَم

فَمَٙمْٝمفِهَمَٙمْٝمَسْذرٍيمِٔمُىَم٣منَهَم١مِنَْٞمَٓمْرَٞم٣م6آطَمرََرََمَّم٣منَ ٓه يمَِٕمغْمِىَم٣منََوإِنْايْمَٗمَّم٣مُء,إ

٘مكِمٍإؿْمَٔم٣ممُايْمَٗمَّم٣مءََِمعَهَمَٔمَٙمْٝمفِفُمْذٍر, ًْ َِم .َيْقمٍيمُِ٘مؾِّ

َذا ـُوَم٣مَلَوِِبَ ٌه٣مٍس,ازْم ـُفَم -ُهَرْيَرَة,َوَأزُمقفُمَٚمَر,َوازْم ريضاهلل ,-فمٛمٜمؿ

ـَُوؽَمِٔمٝمُدَوُُم٣َمِهٌد, ٌَغْمٍزْم ,َوََم٣ميمٌِؽ,,صُم ,َوايمثهْقِريُّ َْوَزافِملُّ ْٕ ,َوا ٣مهمِِٔملُّ َوايمُمه

.َوإؽِْمَح٣مُق

,َووَم٣مَل َوايمٛمهَخِٔملُّ , ـُ ًَ ضَمٛمِٝمَٖم٥مََوَأزُمقاحْلَ : فُفَمَٙمْٝمِف6همِْدَي٥مََٓ َٞمه َواصِم٤ٌم,َصْقمٌِٕ

٣مَرٌة,سَمْٟمطِمغِمهِدِمفَمَٙمْٝمفََِي٤ِْمهَمَٙمؿْ رَيَمقْىَماَمىَمٖمه ََأطمه ْٕ .َوايمٛمهْذرََداءَا

ـُْرِويَََم٣مَويَمٛم٣َم6 ـِفَم ـِفُمَٚمَر,ازْم ٌه٣مٍس,َوازْم فمٛمٜمؿريضاهلل-ُهَرْيَرَة,َوَأيِبفَم

ُؿْ- ـَْأؿْمِٔمؿْ":وَم٣ميُمقاَأُنه فَم ٘مِٝمٛم٣ًمَيْقمٍىُمؾِّ ًْ ."َِم
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[035] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ْ ـُْيْروََومَل ِهؿْفَم ـْنَمغْمِ َح٣مزَم٥مَِِم ٛمًَدَوُرِويَ,طِماَلهُمُٜمؿْايمِمه ًْ ـْاَُم ؿَمِريٍؼَِم

َنهَؤِمٝمٍػ,
ِٕ ـَْرََمَّم٣منََصْقمِسَمْٟمطِمغمََو ْإَذاَووْمتِفِفَم َأْوصَم٤َمايْمَٗمَّم٣مَء,ُيقصِم٤ْممَل

ْٝمِخايْمِٖمْدَي٥َم, ِرمِىَم٣ميمُمه ىـا.اْْلَ
:وإنوم٣ملهمٝمف,هم٣ميمٗمقلزم٣ميمٖمدي٥مَمٛمًقخ,وايمذييٓمٜمرأٞمفيمٝمسهٛم٣مكهمدي٥م

,ييٓمٜمرأنٓهمدي٥ميم٘مـايمذ6وهقَمذه٤مازمـفم٣ٌمس,ىمثغمَمـأهؾايمٔمٙمؿ

.٣مهم١مٞمفُئمٝمٛمٜم٣مزم١مؿمٔم٣ممفمـىمؾيقمَمً٘مٝمٛمً:وَمـوم٣ملزم٣ميمٖمدي٥م

سمٔمٙمٝمؼخمتًٌما يتٔمٙمؼزم٣ٌمبايمٗمّم٣مءهذا ايمٔمٌدفمـ,فمعمَم٣م ومّم٣مء ؽمقاًء

.هللربايمٔم٣مظمكمواحلٚمد,أوومّم٣مءايمٔمٌدفمـنمغمه,ٞمٖمًف

********** 
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[036] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)-155 ـْ ٣مؽَمٜمْفَم ًه ؽَمْٔمٍدايم ـِ ِؾزْم ,-ريضاهللفمٛمف-فِمِديِّ َرؽُمقَلاهللهِ -َأنه

ُٙمقاايْمِٖمْْمرَ»وَم٣مَل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ََم٣مفَمجه شَٓيَزاُلايمٛمه٣مُسزمَِخغْمٍ
(2)

.(

 *******************************اؾشرح:

إذأن احلدي٧ميمٌٝم٣منوصمقبسمٔمجٝمؾايمٖمْمر, ؽم٣مقاظمِمٛمػرمحفاهللهذا

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  چ  :وم٣ملسمٔم٣ملم,وومٌؾذيمؽايمٗمرآن,عمذيمؽإضم٣مدي٧مدايم٥ٌمفم

.[143]ايمٌٗمرة:چڌ 

 :(199/ 4) قاه احلافظ يف الفتح
َمدةأيـمرهمٝم٥موَم٣مأمحدأطمرصمفايمًحقرواطمرواضمديثفدمذرأزمقزاد

يٕمغمَم٣مزمٔمٗمقْلؿَمتٛمْمٔمكمنمغمضمده٣مفمٛمدواومٖمكميمٙمًٛم٥ماَمتث٣مٓذيمؽهمٔمٙمٜمؿ

أزمقأطمرصمفي٠مطمرونوايمٛمِم٣مرىايمٝمٜمقدٕنضمديثفدمهريرةأزمقزادومقافمده٣م

ايمٛمجؿـمٜمقروهقأَمديمفايم٘مت٣مبأهؾوسمٟمطمغمونمغممه٣مطمزيٚم٥موزمـداود

فمعمأَمتلسمزالٓزمٙمٖمظأيّم٣مؽمٜمؾضمدي٧مَمـواحل٣مىمؿضم٣ٌمنزمـروىوومد

اظمٜمٙم٤موم٣ملذيمؽدمايمٔمٙم٥مزمٝم٣منوهمٝمفايمٛمجقمزمٖمْمره٣مسمٛمتٓمرملَم٣مؽمٛمتل

وأومقىزم٣ميمِم٣مئؿأرهمؼوٕٞمفايمٙمٝمؾَمـايمٛمٜم٣مردميزادٓأنذيمؽدمواحل٘مٚم٥م

ايمُمٚمسنمروبُتٗمؼإذاذيمؽحمؾأنفمعمايمٔمٙمامءواسمٖمؼايمٔم٣ٌمدةفمعميمف

دمايمٔمٝمددومٝمؼزمـوم٣ملآرصمحدمواضمدفمدلوىمذافمديمكمزمٟمطم٣ٌمرأوزم٣ميمرؤي٥م

                                                           
 (.2628(، ومسلم في صحيحو برقم: )2210أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[037] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

هذاويمٔمؾايمٛمجقمـمٜمقرإلمايمٖمْمرسمٟمطمغمهؿدمايمُمٝمٔم٥مفمعمرداحلدي٧مهذا

همٔمؾدميدطمؾي٠مطمرهايمذيٕنايمٖمْمرزمتٔمجٝمؾاخلغموصمقددم٤ٌمايمًهق

ىـا.ايمًٛم٥مطمالف
ايمُم٣مهد,يمٙمٝمٜمقدَمُم٣مِب٥موٕنسمٟمطمغمايمٖمْمر ,ايمذيـٓيٖمْمرونضمتكيروا

.وايمُم٣مهدايمٛمجؿ

سمٔمجٝمؾايمٖمْمر؟همقائدَم٣مهل:فائدَ

:يمتٔمجٝمؾايمٖمْمرهمقائدفمدةَمٛمٜم٣م

دمسمٔمجٝمؾايمٖمْمررمح٥مزم٣مظم٠مَمـ.األوىل:

دمسمٔمجٝمؾايمٖمْمرايمٌٔمدفمـايمقص٣مل.الجاٌي:

آضمتٝم٣مط.ؾايمٖمْمرايمٌٔمدفمـَمًٟميم٥مايمت٘مٙمػودمسمٔمجٝمالجالجة:

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وٕنسمٔمجٝمؾايمٖمْمرهقهديايمٛمٌلالطابعة:

وومدصم٣مءٞمحقهذاَمـ,وصم٤مفمٙمٝمفايمٖمْمر,هم١مذاُتٗمؼايمٔمٌددطمقلايمٙمٝمؾ

,فمٛمدأمحدوأيبداود-اهللفمٛمفريض-ضمدي٧مأيبُهريرة -وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـَُيَزاُلَٓ ي َؾََم٣مـَم٣مِهًراايمدِّ َنهايْمِٖمْْمَر,ايمٛمه٣مُسفَمجه
ِٕ

ُرونََوايمٛمهَِم٣مَرىايْمَٝمُٜمقَد, شُي٠َمطمِّ
(2)

.

                                                           
(، والحديث في 9111، وأبو داود في سننو برقم: )(2826برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (2)

 الصحيح المسند لإلمام مقبل بن ىادي الوادعي رحمو اهلل تعالى.



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[038] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْو وَم٣مَلفَمْمِٝمه٥َم,َأيِبفَم وٌق,َأَٞم٣مَدطَمْٙم٦ُم: هَمُٗمْٙمٛم٣َمفَم٣مئَُِم٥مَفَمعَمَوََمْنُ ُأمهَي٣م:

ـَْرصُماَلنِاظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, دٍَأْصَح٣مِبَِم -حُمَٚمه وؽمٙمؿ ٣م,-صعماهللفمٙمٝمف :َأضَمُدمُهَ

ُؾ" هْمَْم٣مرَُئَمجِّ ُؾاإْلِ اَلةََوُئَمجِّ طَمرُ,"ايمِمه ْٔ رُ":َوا هْمَْم٣مرَُي٠َمطمِّ رُاإْلِ َوُي٠َمطمِّ

اَلةَ اَم":وَم٣ميَم٦ْم,"ايمِمه ُ ُؾيايمهذَِأَيُّ هْمَْم٣مرَُئَمجِّ ُؾاإْلِ اَلَة؟َوُئَمجِّ وُمْٙمٛم٣َم:وَم٣مَل"ايمِمه

ٌُْد ـََئْمٛمِلاهللِفَم ُٔمقدٍازْم ًْ صعماهلل-اهللَِرؽُمقُلَيِْمٛمَعُىَم٣منَىَمَذيمَِؽ:»وَم٣ميَم٦ْمََم

ش-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ
(2)

.

همٚمـهذاسمٔمٙمؿأنسمٔمجٝمؾايمٖمْمرؽمٛم٥م,سمدلفمعمومقةأهؾاإلؽمالم,وأن

سمدلفمعمؤمػأهؾاإلؽمالم.,رزمدفم٥مسمٟمطمغمايمٖمْم

.زمٚمٔمٛمكأٞمفإذاسمًٙمطإفمداءَمٛمٔمقاسمْمٌٝمؼايمًٛمـ

وم٣ملأمهٝم٥مايمٔمٚمؾزم٣ميمًٛم٥مإذأناخلغمي٥مدمذيمؽ::ويف احلسيح وَ الفوائس

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ :سمٔم٣ملم

.[117]آلفمٚمران: چٹ   ٹ  ٹ  

.٣ممايمذييرادزمفاخلِمقصَمـايمٔمهمٜمق,أهؾاإلؽمالمواظمرادزم٣ميمٛم٣مسهٛم٣م:

همٜمقديـاخلغم.,طمغمي٥مأهؾاإلؽمالم:زم٣مخلغمي٥مهٛم٣مواظمراد

ايْمِٖمْْمرَ»قىله: ُٙمقا فَمجه اإلهمْم٣مر:شََم٣م إلم زم٣مدروا َم٣م َمٕمٝم٤م,أي ضمكم

 .ايمُمٚمس

                                                           
  (.2622أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[039] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

دماحلدي٧مأنوفًه: صم٣مء ظم٣م طمالهًم٣م :آؽمتٔمج٣ملايمممفملنمغمَمذَمقم,

اهللهِ» ـَ َِم ْٝمَْم٣منِ,ايمتهَٟمِّنِّ ايمُمه ـَ ٣مُن}:فمزوصمؾوومقلاهلل,شَوايْمَٔمَجَٙم٥ُمَِم ًَ ٞم طُمٙمَِؼاإْلِ

فَمَجؾٍ ـْ .{َِم

ويمٙمٌٔمدفمـاظمُم٣مِب٥م.ذاآؽمتٔمج٣ملَمٟمَمقٌرزمف,َٓمتث٣ملإَمر,همٜم

,أٞم٣مؽمٟمزيدٞمِمػؽم٣مفم٥م:أنايمٌدفم٥مٓسمٟميتزمخغم,همٙمقوم٣ملإٞم٣ًمنوفًه:

يم٘م٣منَمذَمقًَم٣مدمايمممع.,فمٛمديومدرةواؽمتْم٣مفم٥م

ضم٘مؿَمـأهمْمرومٌؾنمروبايمُمٚمسَمتٔمٚمًدا؟مسألُ:

همٜمذاَمرسم٘م٤ميم٘مٌغمةَمـىم٣ٌمئرايمذٞمقب,,َمـأهمْمرومٌؾايمٕمروبَمتٔمٚمًداو

وفمٓمٝمؿأشم٣مم.

اْٞمَْمَٙمَؼ»فمٛمداحل٣مىمؿ:-ريضاهللفمٛمف-ايم٣ٌمهقمظم٣مصم٣مءفمـأيبأَم٣مَم٥م شُمؿه

ٗمَ ِٗمكَمزمَِٔمَراوِمٝمٌِِٜمْؿَُمَُمٗمه ٝمُؾَأؾْمَداوُمُٜمْؿَدًَم٣ميِبهَم١مَِذازمَِٗمْقٍمَُمَٔمٙمه ًِ :هَمُٗمْٙم٦ُم,٥ٍمَأؾْمَداوُمُٜمْؿسَم

َه٠ُمِٓء؟هَمِٗمٝمَؾ ـْ ُيْٖمْمِرُ:ََم ـَ ٥ِمَصْقَِمِٜمؿَْه٠ُمِٓءايمهِذي ٌَْؾَُتِٙمه شوَنوَم
(2)

.

ضم٘مؿَمـأهمْمرفمعمنمٙم٥ٌمـمٛمف,شمؿسمٌكميمفزمٔمدذيمؽأنايمٛمٜم٣مرَم٣ممسألُ:

يزالزم٣مومًٝم٣م؟

ايمٙمٝمؾو أن شمؿسمٌكميمففمدمذيمؽيمقأهمْمرزمرَمّم٣منـم٣مًٞم٣م ٗمدهم,ومددطمؾ,

ـْصَم٣مَءفمٛمدايمٌخ٣مري ـِِهَُم٣ممِفَم ـْفُمْرَوَة,زْم ـْهَم٣مؿمَِٚم٥َم,فَم زَمْ٘مرٍَأيِبزمِٛم٦ِْمَأؽْماَمءَفَم

                                                           
(، 2108، والحاكم في المستدرك برقم: )(0422في صحيحو برقم: ) ابن حبانأخرجو  (2)

 يرىم.(، وغ8660والبيهقي في الكبرى برقم: )



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[041] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يِؼ دِّ »وَم٣ميَم٦ْم,-فمٛمٜمامريضاهلل-ايمِمِّ صعماهلل-ايمٛمهٌِلِّفَمْٜمدِفَمعَمَأهْمَْمْرَٞم٣م:

ْٚمُس٦ِمؿَمَٙمٔمَشُمؿهنَمْٝمٍؿ,َيْقمَ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ َُم٣ممٍوِمٝمَؾشايمُمه ِْلِ زم٣ِميمَٗمَّم٣مِء؟هَمُٟمَِمُروا:

ـْزُمدهَٓ:»وَم٣مَل "ََٓأمَْأوَمَّمْقاَأْدِريَٓ:ِهَُم٣مًَم٣مؽَمِٚمْٔم٦ُم:ََمْٔمَٚمرٌَووَم٣مَلشوَمَّم٣مءٍَِم
 

(2)
.

رواي٥مفمـفمروة: .شومليذىمرومّم٣مء»َوصَم٣مءدِمْ

,يم٘مـوم٣مل-فمٛمفريضاهلل-َوصَم٣مءأٞمفضمِمؾدمفمٜمدفمٚمرازمـاخَلْمه٣مب

-فمٚمر فمٛمف اهلل يقم":-ريض زمدل ايمٗمّم٣مء,",يقم إلم ذه٤م أي

.طمالهمٝم٥مزمكمأهؾايمٔمٙمؿواظمًٟميم٥م

أن شمؿسمٌكميمف ايمٛمٜم٣مر اٞمتٜم٣مء ـم٣مًٞم٣م همذه٤مزمٔمضايمٔمٙمامءفمعمأنَمـأهمْمر

ٕٞمف6ويمٝمسفمٙمٝمفإشمؿ,أٞمفوصم٤مايمٗمّم٣مء,واإلَم٣ًمكزمٗمٝم٥مايمٝمقم,ايمٛمٜم٣مرمليٛمتف

.فمٚمؾزمامرأى

.وايمِمحٝمحأنايمٖمْمرواومعفمٙمٝمفيمتٔمٚمدهاظمَٖمْمر

»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وإٞماموم٣ملايمٛمٌل َبهَمْٙمُٝمتِؿه هَمَٟمىَمَؾَوَذِ َٞمِزَ إَِذا

اَمَأؿْمَٔمَٚمُفاهللهَُوؽَمَٗم٣مهُ .شَصْقََمُفهَم١مِٞمه

يمٗمقيمف:وٓىمٖم٣مرة,وذه٤منمغمهؿَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفيمٝمسفمٙمٝمفومّم٣مء

.[642]ايمٌٗمرة:          چ ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائچ :اهللسمٔم٣ملم

                                                           
 (.2212أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[040] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

واهلل,وذيمؽأُنؿأىمٙمقاوذزمقاَمتٔمٚمديـ,وايمذييٓمٜمرأنفمٙمٝمفايمٗمّم٣مء

.أفمٙمؿ

ؾمؽايمِم٣مئؿدمدطمقلايمٙمٝمؾو وَي٤مفمٙمٝمفأنٓ,َيقزأنيٖمْمرهمالإذا

.ويتٝمٗمـذيمؽ,إٓفمٛمدسمٔمكمدطمقلوومتٜم٣م,يٗمدمفمعمايمٔم٣ٌمدة

********** 





















 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[042] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

–677 ) ـْ ْمه٣مِبَوفَم اخْلَ ـِ زْم -اهللهِوَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُل-ريضاهللفمٛمف-فُمَٚمَر

َهُٜمٛم٣َم:هَمَٗمْد»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـْ َهُٜمٛم٣َم.َوَأْدزَمَرايمٛمهَٜم٣مُرَِم ـْ ْٝمُؾَِم ٌََؾايمٙمه إَذاَأوْم

٣مئِؿُ شَأهْمَْمَرايمِمه
(2)

.(

 *******************************اؾشرح:

.ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣منووم٦مايمٖمْمر

ويقوحف,هذااحلدي٧مَمقاهمّؼيمٙمحدي٧مإولَمـضمٝم٧مسمٔمجٝمؾايمٖمْمرو

ٌِْداهللهِ فَم ـْ ـَأىمثرَم٣مصم٣مءدمايمِمحٝمحكمفَم :وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َأْوذَمَأيِبزْم

-اهللهَِرؽُمقلََِمعَىُمٛمه٣م وؽمٙمؿ »يمَِرصُمؾٍَٗم٣مَلهمَؽَمَٖمرٍدِم-صعماهللفمٙمٝمف اْٞمِزْل:

ْٚمُس؟اهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:وَم٣مَل,شرِمهَم٣مصْمَدْح َي٣م:وَم٣مَل,شرِمهَم٣مصْمَدْحاْٞمِزْل:»وَم٣مَلايمُمه

ْٚمُس؟اهللهَِرؽُمقَل »وَم٣مَلايمُمه َب,يَمفُهَمَجَدَحهَمٛمََزَل,شرِمهَم٣مصْمَدْحاْٞمِزْل: شُمؿههَممَمِ

»َلوَم٣مشُمؿهُهٛم٣َم,َه٣مزمَِٝمِدهَِرََمك ْٝمَؾَرَأْيُتؿُإَِذا: ٌََؾايمٙمه ـَْأوْم َأهْمَْمرَهَمَٗمْدُهٛم٣َم,َه٣مَِم

٣مئِؿُ شايمِمه
(9)

.

أنآٞم٣ًمنيٖمْمرزمٚمجرداطمتٖم٣مءايمُمٚمسطمٙمػصمٌؾ, ويمٝمساظمرادِبذا

.زمؾاظمرادنمٝم٣مبايمُمٚمسزم٣مٕهمؼ,أوزمٝم٦م

:فمالَم٣متدطمقلايمٙمٝمؾفائدَ:

                                                           
 (.2266(، ومسلم في صحيحو برقم: )2214أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.2262(، ومسلم في صحيحو برقم: )2242أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[043] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

إذارأيتؿايمٙمٝمؾَمـ»:دماحلدي٧مظم٣مسمٗمدم,ـمٜمقرايمٙمٝمؾَمـاظمممق:األوىل

.شه٣مهٛم٣م

.زمحٝم٧مأٞمؽٓسمرىايمُمٚمس6ُتٗمؼإدزم٣مرايمٛمٜم٣مرالجاٌية:

.نمروبايمُمٚمسالجالجة:

٣مئِؿُ»قىله: .أيهمٗمددطمؾووم٦مايمٖمْمر:شهَمَٗمْدَأهْمَْمَرايمِمه

.زمٟمٞمفدمضم٘مؿاظمٖمْمر:ومٝمؾ

.يٖمٝمده٣م,وإنزمٗملص٣مئاًمهمذيمؽٓزمٟمنايمٖمْمرواومٌعفمٙمٝمفذفمً:وومٝمؾ

أناحلدي٧مَمقاهمٌؼظم٣مسمٗمدمَمـوصمقبسمٔمجٝمؾايمٖمْمر,وايمٗمقلوايمُم٣مهد:

َمـأنايمٛمٌل زمٚمـ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زم٣ميمقصمقبَمٟمطمقذ ومٝمداخلغمي٥م

ايمٖمْمر صعم-ٕنايمٛمٌلو,ومٝمدـمٜمقراإلؽمالمزمٚمـفمجؾايمٖمْمرو,فمجٙمقا

ريض-٣مزمفضمتكراصمٔمفزمٔمضأصح6ومدزم٣مدرإلماإلهمْم٣مر-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.ـم٣مٞمكمأنايمٛمٜم٣مرمليذه٤مدمؾمٟمنايمتٔمجٝمؾ-فمٛمٜمؿاهلل

ايمُمٚمسؽم٣مومْم٥م,ايمٌٔمدفمـايمت٘مٙمػ:ويف احلديثني همٚمتكرأىاإلٞم٣ًمن

أذاٞمف,همْمرهونم٣مبايمٗمرصصح يمٝم٦ًمنمٝم٣مب,وصم٣مز أوؾمٚمواظمًٟميم٥م ٔم٥م,

زمؾؾمٚمسىمٌغمة,ُئمرفنمٝم٣مِب٣م.ومٛمديؾيتُم٘مؽاإلٞم٣ًمنهمٝمف,

زم٣ميمُمٝمٔم٥م,وايمُمٝمٔم٥ماهم١منىمثغمً6ًالَم٥ميم٘مـأؽمٟملاهللايم َمـايمٛم٣مسسمُمٌٜمقا

هماليٖمْمرونضمتكيرواايمُم٣مهد.,سمُمٌٜم٦مزم٣ميمٝمٜمقد



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[044] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وزمدفم٥مفمٛمدؽمحقرهؿ,رزمامومدَمقهومٌؾايمٖمجروهذهزمدفم٥مفمٛمدهمْمرهؿ,

.أوؽم٣مفمتكم,زم٣ًمفم٥م

؟زمامذاي٘مقنايمٖمْمرمسألُ:

فَم٣مَِمٍرؽَمٙمَْوأَم٣مضمدي٧م,أوِترٍ,يٖمْمراإلٞم٣ًمنفمعمَم٣مؾم٣مءَمـَم٣مءٍو ـِ اَمَنزْم

ُفوَم٣مَل,ايمذيأطمرصمفايمؼمَمذي,-ريضاهللفمٛمف- :أٞمه صعم-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

زَمَرىَم٥مٌ»:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ُف هَم١مِٞمه فَمعَمَِتٍْر هَمْٙمُٝمْٖمْمِْر َأضَمُدىُمْؿ َأهْمَْمَر ََْيِْد,إَِذا مَل هَم١مِْن

ُفؿَمُٜمقرٌ,هَمْٙمُٝمْٖمْمِْرفَمعَمََم٣مءٍ شهَم١مِٞمه
(2)
همٜمقضمدي٧ٌمؤمٝمػهمٝمفايمرزم٣مبزمٛم٦مصٙمٝمع

.ُمٜمقيم٥م

ََم٣ميمٍِؽ ـِ زْم -وضمدي٧مَأَٞمِس ,-ريضاهللفمٛمف ِله ايمٛمٌه صعماهللفمٙمٝمف-َأنه

 َ»:-وؽمٙمؿ ُيَِمقمِّ َأْن ٌَْؾ وَم ٣ٌَمٍت ُرؿَم فَمعَم ُيْٖمْمُِر ٣ٌَمٌت,ىَم٣مَن ُرؿَم ـْ َيُ٘م ْ مَل هَم١مِْن

َِتَرَ,هَمَتَٚمَراٌت ـْ ْسَمُ٘م مَل ََم٣مءٍاٌتهَم١مِْن ـْ َقاٍتَِم ًَ ٣مضَم ًَ شضَم
(9)

وؽمٛمدهصحٝمحإٓ.

وُذىمِردمَمٛم٣مىمغمه.,أٞمفومدأفمٙمفايمٔمٙمامءزمجٔمٖمرزمـؽمٙمٝمامنايمّمٌٔمل

.َمـإؿمٔمٚم٥م,وإذزم٥متٌكمأناإلٞم٣ًمنيٖمْمرفمعمَم٣مؾم٣مءهم

 

 

                                                           
ابن ماجو (، و 9111أبو داود في سننو برقم: )و  ،(018في سننو برقم: )الترمذي أخرجو  (2)

 (.0181وىو في الضعيفة لإلمام اْللباني رحمو اهلل برقم)(.2022)

(، وىو في الصحيح المسند لإلمام 020(، والترمذي )9110أخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (9)
 (.296الوادعي رحمو اهلل برقم: )



 وغقره[ باب اؾصوم ػي اؾسػر] 

 

[045] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمدفم٣مءفمٛمدايمٖمْمرَمـايمِمٝم٣مم:مسألُ:

:َمٛمٜم٣م,زمٔمضإدفمٝم٥مايمتلسمٗم٣ملفمٛمداإلهمْم٣مروومدذىمرايمٔمٙمامء

 فمـازمـفمٚمر صم٣مء صعماهللفمٙمٝمف-فمـايمٛمٌل,-فمٛمٜمامريضاهلل-َم٣م

٦ٌََمايْمُٔمُروُق,َوازْمَتٙمه٦ِمايمٓمهَٚمٟمَُذَه٤َم»:وم٣مل,-وؽمٙمؿ صَْمرَُوشَم ْٕ شاهللهُؾَم٣مءَإِنْا
(2)

,

.َمروانزمـاظمٗمٖمعُمٜمقل,وهمٝمفأطمرصمفأزمقداود

ـْداودودمؽمٛمـأيب ـَُِمَٔم٣مذِفَم فُ,ُزْهَرةَزْم ايمٛمهٌِلهَأنه":زَمَٙمَٕمفَُأٞمه فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمه

ُٜمؿه»:وَم٣مَلَأهْمَْمرَإَِذاىَم٣منََوؽَمٙمهؿَ شَأهْمَْمْرُتِرْزوِمَؽَوفَمعَمُصْٚم٦ُم,يَمَؽايمٙمه
(9)

,

.واظمرؽمؾَمـومًؿايمّمٔمٝمػ,وهذاَمرؽمؾ

ٌَْدودمؽمٛمـازمـَم٣مصمففمـ ـَاهللهِفَم ـِفَمْٚمِروزْم فمٛمٜمامريضاهلل-ايْمَٔم٣مِص,زْم

٣مئِؿِإِنه:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقُلوَم٣مَل:َيُٗمقُل- همِْْمِرهِفِمٛمَْديمِٙمِمه

شسُمَردََُّم٣ميَمَدفْمَقةً
(1)

دمؽمٛمدهإؽمح٣مقزمـفمٌٝمد,ِبذاايمٙمٖمظٓيث٦ٌمواحلدي٧م,

.إٓأنايمِمٝم٣ممىمٙمفووم٦مدفم٣مء,٣ملاحلُمٜمقلوهق٥م,اهللزمـأيبَمٙمٝم٘م

********** 





                                                           
 (.9110برقم: ) سننوفي  أبو داودأخرجو  (2)

 (.9118م: )برق سننوفي  أبو داودأخرجو  (9)

 (.2011برقم: ) سننوفي  ابن ماجوأخرجو  (1)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[046] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو



)-671 ـْ فَم فُمَٚمَر ـِ زْم ٌِْداهللهِ »وَم٣مَل:-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم -َُنَكَرؽُمقُلاهللهِ

وؽمٙمؿ ٦ُم-صعماهللفمٙمٝمف ًْ يَم إِّنِّ وَم٣مَل: سُمَقاِصُؾ. َؽ إٞمه وَم٣ميُمقا: ايْمِقَص٣مِل. ـْ فَم

َوُأؽْمَٗمك,ىَمَٜمْٝمَئتُِ٘مؿْ ُأؿْمَٔمَؿ شإِّنِّ
(2)

, َأزُمقُهَرْيَرَة ََم٣ميمٍِؽَوَرَواُه ـُ َوَأَٞمُسزْم َوفَم٣مئَُِم٥ُم

.(-فمٛمٜمؿريضاهلل-

ؽمحقر.هقوصؾايمِمقمَمت٣مزمٔم٥مزمٔمّمفزمٔمًّم٣مدونهمْمرَأوايمِقص٣مل:

–676 ٙمِؿٍوم٣مل) ًْ ُ
فمَ:َوظمِ ْدِريِّـْ اخْلُ ؽَمِٔمٝمٍد -َأيِب فمٛمف :-ريضاهلل

ُ٘مْؿَأَراَدَأْنُيَقاِص» َحرِهَمَٟميُّ ًه شَؾهَمْٙمُٝمَقاِصْؾإلَمايم
(9)

.(

 *******************************اؾشرح:

 .احلديث لبًاٌ حله الىصال يف الصىورمحه اهلل ساق املصيف 

ريض-إذأنضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد,ٙمٌخ٣مريايمِمحٝمحأٞمفيم:شوظمًٙمؿ»:قىله

.ه٣مريدٖمَمـَم-اهللفمٛمف

»:قىله اهللهِ َرؽُمقُل -َُنَك وؽمٙمؿ ش-صعماهللفمٙمٝمف ؿمٙم٤م:ايمٛمٜمل: هق

.كفمعموصمفآؽمتٔمالءايمؼم

                                                           
 (.2269(، ومسلم في صحيحو برقم: )2299أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 ، ولم يخرجو مسلم.(2201في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[047] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمتحريؿ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َمـرؽمقلاهللوايمٛمٜمل إٓإذا6يٖمٝمد

فزمٗمريٛم٥مإلمايم٘مراه٥م. ُسِّ

وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-ٔمـأيبهريرةهم صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقَلاهللهِ

فَمٛمْفُ»:- َُنَْٝمُتُ٘مْؿ ٌُقهُ,ََم٣م
زمِ,هَم٣مصْمَتٛمِ َأََمْرسُمُ٘مْؿ اؽْمَتَْمْٔمُتؿَْوََم٣م ََم٣م َِمٛمُْف هَمْٟمسُمقا اَم,ِف هَم١مِٞمه

٣مئِٙمِِٜمْؿَواطْمتِ ًَ ٌْٙمُِ٘مْؿىَمْثَرُةََم وَم ـْ َِم ـَ شاَلهُمُٜمْؿفَمعَمَأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿَْأْهَٙمَؽايمهِذي
(2)

.

ومٝمؾايمٛمٜملفمعمايمٖمقري٥م,وفائدَ:  إٓ,ٓسمٖمٔمؾىم٣منهذافمعمايمٖمقر:هم١مذا

.ذايقمىمذآسمٖمٔمؾىم:إذاُسفزمٗمريٛم٥مىمٟمنيٗمقل

فمزوصمؾهمامأَمراهلل,٣ميمؼمكسم٘مقنزمسم٘مقنزم٣ميمٖمٔمؾ,وفمزوصمؾؿم٣مفمفاهللو

و,زمف رؽمقيمف زمف -أَمر وؽمٙمؿ ؿم٣مفم٥م,-صعماهللفمٙمٝمف يٗمقلهمٖمٔمٙمف فمزاهلل,

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  چ :وصمؾ

.[21]ايمٛمقر:چڳ  

وَم٣ميُمقاَي٣مَرؽُمقَل»:عمذيمؽيدلفمَم٣م-ريضاهللفمٛمف-َذرأيبِودْمضمدي٧م

َأَرَأْيُتْؿيَمْقَوَؤَمَٜم٣مدِمضَمَراٍم:وَم٣مَل,َأَيٟميِتَأضَمُدَٞم٣مؾَمْٜمَقسَمُفَوَيُ٘مقُنيَمُفهمِٝمَٜم٣مَأصْمرٌ:اهللهِ

اَلِلىَم٣مَنيَمُفَأصْمًرا,َأىَم٣مَنفَمَٙمْٝمِفهمِٝمَٜم٣مِوْزرٌ شهَمَ٘مَذيمَِؽإَِذاَوَؤَمَٜم٣مدِماحْلَ
(9)

.

                                                           
 (.2110(، ومسلم في صحيحو برقم: )0988أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

  (.2660جو مسلم في صحيحو برقم: )أخر  (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[048] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

همٖملضمدي٧م,فمزوصمؾاحلرامَمـأصمؾاهللىم٣منؿم٣مئًٔم٣مهللوَمـمليٗمرب

:وَم٣مَل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقَلَأنه,-ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرةََأيِب

ٌِْديَأَرادَإَِذا:اهللهَُيُٗمقُل» ٌُقَه٣مهَمالَؽَمٝمَِّئ٥ًم,َئْمَٚمَؾَأنْفَم َئْمَٚمَٙمَٜم٣م,ضَمتهكفَمَٙمْٝمفِسَمْ٘مُت

ٌُقَه٣مفَمِٚمَٙمَٜم٣منْهَم١مِ ـْسَمَرىَمَٜم٣مَوإِنْزمِِٚمْثٙمَِٜم٣م,هَم٣مىْمُت ٌُقَه٣مَأصْمقِمَِم ٛم٥ًَم,يَمفُهَم٣مىْمُت ًَ َوإَِذاضَم

ٛم٥َمًَئْمَٚمَؾَأنَْأَرادَ ًَ ٌُقَه٣مَئْمَٚمْٙمَٜم٣مهَمَٙمؿْضَم ٛم٥ًَم,يَمفُهَم٣مىْمُت ًَ ٌُقَه٣مفَمِٚمَٙمَٜم٣مهَم١مِنْضَم يَمفُهَم٣مىْمُت

٣مزمَِٔممْمِ ٌْعِإلَِمَأَْمَث٣مِْلَ شِؤْمٍػَِم٣مَئ٥مِؽَم
(2)

.

ايْمِقَص٣ملِ»قىله: ـْ يمٝمسزمٝمٛمٜمام:ايمقص٣مل:شفَم ايمِمٝم٣مم دم أي٣مم وصؾ هق

همْمر.

:وومداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمضم٘مٚمفإلمأومقال

-فمٛمٜمامريضاهلل-ىم٣منيٖمٔمٙمففمٌداهللزمـايمززمغمو,َمْمٙمًٗم٣مأٞمفصم٣مئزاألوه:

صعماهللفمٙمٝمف-وضمجتٜمؿأنايمٛمٌل,وفمـنمغمهؿ,,وشم٦ٌمفمـويمدهفم٣مَمر

واصؾ.-وؽمٙمؿ

وايمُم٣مهمٔمل,وأيبضمٛمٝمٖم٥م,َم٣ميمؽوممـوم٣ملزمذيمؽ,َٓيقزَمْمٙمًٗم٣مأٞمف:الجاٌي  

,شٓسمقاصٙمقا»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زمٗمقلايمٛمٌلقاواؽمتديم,وايمثقري

:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َأَٞمسٍدمضمدي٧مو,شُن٣مهؿفمـايمقص٣مل»وزمحدي٧م:

ص-ايمٛمهٌِلَُّواَصَؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ْٜمِر,آطِمرَ-عم ـَُأَٞم٣مٌسَوَواَصَؾايمُمه َِم

                                                           
 (.292(، ومسلم في صحيحو برقم: )0162أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[049] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٌََٙمغَايمٛمه٣مِس, -ايمٛمهٌِلههَم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل »هَمَٗم٣مَل-صعم ْٜمرُيِبََُمدهيَمقْ: ايمُمه

يَمَقاَصْٙم٦ُم ًٓ ُٗمقنََيَدعُِوَص٣م َٗمُٜمْؿ,اظمَُتَٔمٚمِّ سَمَٔمٚمُّ ٦ُمإِِّنِّ ًْ َِمْثَٙمُ٘مْؿ,يَم إِِّنِّ َأـَمؾُّ

ُٚمٛمِلُيْْمٔمِ ِٗمكمَِريبِّ ًْ شَوَي
(2)

.

وايمتٔمٚمؼَمذَمقم زمـَمًٔمقد, اهللهِ ٌِْد فَم ـْ وَم٣مَل:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-همَٔم

٣مشَماَلشًم٣م,شَهَٙمَؽاظمَُْتٛمَْمُِّٔمقنَ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقُلاهللهِ "وَم٣مَْلَ
(9)

.

َمـزم٣مبوإنىم٣من,هم١منىم٣منهذااحلدي٧مَمـزم٣مباخلػمهمٜمقطمػمايمِم٣مدق

.يًتج٣مب-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمدفم٣مءهمٟمنمٙم٤مدفم٣مءايمٛمٌل

ظمـٓيْمٝمٗمف.,وَٓيقزظمـيْمٝمٗمفقزَيأٞمفالجالح:  

فمٛمد-ريضاهللفمٛمف-وديمٝمٙمفضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد,صمقازهإلمايمًحر:الطابع

.شهمٙمٝمقاصؾإلمايمًحروَمـىم٣منَمقاصاًل»:ايمٌخ٣مري

أنايمقص٣ملَيقزَمـؽمحر,قأفمدلإومقالوهضمحْ اهلل: قاه ابَ الكيي

ىـا.ؽمح٣مقإوهذاهقاظمحٖمقظفمـأمحدو,لمؽمحرإ
.هقايمٗمقلايمِمحٝمحرمحفاهللوَم٣موم٣ميمفازمـايمٗمٝمؿ

                                                           
 (.2264(، ومسلم في صحيحو برقم: )0942أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.9006أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[051] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يًٚمكوفائدَ:  ٓ ايمًحر إلم ايمقص٣مل أن إلم ايمٔمٙمؿ ذه٤مزمٔمضأهؾ

 ًٓ :وم٣مل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٕنايمٛمٌل,وهذاومقلنمغمصحٝمح,وص٣م

َحرِهمَ» ًه .شْٙمُٝمَقاِصْؾإلَمايم

َؽسُمَقاِصُؾ»قىله: .شإٞمه

صعم-ضمرصايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿفمعمايمتٟمدزمرؽمقلاهللفًه:

.-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

,ضمرصايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿفمعمَمالزَم٥مايمٔمٚمؾايمِم٣ميمحوفًه:

ومل٣مٖمٔمؾفم٣مَمًاايميقاصؾـمٛمق-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ارؽمقلاهللهمٙمامرأو

.ئمٙمٚمقازم٣مخلِمقصٝم٥م

إذارأىَمٛمٜمؿاظمخ٣ميمٖم٥مايمممفمٝم٥م,وزم٣مب,ُنلاإلَم٣مموايمٔم٣مملَمـيٙمٝمفوفًه:

إَمرزم٣مظمٔمروفوايمٛمٜملفمـاظمٛم٘مر.

ىم٣مٞم٦مفمعماإلطمالصواظمت٣مزمٔم٥موفًه: إٓإذا ,أنايمْم٣مفم٥مٓسم٘مقنؿم٣مفم٥ًم

صعماهللفمٙمٝمف-هم٣ميمِمٝم٣ممزمروَمعذيمؽظم٣ممليقاهمؼاْلديُنكفمٛمفرؽمقلاهلل

.-وؽمٙمؿ

ايمديـينوفًه: ُنكفمـ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هم١منايمٛمٌل,أنهذا

.ايمقص٣مل,رمح٥مزم٣مَٕم٥م



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[050] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اظمٖم٣مؽمدوفًه: ودرئ صمٙم٤ماظمِم٣ميمح فمعم َمٌٛمل ايمديـ واصؾ,أن همٙمق

.همٖمٝمفؽمدايمذرائع,إٞم٣ًمنؤمػصمًٚمفوُأُِنَؽ,ورزمامومٙم٥مؿم٣مفم٣مسمف

يمرهمعايمُمٌٜم٥م,وايمقصقلإلماحلؼ.صمقازحم٣مورةايمٔم٣مملوفًه:

٦ُمىَمَٜمْٝمَئتُِ٘مؿْ»قىله: ًْ يَم .أييم٦ًمَمثٙم٘مؿ:شإِّنِّ

.زمٝم٣منايمٔمذر:وفًه

يمفطمِم٣مئصيمٝم٦ًميمٕمغمه.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زمٝم٣منأنايمٛمٌلوفًه:

ذىمرزمٔمضَم٣ماطمتصاهللفمزوصمؾزمفٞمٌٝمٛمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفمسألُ: 

 وؽمٙمؿ؟

:زمففمزوصمؾهمٚماماطمتِمفاهلل

زيمفايمزي٣مدةفمعمأرزمعاألوه: .دمايمزواجٞم٣ًمءأنصمقه

.دمضمٗمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿصمقازايمقص٣ملالجاٌي:

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أناظمرأةَيقزْل٣مأنهت٤مٞمٖمًٜم٣ميمٙمٛمٌلالجالح:

دوننمغمه.

واصم٥ٌٌمدمضمٗمف.أٞمفخُمغّمدمايمٗمًٚم٥مزمكمٞم٣ًمئف,ويمٝم٦ًمايمٗمًٚم٥مالطابع:

ُأؿْمَٔمَؿَوُأؽْمَٗمك»قىله: .شإِّنِّ

َأزمِٝم»:ودمرواي٥م ٦ُمىَمَٜمٝمَئتُِ٘مْؿإِِّنِّ ًْ يَم ِٗمٝمٛملإِِّنِّ ًْ وَي .ش٦ُمُيْْمِٔمُٚمٛملَريبِّ

:وومداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذااظمٔمٛمك



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[052] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يتٛم٣مولايمْمٔم٣مم,,ُيْمٔمؿضمٗمٝمٗم٥ًم,وُيًٗمكضمٗمٝمٗم٥مً:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ زمٚمٔمٛمكأٞمف

ومقٌلؤمٝمػ أوذبَمتٔمٚمً,وايممماب,وهذا همٗمدأهمْمرهم١منَمـأىمؾ, ,دا

وٓيًٚمكَمقاصاًل.

وذب,أيي٘مقنيمفىم٣ميمذيؿمٔمؿهمُمٌع,وُيًٗمكُيْمٔمؿ:ووم٣ملزمٔمّمٜمؿ

-هم١منايمٛمٌل6وهذاومقلؤمٝمػ,همٗمٛمع,إذٓضم٣مصم٥ميمفدمايمْمٔم٣مموايممماب

َيقعىمامدمايمِمحٝمحكمونمغممه٣م.ىم٣من-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

زمؾإن ٌء؟فِمٛمَْدكَِهْؾ»وم٣مليمزوصمتف:,-فمٛمٜمامريضاهلل-صم٣مزمر َرْ هَم١مِِّنِّ

شؾَمِديًداََخًَِم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِزمَِرؽُمقلَِرَأْي٦ُم
(2)

.

ؽُمَٙمْٝمؿوَمدؽَمٚمٔم٦ُمَصقَترؽمقل,-ريضاهللفمٛمف-وَم٣مَلَأزمقؿَمْٙمَح٥َمو ُٕمِّ

 -اهلله وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َِمـ٣مَؤِمٝمٖمً-صعم فِمٛمَدِك هَمَٜمؾ اُْلقَع همِٝمِف َأفمِرُف

"رٍء؟
(9)

.

 ُهَرْيَرَة َأيِب ـْ »:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-وفَم اهللهِ َرؽُمقُل صعماهلل-طَمَرَج

ََم٣مَأطْمَرصَمُ٘ماَم»:َذاَتَيْقٍمَأْويَمْٝمَٙم٥ٍمهَم١مَِذاُهَقزمَِٟميِبزَمْ٘مٍرَوفُمَٚمَرهَمَٗم٣مَل-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ـْ ٣مفَم٥مََِم ًه ايم َهِذِه شزُمُٝمقسمُِ٘ماَم َٓ وَم٣م اهللهِ:؟ َرؽُمقَل َي٣م قُع َوايمهِذي»:وَم٣مَل,اْْلُ َوَأَٞم٣م

طَْمَرصَمٛمِلايمهِذيَأطْمَرصَمُ٘ماَم َٕ ..ش.َٞمْٖمِززمَِٝمِدِه
(1)

احلدي٧م.

                                                           
 (.9612في صحيحو برقم: )(، ومسلم 4269أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 (.9646(، ومسلم في صحيحو برقم: )1108أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (9)

 (.9618أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (1)
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[053] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

: ايْم٘مِٛمِْديِّ فَمْٚمٍرو ـِ زْم ايمٗم٣مئؾىمامدمضمدي٧ماظمِْْٗمَداِد »وهق ـْ ََم َأؿْمِٔمْؿ ُٜمؿه ايمٙمه

ؽَمَٗم٣مَٞم٣مأَ ـْ .شؿْمَٔمَٚمٛم٣َمَواؽْمِؼََم

فمزوسمٖم٣مٞمٝمفدمؿم٣مفم٥ماهلل,فمزوصمؾواظمٔمٛمكايمِمحٝمحيمٙمحدي٧مأنحمٌتفهلل

.,أْلتففمـايمْمٔم٣مموايمممابوصمؾ

كالّوا ٌفيّػا يف ظاز املعاز  ضمحْ اهلل بَ الكييلعالوة اوقس شكط ا
َوىَم٣منَ :فكاه ـََرََمَّم٣منَخَيُصُّ ٣ٌَمَدةَِِم زماَِمايْمِٔم َٓ هُخَيُصُّ ـَزمِفِنَمغْمَ ُٜمقِر,َِم ضَمتهكايمُمُّ

فُ رََأضْمَٝم٣مًٞم٣مهمِٝمفِيَمُٝمَقاِصُؾىَم٣منَإِٞمه ٣ٌَمَدِة,فَمعَمَوَُن٣َمِرهِيَمْٝمٙمِفِؽَم٣مفَم٣مِتيمُِٝمَقهمِّ َوىَم٣منَايْمِٔم

ـَِأْصَح٣مزَمفَُيٛمَْٜمك يَمفُهَمَٝمُٗمقيُمقنَايْمِقَص٣مِل,فَم ٦ُم»:هَمَٝمُٗمقُلِصُؾ,سُمَقاإِٞمهَؽ: ًْ يَم

ىَمَٜمْٝمَئتُِ٘مؿْ :ِرَواَي٥مٍَودِم-َأزمِٝم٦ُمإِِّنِّ إِِّنِّ فِمٛمَْد-َأـَمؾُّ ِٗمٝمٛمِلُيْْمِٔمُٚمٛمِلَريبِّ ًْ .شَوَي

اِبايمْمهَٔم٣ممَِهَذادِمايمٛمه٣مُساطْمَتَٙمَػَووَمدِ َ ـَِوايمممه .وَمْقيَمكْمِفَمعَماظمَْْذىُمقَرْي

َُِىا فُ:َأَحُس اٌبؿَمَٔم٣ممٌَأٞمه َوَذَ ْٖمِظ,ضَمِٗمٝمَٗم٥مَُوَهِذهِ:وَم٣ميُمقايمِْٙمَٖمِؿ,ضِمزِّ  ايمٙمه َٓ َو

.فَمٛمَْٜم٣ميمِْٙمُٔمُدولَُِمقصِم٤َم

يفََِم٣مزمِفِاظمَُْرادََأنه:الجَّاٌِي ـْزمِفِاهللهُُيَٕمذِّ ـْوَمْٙمٌِفِفَمعَمَيِٖمٝمُضَوََم٣مََمَٔم٣مِرهمِِف,َِم ةَِِم يَمذه

ةَُِمٛم٣َمصَم٣مسمِِف, ِٚمفِزمُِٗمْرزمِِف,فَمْٝمٛمِفَِووُمره ٌِِّف,َوسَمٛمَٔمُّ ْقِقزمُِح ـََذيمَِؽَوسَمَقازمِعِإيَِمْٝمِف,َوايمُمه َِم

ضَْمَقالِ ْٕ َْرَواِح,َوَٞمِٔمٝمؿُايْمُٗمُٙمقِب,نِمَذاءُِهلَايمهتِلا ْٕ ةُا ,َووُمره َج٥مُايْمَٔمكْمِ َوَِبْ

وِحايمٛمُُّٖمقسِ يَووَمْدَوَأْٞمَٖمُٔمُف,ُدهَُوَأصْمقَنِمَذاءًَأفْمَٓمؿُُهقَزماَِمَوايْمَٗمْٙم٤ِمَوايمرُّ َهَذاُيَٗمقِّ

ـُْيْٕمٛمِلَضَمتهكايْمِٕمَذاءُ ٣ممِنِمَذاءِفَم ًَ صَْم ْٕ ةًا ـََُمده ََم٣منَِِم :وِمٝمَؾىَماَمايمزه

٣م ـَْأضَم٣مِدي٧ُمَْلَ ـِ***سَمُْمَٕمُٙمَٜم٣مَراكَـــِذىمَِْم ـِٝمَٜم٣مــَوسُمْٙمٜمَِراِبــَايمُّمفَم ادِفَم ايمزه
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[054] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣م تَقرٌــــٞمُزمَِقصْمِٜمَؽَْلَ ًْ ـْ***فِــزمِِضءُـسَم ٣مدِمَؽــــضَمِديثَِوَِم ضَم٣مِديَأفْمَٗم٣مِِبَ

ـْؾَمَ٘م٦ْمإَِذا غْمِىَماَللَِِم ًه َِمٝمَٔم٣مدِفِمٛمَْدهَمَتْحَٝم٣مُدومِـــــايْمٗمُُروُح***َأْوفَمَدَه٣مايم

ـْ ِرزَم٥مٍَأْدَٞمكيَمفَُوََم ؿِاؽْمتِْٕمٛم٣َمءََئْمَٙمؿَُوؾَمْقٍقَِتْ ًْ
وِحْٙم٤ِمايْمٗمَزمِِٕمَذاءِاْْلِ ـَْوايمرُّ فَم

ـَىَمثغِمٍ ,ايْمِٕمَذاءَِِم َٝمَقاِِّنِّ احْلَ َٓ ورُؽِمٝمهاَمَو ايمهِذيزمَِٚمْْمُٙمقزمِفِايمٓمه٣مهمِرُايْمَٖمْرضَم٣منُاظمَْْنُ

ْتوَمْد ٌُقزمِِف,فَمْٝمٛمُفُوَمره َىزمُِٗمْرزمِِف,َوسَمٛمَْٔمؿُزمَِٚمْح ٌُقزمِفَِوَأيْمَْم٣مُففَمٛمُْف,َوايمرِّ حَمْ

إيَِمْٝمفِسَمِِمُؾُٖمفَُوُُتََوَهَداَي٣مُه, ٌُقزُمفَُووْم٦ٍم,ىُمؾه ـٍزمِِف,ضَمِٖمل َوحَمْ يَمفَُُمْ٘مِرمٌزمَِٟمَْمِرِه,َُمْٔمَت

ىْمَرامِنَم٣مَي٥مَ ٌه٥مََِمعَاإْلِ ٥مِاظْمََح َذانِمَذاءًَأفْمَٓمؿَُهَذادِمَأهَمَٙمْٝمَسيَمُف,ايمته٣مَمه ؟ِْلَ اظمُِْح٤مِّ

ٌِٝم٤ِمهَمَ٘مْٝمَػ ايمهِذيزم٣ِمحْلَ ءََٓ َرْ َِمٛمُْف,َأصَمؾُّ َٓ َأفْمَٓمؿَُو َٓ َأمْجَُؾَو َٓ َأىْمَٚمُؾ,َو َٓ َو

٣مًٞم٣مَأفْمَٓمؿُ ًَ وَمْٙم٤ُماَْمَتَْلَإَِذاإضِْم ٌِِّف,اظمُِْح٤مِّ ٌُّفَُوََمَٙمَؽزمُِح وَمْٙمٌِفَِأصْمَزاءِمَجِٝمعَضُم

ـََوصَمَقاِرضِمِف, ٌُّفَُوَِتَ٘مه ,َأفْمَٓمؿََِمٛمْفُضُم ـٍ َهَذاَأهَمَٙمْٝمَسضَمٌِٝمٌِِف,ََمعَضَم٣ميُمفَُوَهَذاَِتَ٘مُّ

 ِٗمٝمفُِيْْمِٔمُٚمفُضَمٌِٝمٌِفِفِمٛمَْداظمُِْح٤مُّ ًْ ىـاَوَُن٣َمًرا؟يَمْٝماًلَوَي
وهقحمٚمقل.ششإنرمؿم٣مفِمٌؿُيْمِٔمُٚمٛمِلوؽَم٣مٍقيًِٗمٝمٛمل»ودمرواي٥م:»قىله:

ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرةََمـضمدي٧مأيبهمٖملصحٝمحَمًٙمؿ,فمعماظمٔمٛمكاظمتٗمدم

ـِ,- ٣مىُمؿْ:»وَم٣مَل,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم سَمكْمِشَوايمِقَص٣مَلإِيه :وِمٝمَؾََمره

:»وَم٣مَلسُمَقاِصُؾ,إِٞمهَؽ ُيْْمِٔمُٚمٛمِلَأزمِٝم٦ُمإِِّنِّ ِٗمكِم,َريبِّ ًْ ـَهَم٣مىْمَٙمُٖمقاَوَي ََم٣مايمَٔمَٚمؾَِِم

شسُمْمِٝمُٗمقنَ
(2)

, ـْ صعم-اهللَِرؽُمقُلَواَصَؾ:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َٞمسٍأوفَم

                                                           
  (.2261(، ومسلم في صحيحو برقم: )2200أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)



 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[055] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

لِدِم-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـََٞم٣مٌسهَمَقاَصَؾَرََمَّم٣مَن,ؾَمْٜمرَِأوه ٙمِِٚمكَم,َِم ًْ ٌََٙمَٕمفُاظمُْ هَم

»هَمَٗم٣مَلَذيمَِؽ, ْٜمرُيَمٛم٣َمَُمدهيَمقْ: ,يَمَقاَصْٙمٛم٣َمايمُمه ًٓ ُٗمقنََيَدعُِوَص٣م َٗمُٜمْؿ,اظمَُْتَٔمٚمِّ سَمَٔمٚمُّ

ُ٘مؿْ ُتؿْإِٞمه ًْ -وَم٣مَلَأوْ-َِمْثقِم,يَم ٦ُمإِِّنِّ ًْ َِمْثَٙمُ٘مْؿ,يَم إِِّنِّ ُيْْمِٔمُٚمٛمِلَأـَمؾُّ َريبِّ

ِٗمٝمٛمِل ًْ شَوَي
(2)

.

ـْو -فَم٣مئَُِم٥مَفَم وَم٣ميَم٦ْم,-ريضاهللفمٛمٜم٣م صعماهللفمٙمٝمف-ايمٛمهٌِلَُُّن٣َمُهؿُ:

 ـِ-وؽمٙمؿ ْؿ,َرمْح٥َمًايْمِقَص٣ملِفَم هَمَٗم٣ميُمقاَْلُ َؽ: »وَم٣مَلسُمَقاِصُؾ,إِٞمه : ٦ُميمَإِِّنِّ ًْ

ىَمَٜمْٝمَئتُِ٘مْؿ, ُيْْمِٔمُٚمٛمِلإِِّنِّ ِٗمٝمٛمِلَريبِّ ًْ شَوَي
(9)

.

وؽمٙمؿ-وومدأٞم٘مررؽمقلاهلل ,فمعماظمقاصٙمكمزم٣ميمٗمقل-صعماهللفمٙمٝمف

,-ريضاهللفمٛمف-َأيِبُهَرْيَرةَىمامسمٗمدمودمضمدي٧م,وايمٖمٔمؾ وَم٣مَل:وَم٣مَلايمٛمهٌِلُّ

- وؽمٙمؿ سُمَقاِصُٙمقا»-صعماهللفمٙمٝمف شَٓ وَم٣مَل: سُمَقاِصُؾ, َؽ إِٞمه وَم٣ميُمقا: », إِِّنِّ

ِٗمٝمٛمِل ًْ َوَي َريبِّ ُيْْمِٔمُٚمٛمِل َأزمِٝم٦ُم إِِّنِّ َِمْثَٙمُ٘مْؿ, ٦ُم ًْ ايمِقَص٣مِل,شيَم ـِ فَم َيٛمَْتُٜمقا هَمَٙمْؿ ,

 ايمٛمهٌِلُّ َرَأُوا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَم٣مَل:هَمَقاَصَؾِِبُِؿ ,شُمؿه
يَمْٝمَٙمَتكْمِ َأْو َيْقََمكْمِ

اَل اْْلِ ايمٛمهٌِلُّ هَمَٗم٣مَل -َل, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل »-صعم يَمِزْدسُمُ٘مؿْ: اِْلاَلُل َر سَمَٟمطمه شيَمْق

ؿْ ِؾَْلُ ىَم٣مظمُْٛمَ٘مِّ
(1)

.
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 باب اؾصوم ػي اؾسػر وغقره[] 

 

[056] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َحرِ»قىله: ًه ُ٘مْؿَأَراَدَأْنُيَقاِصَؾهَمْٙمُٝمَقاِصْؾإلَمايم .شهَمَٟميُّ

يم٘مـزمٗمٝمدأني٘مقنإلمايمًحرفًه: زمحٝم٧مٓ6ايمؼمطمٝمصدمايمقص٣مل,

كميقَمكمدمايمقص٣مل,َيٚمعزم

وفًه: إَمر ايمًحر إلم ايمقص٣مل أن اإلزم٣مضم٥مهمٝمف فمعم,فمعم ويمٝمس

.ايمقصمقب

هم١مذا,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َمـرؽمقلاهللكأنايمممعهقاظمتٙمٗمهوفًه:

الَيقزْلؿذيمؽ.هممليٟمذنْلؿ

ايمقص٣مل:وومٝمؾ فمـ ايمٛمٜمل ؽم٤ٌم ىم٣مٞمقا,زمٟمن ايمذيـ هؿ ايمٛمِم٣مرى أن

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-صقاَمٔمٜمؿ,وملٞمَرؾمٝمًئ٣ميث٦ٌمفمـايمٛمٌليقاصٙمقندم

دمذيمؽ,وإٞمامهلسمٔم٣ميمٝمؾيذىمره٣مأهؾايمٔمٙمؿ.-

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ :وم٣ملسمٔم٣ملم,أنايمٔم٣ٌمدةيمٝم٦ًمفمعمايم٘مٙمٖم٥موفًه:

.[642]ايمٌٗمرة:چۈ  ۈ

فمزىم٣منإَمرإلمايمٔم٣ٌمددمسم٘مٙمٝمػأٞمٖمًٜمؿيمقاصٙمقا,ويم٘مـُن٣مهؿاهللهمٙمق

فمـذيمؽ.وصمؾ

********** 







 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[057] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ]باب أػضل اؾصقام وغقره[

ًِِرِه َباُب] ًَاِو َوَغ [َأْفَضِل الصِّ

*******************************اؾشرح:

ايم٣ٌمب وهقَم٣ميتٗمرب:يمٌٝم٣منَم٣ميتٔمٙمؼزمِمٝم٣ممايمتْمقع,فمٗمداظمِمٛمػهذا

.زمفاإلٞم٣ًمنإلمرزمف

فمٓمٝمؿ همّمٙمف ُأََم٣مََم٥م همٖملضمدي٧ْم ,وايمِمٝم٣مم -َأيِب فمٛمد,-ريضاهللفمٛمف

":وَم٣مَل أمحدَ َرؽُمقُلاهللهِ هَمُٗمْٙم٦ُم,نَمْزًوا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأْٞمَُمَٟم :هَمَٟمسَمٝمُْتُف

اهللهِ َرؽُمقَل َٜم٣مَدةِ,َي٣م زم٣ِميمُمه رِم َونَمٛمِّْٚمُٜمؿْايمٙمه» :هَمَٗم٣مَل.اْدُع ْٚمُٜمْؿ ؽَمٙمِّ :وَم٣مَل.شُٜمؿه

َونَمٛمهَٚمٛمَ َٚمٛم٣َم ٙمه ًَ هَم :وَم٣مَل.٣مهَمَٕمَزْوَٞم٣م اهللهِ َرؽُمقُل َأْٞمَُمَٟم -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-شُمؿه

هَمَٟمسَمْٝمُتفُ شَم٣مٞمًِٝم٣م اهللهِ:هَمُٗمْٙم٦ُم,نَمْزًوا َرؽُمقَل َٜم٣مَدةِ,َي٣م زم٣ِميمُمه رِم اهللهَ »:هَمَٗم٣مَل.اْدُع ُٜمؿه ايمٙمه

ْٚمُٜمْؿَونَمٛمِّْٚمُٜمؿْ َٚمٛم٣َمَونَمٛمهَٚمٛم٣َم:وَم٣مَل.شؽَمٙمِّ ٙمه ًَ شمُ,هَمَٕمَزْوَٞم٣مهَم َأْٞمَُمَٟمَرؽُمقُلاهللهِ صعم-ؿه

َأؽْمَٟميُمَؽ,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ:هَمُٗمْٙم٦ُم,نَمْزًواشَم٣ميمًِث٣م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ سَمكْمِ وَمْدَأسَمْٝمُتَؽََمره

َٜم٣مَدةِ زم٣ِميمُمه رِم اهللهَ سَمْدفُمَق َونَمٛمِّْٚمُٜمؿْ»:هَمُٗمْٙم٦َم,َأْن ْٚمُٜمْؿ ؽَمٙمِّ ُٜمؿه اهللهِ,ايمٙمه َرؽُمقَل ,َي٣م

َٜم٣مَدةِهَم٣م رِمزم٣ِميمُمه ْٚمُٜمْؿَونَمٛمِّْٚمُٜمؿْايمٙمه»:هَمَٗم٣مَل,ْدُعاهللهَ ؽَمٙمِّ َٚمٛم٣َم:وَم٣مَل.شُٜمؿه ٙمه ًَ هَمَٕمَزْوَٞم٣مهَم

هَمُٗمْٙم٦ُم,َونَمٛمهَٚمٛم٣َم َذيمَِؽ زَمْٔمَد َأسَمْٝمُتُف اهللهِ:شُمؿه َرؽُمقَل فَمٛمَْؽ,َي٣م آطُمُذُه زمَِٔمَٚمٍؾ َُمْرِِّن

»:وَم٣مَل.َيٛمَْٖمُٔمٛمِلاهللهُزمِفِ ُفَِٓمْثَؾيَمفُ6ْقمِفَمَٙمْٝمَؽزم٣ِميمِمه شَٕٞمه
 (2)

.
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 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[058] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ؽَمْٔمٍد ـِ ؽَمْٜمِؾزْم ـْ :وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-َوفَم صعماهلل-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

ٛمه٥مِدِمإِنه»:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٣مُن,يَمفُُيَٗم٣مُلزَم٣مزًم٣ماْْلَ يه ٣مئُِٚمقنََِمٛمْفَُيْدطُمُؾايمره َيْقمَايمِمه

ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, ُهْؿ,َأضَمٌدََمَٔمُٜمؿَْيْدطُمُؾَٓ ـَ:ُيَٗم٣مُلنَمغْمُ ٣مئُِٚمقَن؟َأْي َِمٛمُْف,هَمَٝمْدطُمُٙمقنَايمِمه

شَأضَمٌدَِمٛمْفَُيْدطُمْؾهَمَٙمؿُْأنْمٙمَِؼآطِمُرُهْؿ,َدطَمَؾهَم١مَِذا
(2)

.

أيبؽمٔمٝمداخلدري ـْ صعم-وم٣مل:ؽمٚمٔم٦مايمٛمٌل,-ريضاهللفمٛمف-َوفَم

ـْ»يٗمقل:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايمٛمه٣مِر٣مَص٣مَمَيْقَمًََم ـْ َداهللَوصْمَٜمُففَم دِمؽَمٌِٝمِؾاهللزَمٔمه

ٌِْٔمكَمطَمِريًٖم٣م شؽَم
(9)

.شزم٣مفَمد»وهذايمٖمظايمٌخ٣مري,ودميمٖمظَمًٙمؿ:,َمتٖمؼفمٙمٝمف

أشمٛمك وومد وصمؾاهلل ايمِم٣مئٚمكمفمز فمعم سمٔم٣ملم, همٗم٣مل ۓ  چ :

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                

.[11ٕضمزاب:]ا چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

:وزي٣مدةاإليامن,فمزوصمؾوايمِمٝم٣ممَمـأؽم٣ٌمبسمٗمقىاهلل

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  چ :وم٣ملسمٔم٣ملم

.[141]ايمٌٗمرة:چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

همٖمل,وفمجزفمـايمزواج,إذاؿم٣ميم٦مفمٙمٝمفايمٔمززم٥م,وايمِمٝم٣مموصم٣مءيمإلٞم٣ًمن

فمٙمٝمف,دمايمِمحٝمحكم,-ريضاهللفمٛمف-ضمدي٧مازمـَمًٔمقد وم٣ملصعماهللُ
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 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[059] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ُف»آيمفوؽَمٙمهؿ:فمعمو ْج,هَم١مِٞمه هَمْٙمَٝمَتَزوه ٣ٌَمَءَة اؽْمَتَْم٣مَعَِمٛمُْ٘مُؿايم ـِ ٣ٌَمِب,ََم ايمُمه َي٣مََمْٔممَمَ

يَمُف ُف هَم١مِٞمه ْقِم, زم٣ِميمِمه هَمَٔمَٙمْٝمِف َتْمِْع ًْ َي ْ مَل ـْ َوََم ْٙمَٖمْرِج,
يمِ ـُ َوَأضْمَِم ٌٌََمِ يمِْٙم َأنَمضُّ

شِوصَم٣مءٌ
(2)

.

:ء,وايمِم٣محلكم,ىمامؽمؼمىأنداودفمٙمٝمفايمًالمإٞمٌٝم٣موايمِمٝم٣ممهقدأب

ىم٣منيِمقم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,وايمٛمٌلشويٖمْمريقًَم٣م٣مىم٣منيِمقميقَمً»

َم٣ميٟميتزمٝم٣مٞمفإنؾم٣مءاهلل.,ىمثغًمافمعم

إنوومعهمٝمٜم٣مطمٙمؾ,6وايمِمٝم٣ممدمايمتْمقع,هقمم٣ميرصمكأنُيتؿزمفايمٖمريّم٥م

:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-فمـَأيِبُهَرْيَرةَظم٣مصم٣مء صعماهلل-ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ

 وؽمٙمؿ فَمَٚمٙمِِف»:َيُٗمقُل-فمٙمٝمف ـْ َِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َيْقَم ٌُْد ايْمَٔم زمِِف حُي٣َمؽَم٤ُم ََم٣م َل َأوه إِنه

 طَم٣مَبَوطَمِنَ َدْتهَمَٗمْد ًَ هَم َأهْمَٙمَحَوَأْٞمَجَحَوإِْن َصُٙمَح٦ْمهَمَٗمْد هَم١مِْن ْنهَم١مِ,َصاَلسُمُف

 َوصَمؾه فَمزه بُّ ٌءوَم٣مَلايمره هَمِريَّمتِِفَرْ ـْ ٍع:اْٞمَتَٗمَصَِم سَمَْمقُّ ـْ ٌِْديَِم اْٞمُٓمُرواَهْؾيمَِٔم

َيُ٘مقنُ ايْمَٖمِريَّم٥ِم؟شُمؿه ـْ ٣مََم٣ماْٞمَتَٗمَصَِم َؾِِبَ شؽَم٣مئُِرفَمَٚمٙمِِففَمعَمَذيمَِؽهَمُٝمَ٘مٚمه
(9)

.

.وىمذيمؽايمِمٝم٣ممإنىم٣منيمٙمٔمٌدضمٌظَمـايمتْمقع

دمفمزوصمؾوم٣ملاهلل,يمٖمّمٙمفؽمٌح٣مٞمفوسمٔم٣ملموٝمػإلماهللأ٣ممومدوايمِمٝم



                                                           
 (.2466(، ومسلم في صحيحو برقم: )2261أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

(. وىو في الصحيح 2491(، وابن ماجو )401(، والنسائي )421أخرجو الترمذي ) (9)
 (.2408المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم: )



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[061] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 »احلدي٧مايمٗمدد: ٓه ْقم إ أصْمِزيزمفِ رم هم١مٞمهف ايمِمه شوأٞم٣م
(2)

 ؽمقاءدمذيمؽ,

.صٝم٣ممايمٖمرضأوايمٛمٖمؾ

ُتٖمٝمزً إفمامل, همّم٣مئؾ ايمٔمٙمامء واظمح٣مهمٓم٥مويذىمر إيمٝمٜم٣م, اظم٣ٌمدرة فمعم ا

.فمٙمٝمٜم٣م

********** 





















                                                           
، من حديث (2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )2264أخرجو البخاري في صححيو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -أبي ىريرة 



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[060] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

هم)–671 ـْ ايْمَٔم٣مِصَٔم ـِ فَمْٚمِروزْم ـِ زْم ٌِْداهللهِ »وَم٣مَل:-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم ُأطْمػِمَ

 اهللهِ -َرؽُمقُل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ايمٛمهَٜم٣مرَ-صعم ـه َُٕصقََم َوَاهللهِ َأوُمقُل: ,َأِّنِّ

ْٝمَؾََم٣مفِمُْم٦ُم ايمٙمه ـه ,َوٕوَُمقََم :َأْٞم٦َم-ٙمؿصعماهللفمٙمٝمفوؽم-هَمَٗم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

وُمْٙمُتفُ وَمْد يَمُف: هَمُٗمْٙم٦ُم َذيمَِؽ؟ وُمْٙم٦َم ل,ايمهِذي َوُأَمِّ َأْٞم٦َم ٓ,زمَِٟميِب هَم١مِٞمهَؽ هَمَٗم٣مَل:

َذيمَِؽ َتْمِٝمُع ًْ َوَأهْمْمِرْ,سَم َوَٞمؿْ,هَمُِمْؿ ٣ممٍ,َووُمْؿ َأيه شَمالشَم٥َم ْٜمِر ايمُمه ـْ َِم ,َوُصْؿ هَم١مِنه

َوَذيمِ ٣م. َأَْمَث٣مِْلَ زمَِٔممْمِ ٛم٥ََم ًَ ْهرِاحْلَ ايمده ِصَٝم٣مِم ,َؽَِمْثُؾ ـْ َِم َأهْمَّمَؾ ُأؿمِٝمُؼ هَم١مِِّنِّ وُمْٙم٦ُم:

َيْقَمً هَمُِمْؿ وَم٣مَل: َيْقََمكْمِ٣مَذيمَِؽ, َذيمَِؽ,َوَأهْمْمِْر ـْ َِم َأهْمَّمَؾ ُأؿمِٝمُؼ وَم٣مَل:,وُمْٙم٦ُم:

ٝمَ,.هَمَذيمَِؽَِمْثُؾِصَٝم٣مِمَداُود٣مَوَأهْمْمِْرَيْقَمً٣مهَمُِمْؿَيْقَمً هَمُٗمْٙم٦ُم:,٣ممَِوُهَقَأهْمَّمُؾايمِمِّ

َذيمَِؽ ـْ َذيمَِؽ.وَم٣مَل:َٓأهْمَّمَؾَِم ـْ ُأؿمِٝمُؼَأهْمَّمَؾَِم شإِّنِّ
(2)

.

 ِرَواَي٥ٍم: »َودِم َأطِملَداُود َصْقِم هَمْقَق -َٓصْقَم ْهِر ايمده َيْقَمً-ؾَمْْمَر ٣مُصْؿ

.(شَوَأهْمْمِْرَيْقًَم٣م

 *******************************اؾشرح:

َمًٙم اإلَم٣مم ؽم٣مق ؿمرومفوومد َمـ ىمثغًما زي٣مدات,ؿ زمٔمّمٜم٣م َم٣م,ودم َمٛمٜم٣م

:يتٔمٙمؼزمٗمراءةايمٗمرآن

فَمْٚمٍرو ـِ زْم اهللهِ ٌِْد فَم ـْ اهللهِ:وُمْٙم٦ُم:وَم٣مَل,فَم َرؽُمقَل ؟,َي٣م ايْمُٗمْرآَن َأوْمَرُأ ىَمْؿ دِم

دِمايْمُٗمْرآنََواوْمَرأِ»":وَم٣مَل وُمْٙم٦ُموَم٣مَلشؾَمْٜمرٍىُمؾِّ اهللِ,َٞمٌِلهَي٣م: َأهْمَّمَؾؿمِٝمُؼأُإِِّنِّ

                                                           
 (.2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )2200أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[062] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْ »وَم٣مَلَذيمَِؽ,َِم دِمهَم٣موْمَرْأهُ: ـَىُمؾِّ ي وُمْٙم٦ُموَم٣مَلشفِممْمِ اهللِ,َٞمٌِلهَي٣م: ُأؿمِٝمُؼإِِّنِّ

ـَْأهْمَّمَؾ دِمهَم٣موْمَرْأهُ:»وَم٣مَلَذيمَِؽ,َِم اهللِ,َٞمٌِلهَي٣م:وُمْٙم٦ُموَم٣مَلشفَممْمٍىُمؾِّ ُأؿمِٝمُؼإِِّنِّ

ـَْأهْمَّمَؾ دِمهَم٣موْمَرْأهُ:»وَم٣مَلَذيمَِؽ,َِم ٌٍْع,ىُمؾِّ ؽَم َٓ شَذيمِؽفَمعَمسَمِزدَْو
(2)

.

 َمًٙمؿ: طم٣مرج :وُمْٙم٦ُم»:وَم٣مَلأٞمفَوصم٣مءتزي٣مدة ـْ َِم َأىْمَثَر فَمعَم َأوْمَقى إِِّنه

َيْٗمَرُؤهُ":وَم٣مَل,َذيمَِؽ ـْ َيْٖمَٗمُٜمُفََم شَماَلٍثَٓ ـْ َِم شدِمَأوَمؾه
 (9)

.

َرؽُمقُلاهللهِ»قىله: َأوُمقُل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ُأطْمػِمَ .شَأِّنِّ

.ونمغمهيمٙمٚمِمٙمح٥مايمممفمٝم٥مصمقازٞمٗمؾاخلػمإلمايمًٙمْم٣منوفًه:

فَمْٚمٍرو,وؽم٤ٌمذيمؽَم٣مأطمرصمفأمحدونمغمهوايمٙمٖمظيمف ـِ زْم ٌِْداهللهِ فَم ـْ -فَم

 ريضاهلل صَمٛمِل":وَم٣مَل-فمٛمٜمام ـْاَْمَرَأةًَأيِبَزوه وُمَرْيٍش,َِم قَمهفمََدطَمَٙم٦ْمهَمَٙمامه

صَمَٔمْٙم٦ُم ٣م,َأْٞمَح٣مُشَٓ ه٣مَْلَ ـَيِبمِم ةَِِم ٣ٌَمَدِة,فَمعَمايْمُٗمقه ـَايْمِٔم ْقمَِِم اَلِة,ايمِمه َوايمِمه

ـُفَمْٚمُروهَمَج٣مءَ ٣مهَمَٗم٣مَلفَمَٙمْٝمَٜم٣م,َدطَمَؾضَمتهكىَمٛمهتِِف,إلَِمايْمَٔم٣مصِزْم َوصَمْدِتىَمْٝمَػ:َْلَ

صَم٣ملِطَمغْمَ:وَم٣ميَم٦ْمزَمْٔمَٙمِؽ؟ ىَمَخغْمَِأوْايمرِّ ٌُُٔمقيَم٥ِم, ـْايْم َْرصُمؾٍَِم ىَمٛمًَٖم٣م,يَمٛم٣َمُيَٖمتِّْشمَل

ْ ,هَمَٟموْمٌََؾهمَِراؾًم٣م,يَمٛم٣َمَئْمِرْفَومَل ٛمِلهَمَٔمَذََمٛمِل,فَمقَمه ٣مٞمِِف,َوفَمّمه ًَ
َأْٞمَ٘مْحُتَؽ:هَمَٗم٣مَلزمِٙمِ

ـْاَْمَرَأةً ٤ٍم,َذاَتوُمَرْيشٍَِم ًَ إلَِماْٞمَْمَٙمَؼشُمؿهَوهَمَٔمْٙم٦َمَوهَمَٔمْٙم٦َم,هَمَٔمَّمْٙمَتَٜم٣م,ضَم

صعماهللفمٙمٝمف-ايمٛمهٌِلُّإرَِمههَمَٟمْرؽَمَؾهَمَُمَ٘م٣مِِّن,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّ

                                                           
 (.2212أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

  (.0140برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (9)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[063] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

رِمهَمَٗم٣مَلهَمَٟمسَمْٝمُتُف,-وؽمٙمؿ وُمْٙم٦ُم"ايمٛمهَٜم٣مَر؟َأسَمُِمقمُ": وَم٣مَلَٞمَٔمْؿ,: َوسَمُٗمقمُ":

ْٝمَؾ؟ وُمْٙم٦ُم"ايمٙمه وَم٣مَلَٞمَٔمْؿ,: َوُأهْمْمُِر,َأُصقمُيَم٘مِٛمِّل": َوَأَٞم٣مُم,َوُأَصقمِّ َوَأََمسُّ

٣مَء, ًَ ـْايمٛمِّ ـَْرنِم٤َمهَمَٚم ش"َِمٛمِّلهَمَٙمْٝمَسؽُمٛمهتِلفَم
(2)

.

ايمٛمهَٜم٣مرَ»قىله: ـه َُٕصقََم ْٝمؾ,َوَاهللهِ ايمٙمه ـه فمعم:شَوٕوَُمقََم ضمٙمػ أٞمف أي

.اظمداوَم٥مفمعمايمِمٝم٣مموايمٗمٝم٣مم

اؽمتحالفوفًه: احلٙمػزمٕمغم صمقاز وومد , ايمٛمٌل صعماهللفمٙمٝمف-ىم٣من

.ىمامؽمٝمٟميتَمٔمٛم٣مدمزم٣مبإيامنإنؾم٣مءاهللسمٔم٣ملم,يٖمٔمٙمفىمثغًما-وؽمٙمؿ

اهللضمرصايمًٙمػروقاناهللفمٙمٝمٜمؿوفًه: همٜمقفمزوصمؾفمعمؿم٣مفم٥م ,

 اهلل ؿم٣مفم٥م َمـ ي٘مثر أن َمراده ىم٣من ايمٝمٚمكم, هذا وصمؾضمكمأومًؿ َمـفمز ,

.ايمِمٝم٣مم,وايمٗمٝم٣مم

ريض-إذأنفمٌداهللزمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصِمٝم٣مموايمٗمٝم٣مم,همّمٝمٙم٥مايموفًه:

.طمت٣مرمه٣مدوننمغممه٣ما-فمٛمٜماماهلل

وَم٣مَلَيْرهَمُٔمُف,,-ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرةََأيِبوصم٣مءدمضمدي٧م ايمٛمٌلؽُمئَِؾ:

اَلةَِأيُّ:صعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ َوَأيُّاظمَْْ٘مُتقزَم٥ِم؟زَمْٔمَدَأهْمَّمُؾايمِمه َٝم٣ممِايمِمِّ

»هَمَٗم٣مَلَرََمَّم٣مَن؟ؾَمْٜمرِزَمْٔمَدَأهْمَّمُؾ اَلِة,َأهْمَّمُؾ: اَلةِزَمْٔمَدايمِمه اظمَْْ٘مُتقزَم٥ِم,ايمِمه

                                                           
 (.0400برقم: ) مسندهفي  أحمدجو أخر  (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[064] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اَلةُ ْٝمِؾ,صَمْقِفدِمايمِمه َٝم٣ممَِوَأهْمَّمُؾايمٙمه اهللِؾَمْٜمرِِصَٝم٣ممَُرََمَّم٣مَن,ؾَمْٜمرِزَمْٔمَدايمِمِّ

مِ شاظمَُْحره
(2)

.

.يتأيَمدةضمٝم٣م:شََم٣مفِمُْم٦ُم»قىله:

ٛم٣َم }فمـاظم٠مَمٛمكماوومدوم٣ملسمٔم٣ملمخمػمً:َمالزَم٥مايمْم٣مفم٥مضمتكاظمامتفًه: َرزمه

َوهَ َهَدْيَتٛم٣َم إِْذ زَمْٔمَد وُمُٙمقزَمٛم٣َم سُمِزْغ ٣مُبَٓ َؽَأٞم٦َمايْمَقهه إِٞمه ٥ًم ,{٤ْميَمٛم٣َمَِمـيمهُدٞمَؽَرمْحَ

سمٔم٣ملم :ووم٣مل ٙماًِم} ًْ َُم ٛمِل {سَمَقهمه و, ايمٛمٌل وؽمٙم-يٗمقل فمٙمٝمف اهلل صعم :-ؿ

٦ٌِّْمومٙمٌلفمعمديٛمِؽ,َمث٦ٌمايمٗمٙمقِب ي٣م ايمٙمٜمؿ» ششم
(9)

.

ايم٣ًمفمديودمضمدي٧مؽمٜمؾ -زمـؽمٔمد :دمايمٌخ٣مري-ريضاهللفمٛمف

اَم» شزم٣ِمخَلَقاسمِٝمؿِإفَْماَمُلَوإِٞمه
(1)

.

,هذافمٛمدهومِمقر,شمؿيٛمحرف,أويٙمزمايمْم٣مفم٥مشمؿيؼمكؿهم٣ميمذييًتٗمٝم

.إذافمٚمؾفمٚمالداومفمٙمٝمفىم٣من-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هم١منايمٛمٌل

.شَأْٞم٦َمايمهِذيوُمْٙم٦َمَذيمَِؽ؟»قىله:

.َمقاصمٜم٥ماخلِمؿزمامومٝمؾهمٝمففًه:

ايمتث٦ٌمدمإَمر.وفًه:

                                                           
  (.2201أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

برقم:  سننوفي  (، والترمذي90196، 29260، 2496أحمد في مسنده برقم: )أخرجو  (9)
(، من حديث أنس بن مالك، وأم سلمة، وعائشة 1814، وابن ماجو برقم: )(1199، 9246)

 .-رضي اهلل عنهم  -

  (.0060في صحيحو برقم: ) يالبخار أخرجو  (1)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[065] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.شهَمُٗمْٙم٦ُميَمُف:وَمْدوُمْٙمُتُف»قىله:

زمؾَي٤مفمٙمٝمفأنيٌمحزمرهمع,فمدمايمتٔمريضهمٝمامٞم٤ًمإلماإلٞم٣ًمنفًه:

.فمؼمافؽمٝمدإديم٥موأنآ,ايمتٜمٚم٥م,أوزم٣مإلصم٣مزم٥مهمٝمٜم٣م

ل»قىله: .شزمَِٟميِبَأْٞم٦َمَوُأَمِّ

.نمغمهَمـايمتٖمدي٥ميمٙمرصمؾايمٔمٓمٝمؿ,َمـفم٣مملٍ,وفًه:

ل»معيِ قىله:و َوُأَمِّ َأْٞم٦َم رؽمقل:شزمَِٟميِب ي٣م وأَمل أهمديؽزمٟميب ,اهللأي

وىم٣من يمرؽمقلاهلل-فمٛمٜمؿريضاهلل-ايمِمح٣مزم٥م صعماهللفمٙمٝمف-يٗمقيمقُن٣م

.اىمثغمً-وؽمٙمؿ

ريضاهلل-ؽمٔمدزمـأيبووم٣مص-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همدىايمٛمٌلوومد

دمنمزوةأضمد.-فمٛمف

وَمْٝمٍسوَم٣مَل ـْ ََم٣ميمٍِؽ:همَٔم ـُ زْم ؽَمْٔمُد مَجََعَرؽُمقُلاهللهِ:وَم٣مَل صعماهللفمٙمٝمف-ََم٣م

ٌْقِم-وؽمٙمؿ وَم ضََمٍد
ِٕ  رِم.َأزَمَقْيِف يَمَٝمُٗمقُل َرَأْيُتُف ؽَمْٔمُد»:َويَمَٗمْد َأيِبا,َي٣م همَِداَك ْرِم

ل شَوُأَمِّ
(2)

.

َتْمِٝمُعَذيمَِؽ»قىله: ًْ .أيسمٔمجزفمٛمف:شهَم١مِٞمهَؽٓسَم

                                                           
، 9422، ومسلم في صحيحو برقم: )(4611، 9261في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (2)

ما. -رضي اهلل عنو  -(، من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث سعد بن أبي وقاص 9429
لبخاري برقم: كما في ا  -رضي اهلل عنو  -وقالها النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم أيًضا للزبير 

 (.9420(، ومسلم برقم: )1096)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[066] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمٛمِمٝمح٥مزم٣ميمرهمؼوايمتقصمٝمفإلمَم٣مهقأضمًـوأهمّمؾ.وفًه:

ايمٛمٌل همٖملآطمرإَمرىم٣من,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وومدضمِمؾَم٣مَتقهمف

ايمٔم٣مص فمٌداهللزمـفَمْٚمرو  -فمٛمٜمامريضاهلل-يٗمقل : وَمٌِْٙم٦ُم» َأىُمقَن َْن َٕ

٣مَمايمتلوم٣ملرؽمقلاهللهِ َيه ْٕ إرمَمـَأْهقِم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمثهاَلشَم٥َما َأضَم٤مُّ

ش.َوََم٣مرِم

 رواي٥م: ايمٛمٌل»ودم رم ووم٣مل وم٣مل فَمقَمه َد هَمُُمدِّ ْدُت هَمَُمده صعماهللفمٙمٝمف-وم٣مل

سَمْدِرييَمَٔمٙمهَؽَيُْمقُل-وؽمٙمؿ َٓ ُتإلمايمذيوم٣ملرمإِٞمهَؽ زمَِؽفُمْٚمٌروم٣ملهَمٌِمْ

ىمٛم٦موَمٌِْٙم٦ُمُرطْمَِم٥َم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌل َأِّنِّ َوِدْدُت ُت همٙمامىَمػِمْ

اهللهِ  ش.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َٞمٌِلِّ
َوَأهْمْمِرْ»قىله: َوَٞمؿْ,هَمُِمْؿ وه٘مذا:شَووُمْؿ واسمركزمٔمّم٣م, زمٔمّم٣م أيصؿ

ايمٗمٝم٣مم.

.هقأىمٚمؾوايمدٓيم٥مإلمَم٣ماإلرؾم٣مدفًه:

يدلفمعمَم٣م,أناإلٞم٣ًمنإذاٞمِمحزمؼمكأَمرٍوفًه: هقأهمّمؾيٛمٌٕملأن

.َمٛمف

ُن٣مهفمـ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اإلرؾم٣مدإلمإين,هم١منايمٛمٌلوفًه:

.صٝم٣ممايمدهر,وومٝم٣ممايمٙمٝمؾأمجع,وديمففمعمإينايمذيهقٞم٣مهمٌعيمف



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[067] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣مت,قموايمْمٔم٣مم,ظم٣مأناإلٞم٣ًمنزمح٣مصم٥مإلمايمٛموفًه:

ايمٛمٌل -أن وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف َهَجَٚم٦ْم»وم٣مل: ذيمَؽ همٔمٙم٦َم إذا َؽ هم١مٞمه

٣م ضمٗمًّ َؽ ًِ يمِٛمَْٖم وإنه َؽ, ًُ ٞمٖم وَٞمِٖمَٜم٦ْم ٣م,فمٝمٛمُؽَ, ضمٗمًّ وَأهْمْمِرْ ,وٕهٙمَِؽ ,همُِمْؿ

.شووُمْؿوَٞمؿْ

.وٞمٖمًؽ,وهمؼمصمًٚمؽ,أُن٣مؤمٖم٦مفمٝمٛمؽزمٚمٔمٛمكهجٚم٦م:

أٞم اظمٙمؾ,أو يٙمحٗمٜم٣م فم٣ٌمدةف فمعم داوم إذا اإلٞم٣ًمن َمـوهمٝمٜمهم١من رء ٣م

.اظمُمٗم٥م,رزمامحلٗمفاظمٙمؾَمـذيمؽ

 ـْ -فَم٣مئَُِم٥مَوفَم -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلهَأنه":-ريضاهللفمٛمٜم٣م

»وَم٣مَلاَْمَرَأٌة,َوفِمٛمَْدَه٣مفَمَٙمْٝمَٜم٣مَدطَمَؾ ـْ: وَم٣ميَم٦ْمشَهِذِه؟ََم ـْرُسَمْذىمُهُماَلَٞم٥ُم,: َِم

٣م, َٓهَمَقاهللهِسُمْمِٝمُٗمقَن,زماَِمفَمَٙمْٝمُ٘مؿََْمْف,:»وَم٣مَلَصاَلهِتَ َوىَم٣منَشَِتَٙمُّقاضَمتهكاهللهَُيَٚمؾُّ

 ـَِأضَم٤مه ي ٌُفُفَمَٙمْٝمفََِم٣مَدامَإيَِمْٝمفِايمدِّ شَص٣مضِم
(2)

.

َمِ»:قىله ٣ممٍَوُصْؿ َأيه شَمالشَم٥َم ْٜمِر ايمُمه فم:شـْ واْلٚمٜمقر عمأيَمـأيايمُمٜمر

.اؽمتح٣ٌمبايمٌٝمض

٣م" وفًه: َأَْمَث٣مِْلَ ٛم٥ََمزمَِٔممْمِ ًَ احْلَ فمعمَم٣ميٟميت,ٕنايمُمٜمرشمالشمقنيقًَم٣م,,"َأنه

أي٣مم ص٣ممايمٔمٌدشمالشم٥م اٞمّم٣مهم٦مإلمرَمّم٣من,ىم٣مٞم٦مىمثالشمكميقَمً,هم١مذا هم١مذا ٣م,

.ص٣مرتىمِمٝم٣ممايمًٛم٥م

                                                           
 (.081مسلم في صحيحو برقم: )و  (،41البخاري في صحيحو برقم: ) أخرجو (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[068] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ْهرِوَ»قىله: .أيَمثؾصٝم٣ممايمًٛم٥م:شَذيمَِؽَِمْثُؾِصَٝم٣مِمايمده

٣م»:قىله َأَْمَث٣مِْلَ ٛم٥ََمزمَِٔممْمِ ًَ احْلَ فمعمهذهفمزوصمؾهمّمؾاهللوهذاَمـ:شهَم١مِنه

.إَم٥م

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  گچ :وم٣ملسمٔم٣ملم

.[127]إٞمٔم٣مم:چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

َأيِبَذر :ايمٗمدددماحلدي٧مو ـْ وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ:وَم٣مَل,-ريضاهللفمٛمف-فَم

ـْ:َيُٗمقُلاهللهُسَمَٔم٣ملَم»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ٛم٥َمِصَم٣مءَََم ًَ هَمَٙمفُزم٣ِمحْلَ ٣مفَممْمُ َأَْمَث٣مِْلَ

ـَْوَأِزيُد, ٝمَِّئ٥مِصَم٣مءََوََم ًه ـَْأنْمِٖمرَُأوَِْمْثُٙمَٜم٣مؽَمٝمَِّئ٥مٌهَمَجَزاُؤهُزم٣ِميم َبَوََم اَِمٛمِّلسَمَٗمره ؾِمػْمً

زْم٦ُم ـِْذَرافًم٣م,َِمٛمْفُسَمَٗمره َبَوََم زْم٦ُمِذَرافًم٣مَِمٛمِّلسَمَٗمره ـْزَم٣مفًم٣م,َِمٛمْفُسَمَٗمره َيْٚمًِمَأسَم٣مِِّنَوََم

ـَْهْرَويَم٥ًم,َأسَمْٝمُتفُ َْرضِزمُِٗمَراِبيَمِٗمَٝمٛمِلَوََم ْٕ طَمْمِٝمَئ٥مًا كَُٓ زمِِٚمْثٙمَِٜم٣ميَمِٗمٝمُتفُؾَمْٝمًئ٣ميِبُيمْمِ

شََمْٕمِٖمَرةً
(2)

.

َمٔمٗم٤ميمٗمّم٣مئف,وُٓيًٟملأناهللهمٔم٣ملظم٣ميريد,ٓرادحل٘مٚمف,وٓوفًه:

.فماميٖمٔمؾوهؿيًٟميمقن

واهللأفمٙمؿ.,ىمرأنإَمؿايم٣ًمزمٗم٥مملسم٘مـاظمّم٣مفمٖم٥مفمٛمدهؿوومدذُ

وُيرنم٤مدم,وُئمٚمؾِب٣م,ضمتكسُمٙمَتزمذىمرهمّمٝمٙم٥مإفماملايمِم٣محل٥موفًه:

اظم٣ٌمدرةإيمٝمٜم٣م.

                                                           
 (.9080أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)
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[069] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.ايمدٓيم٥مفمعمصمقاَمعإفماملايمِم٣محل٥موفًه:

:قاَمعهمٌٔمضإفماملايمِم٣محل٥مصم

,ضكعيت الضحى :وجن َأيِبَذر  ـْ ,-ريضاهللفمٛمف-دمصحٝمحَمًٙمؿفَم

 ايمٛمهٌِلِّ ـْ -فَم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم فَمعَمُيِْمٌُِح»يٗمقل: ـْؽُماَلََمكىُمؾِّ َِم

َصَدوَم٥ٌم,َأضَمِدىُمؿْ ٌِٝمَح٥مٍهَمُ٘مؾُّ ًْ َصَدوَم٥ٌم,سَم ِٚمٝمَدةٍَوىُمؾُّ َصَدوَم٥ٌم,َُتْ ٙمِٝمَٙم٥مٍَوىُمؾُّ هَتْ

َدوَم٥ٌم,َص ـَِوَُنْلٌَصَدوَم٥ٌم,زم٣ِمظمَْْٔمُروِفَوَأَْمرٌَصَدوَم٥ٌم,سَمْ٘مٌغَِمةٍَوىُمؾُّ َصَدوَم٥ٌم,اظمُْٛمَْ٘مرِفَم

ـَْوَُيِْزئُ ـََيْرىَمُٔمُٜماَمَرىْمَٔمَت٣منَِذيمَِؽَِم َحكَِم شايمّمُّ
(2)

.

.صٝم٣ممشمالشم٥مأي٣ممَمـىمؾؾمٜمرفمعمَم٣مسمٗمدم:ووجن 

ٌه٣مٍسءدمضمدي٧مامصم٣مىم,وايمتحٚمٝمد,ايمتًٌٝمح:ووجن  فَم ـِ ريضاهلل-ازْم

صُمَقْيِرَي٥مَ,-فمٛمٜمام ـْ »:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَم ايمٛمهٌِله صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنه

َرصَمَعزَمْٔمَد- ِجِدَه٣مشُمؿه ًْ ٌَْحَوِهَلدِمََم ايمِمُّ ضِمكَمَصعمه زُمْ٘مَرًة فِمٛمِْدَه٣م ـْ طَمَرَجَِم

هَمَٗم٣م ٥ٌم ًَ
َأْوَحكَوِهَلصَم٣ميمِ وَم٣ميَم٦ْمَأْن ايمهتِلهَم٣مَروْمُتِؽفَمَٙمْٝمَٜم٣م ٣مِل ِزيْم٦ِمفَمعَماحْلَ ََم٣م َل

 يَمَٗمْدوُمْٙم٦ُمزَمْٔمَدِكَأْرزَمَعىَمٙمِاَمٍتشَماَلَث-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َٞمَٔمْؿوَم٣مَلايمٛمهٌِلُّ

َوزمَِح ٌَْح٣مَناهللهِ ؽُم ـه اٍتيَمْقُوِزَٞم٦ْمزماَِموُمْٙم٦ِمَُمٛمُْذايْمَٝمْقِميَمَقَزَٞمْتُٜم ْٚمِدِهفَمَدَدطَمْٙمِٗمِفََمره

ِفَوِزَٞم٥َمفَمْرؾِمِفَوَِمَداَدىَمٙماَِمسمِفِ ًِ شَوِرَو٣مَٞمْٖم
(9)

.

                                                           
رضي اهلل  -، وجاء في الصحيحين من حديث أبي ىريرة (096أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (، دون ذكر ركعتي الضحى.2662(، ومسلم برقم: )9822، عند البخاري برقم: )-عنو 

 (.9090أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[071] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

»قىله: َذيمَِؽوُمْٙم٦ُم:هَم١مِِّنِّ ـْ :شُأؿمِٝمُؼَأهْمَّمَؾَِم

.زمٕمغمفمج٤موٓري٣مء,صمقازُتدثاإلٞم٣ًمنزمٗمدرسمففًه:

ريضاهلل-هم١منفمٌداهللزمـفمٚمرو,أنايمُم٣ٌمبخيتٙمػفمـنمغمهوفًه:

.ضمٝمٛمٜم٣م٣مىم٣منؾم٣ٌمزمً,-ٜمامفمٛم

أٞمفىمٙمامازداداإلٞم٣ًمنَمـايمٔمٚمؾايمِم٣ميمحىم٣منذيمؽأهمّمؾ.وفًه:

.شَوَأهْمْمِْرَيْقََمكْم٣مهَمُِمْؿَيْقَمً»قىله:

اؽمتْم٣مفم٥مفًه:  يمف اإلٞم٣ًمن ىم٣من إذا ؽمٝمام ٓ أضمًـ, هق َم٣م إلم ايمدٓيم٥م

وومدرة يتٗمربإلماهلل, أٞمف وصمؾزمحٝم٧م يقمفمز يقَمكم,زمِمٝم٣مم يٖمْمر ,شمؿ

.وي٠مدياحلؼايمذيفمٙمٝمف,يتٗمقىدمٞمٖمًف

فَمْٚمٍرو ـِ زْم ٌِْداهللهِ -اهللهَِرؽُمقَلَأنه»:-فمٛمٜمامريضاهلل-ودمرواي٥مفمـفَم

,هَمَدطَمَؾَصْقَِمل,يَمفُُذىمِرَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـِْوؽَم٣مَدةًيَمفُهَمَٟميْمَٗمْٝم٦ُمفَمقَمه َِم

:هَمَٗم٣مَلَوزَمْٝمٛمَُف,زَمْٝمٛمِلايمِقؽَم٣مَدةَُوَص٣مَرِتإَْرِض,فَمعَمهَمَجَٙمَسيمِٝمٌػ,ضَمُْمُقَه٣مَأَدمٍ

ـَْيْ٘مِٖمٝمَؽَأََم٣م» َِم ٣مٍم؟شَماَلشَم٥مُؾَمْٜمرٍىُمؾِّ وَم٣مَل,شَأيه وُمْٙم٦ُم: :وَم٣مَلاهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:

٣م» ًً وُمْٙم٦ُم,شََخْ »وَم٣مَلاهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م: ًٌْٔم٣م: وُمْٙم٦ُم,شؽَم :وَم٣مَلاهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:

ًٔم٣م» ًْ
ةَإضِْمَدى:»وَم٣مَلاهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:وُمْٙم٦ُم,شسمِ صعماهلل-ايمٛمهٌِلُّوَم٣مَلشُمؿه,شفَممْمَ



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[070] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 وؽمٙمؿ »-فمٙمٝمف اَلمُفَمَٙمْٝمفَِداُودََصْقمِهَمْقَقَصْقمََٓ: ًه َهِر,ؾَمْْمرَايم ُصؿْايمده

شَيْقًَم٣مَوَأهْمْمِرَْيْقًَم٣م,
(2)

.

.ِب٣مهمٝمامأفمٙمؿًٛمـ,ايمتلملئمٚمؾوهذهَمـايم

دمايمُمٜمر أي٣مم شمالشم٥م ىم٣منذيمؽ,أوسمًٔم٥م,أوؽمٌٔم٥م,أوَخ٥ًم,هم١منص٣مم

يقَمكم"ؽمٛم٥م" وأهمْمر يقًَم٣م ص٣مم ,وإن ايمٛمٌل زمف أَمر فمٙمٝمف-همٗمد اهلل صعم

صعم-٣موأهمْمريقًَم٣مومدأذنزمفايمٛمٌلوإنص٣مميقَمً,"ؽمٛم٥م"همٜمق,-وؽمٙمؿ

.وهقؽمٛم٥م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ـَِٞمْقهَمؾَِأيِبضمدي٧مهمٖمل,يمٙمًٛم٥م٣مدمايمُمٜمرىم٣منَمقاهمٗمً٣مزمؾإنص٣مميقَمً زْم

ـْفَمْٗمَرٍب,َأيِب ـِ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقَلؽَمَٟميْم٦ُم":وَم٣مَلَأزمِٝمِف,فَم فَم

ْقِم, ـََيْقًَم٣مُصؿْ:»هَمَٗم٣مَلايمِمه ْٜمرَِِم :وَم٣مَلِزْدِِّن,ِزْدِِّناهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:وُمْٙم٦ُمشايمُمه

ـَْيْقََمكْمِِزْدِِّن,ِزْدِِّناهللهَِرؽُمقَلَي٣مقُلسَمٗمُ» َِم اهللهِ,َرؽُمقَلَي٣م:وُمْٙم٦ُم,شؾَمْٜمرٍىُمؾِّ

ِزْدِِّنِزْدِِّن ٣م,َأصِمُدِِّنإِِّنِّ ٣م,َأصِمُدِِّنِزْدِِّن,ِزْدِِّن:هَمَٗم٣مَلوَمِقيًّ َ٘م٦َموَمِقيًّ ًَ اهللهَِرؽُمقُلهَم

فُأَـَمٛمَٛم٦ُْمضَمتهك-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ- ِِّن,ٞمه دُّ ٣ممٍشَماَلشَم٥مَُصؿْ:»وَم٣مَليَمغَمُ ـَْأيه َِم

 شؾَمْٜمرٍىُمؾِّ
(9)

.

.أيدمنمغمرَمّم٣من:ش٣مَوَأهْمْمِْرَيْقَمً٣مهَمُِمْؿَيْقَمً»:قىله

                                                           
 (.2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )2286أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.9411، والنسائي برقم: )(96001برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (9)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[072] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.ٛمٝم٥مايم٘مٖم٣مرةهمِمٝم٣مَمفزم٣مؿمؾزمويمقص٣ممرَمّم٣منزمٛمٝم٥مايمتْمقع,أو

:شهَمَذيمَِؽَِمْثُؾِصَٝم٣مِمَداُود»قىله:

ىم٣مني٣ٌمدرإيمٝمفَمـايمْم٣مفم٣متهمّمٝمٙم٥مداودفمٙمفًه: ايمًالم,وَم٣م هم٘م٣من,ٝمف

اَم٣م وطمٝمقيمفسمنج,ووم٣ملرؽمقلاهلل,همٗمدىم٣منيٗمرأايمززمقر,ومراًءا,صقاًَم٣م,ومقه

يمٗمدأوسمٝم٦م»,-ريضاهللفمٛمف-يمٔمٌداهللزمـومٝمس-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-

شَمـَمزاَمغمآلداوداَمزَم٣مرً
(2)

.

زمقرهقرازمعايم٘مت٤مايمتلومِمٜم٣مهم٘م٣منضمًـايمِمقتزم٣ميمززمقر,وىمت٣مزمفايمز

ايمٗمرآن,وايمتقراة,واإلٞمجٝمؾ,وايمززمقر,وَمعذيمؽ:وهل,فمٙمٝمٛم٣مفمزوصمؾاهلل

ايمذيهقايم٘مت٣مبايمذيأٞمزلفمعم,همامضُمٖمظإٓايمٗمرآن,يّم٣مفإلماظمحرهم٣مت

.وىمٙمٜم٣مىمالماهلل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-حمٚمد

ەئ  ەئ  وئ  چ :ٔم٣ملمآومتداءزمٚمـؽمٌٗمٛم٣مإنأومرهايمممعوم٣ملسموفًه:

.همممعَمـومٌٙمٛم٣مذعيمٛم٣مِبذاايمٗمٝمد,[57]إٞمٔم٣مم:چۇئ  ۆئ  ۇئوئ

َٝم٣ممِ»قىله: .وأضمًـايمِمٝم٣ممفأياىمٚمٙم:شَوُهَقَأهْمَّمُؾايمِمِّ

وومدوفًه: َمْمٙمًٗم٣م, أهمّمؾايمِمٝم٣مم هق يقم, وإهمْم٣مر يقم, أنصٝم٣مم زمٝم٣من

.اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمذيمؽ

.قأهمّمؾَمـص٣ممايمدهرهًداهمٜم:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ

                                                           
  (.021، ومسلم في صحيحو برقم: )(1648أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[073] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.وايمِمحٝمحأنهذااحلدي٧موم٣مٍضدمهذهاظمًٟميم٥م

َذيمَِؽ»قىله: ـْ .شَٓأهْمَّمَؾَِم

يزيدفًه: َمٜمامضمرصاإلٞم٣ًمنأن هلأهمّمؾإفمامل, ايمًٛم٥م أن ,زمٝم٣من

ايمٖمّمؾدمَمت٣مزمٔم ايمٛمٌلهم١من ؽمٛم٥م -٥م وؽمٙمؿ َمتٌع,-صعماهللفمٙمٝمف ويمذيمؽ

:ايمًٛم٥مي٠مصمرأصمريـ

.أصمراظمت٣مزمٔم٥ماألوه:

.وأصمرايمٔم٣ٌمدةٌي:الجا

ـْهمٖملؽمٛمـايمٛم٣ًمئل -ؽَمِٔمٝمدٍَأيِبفَم اَمَرصُمَٙمكْمَِأنه",-ريضاهللفمٛمف سَمَٝمٚمه

َٝم٣م, ٟمَايْمَقوْم٦ِم,دِمََم٣مءًَوصَمَداشُمؿهَوَصٙمه ٣مهَمَتَقوه دِمىَم٣منَََم٣ميمَِِماَلسمِفَِوفَم٣مدََأضَمُدمُهَ

ْايْمَقوْم٦ِم طَمُر,َئُمدَِومَل ْٔ ا َٓ َٟم ًَ ْيمِٙمهِذيهَمَٗم٣مَل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-لهايمٛمهٌِهَم مَل

٦ٌَْم:»َئُمْد ٛمه٥مََأَص ًُّ ٣م:»يمِْمطَمرَِووَم٣مَل.شَصاَلسُمَؽَوَأصْمَزَأسْمَؽ,ايم َِمْثُؾهَمَٙمَؽَأْٞم٦َمَأَمه

شمَجْعٍؽَمْٜمؿِ
(2)

.

أفمٓمؿأٞمؽ":و شكط الؿيذ األلباٌي ضمحْ اهلل أُ وعٍى أصبت الػٍة

."اَمـايمث٣مِّنأصمرً

.شٓصقَمهمققََصقِمداودَ»:قىله

.دمايمتْمقع٣مٕٞمفأىمثراظمًٚمقحزمفذفمً6أيٓأىمٚمؾ

                                                           
 لِلَِّذي َوقَالَ (، بلفظ: "118، وأخرجو أبو داود برقم: )(411برقم: ) سننوفي  النسائيأخرجو  (2)

 ".«َمرَّتـَْينِ  اْْلَْجرُ  َلكَ : »َوَأَعادَ  تـََوضَّأَ 



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[074] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وايم٘ماملوفًه: ايمتامم ديـ ايمديـ هذا أن ,زمٝم٣من ضمًٗم٣م و هلل, ٣م ضمٗمًّ همممع

همالي٠مديضمؼاهللضمتك6يمٙمٔمٌد,وَي٤مفمعمايمٔمٌدأنيٛمٓمرإلمهذيـإَمريـ

اهلل ضمؼ يّمٝمع ضمتك ي٠مديضمٗمف وٓ اهللييزمٛمٖمًف, ذع يٙمتزم زمؾ فمز,

.يمٙمٚمح٣مهمٓم٥مفمعمضمٗمفوضمؼاهللوصمؾ

أيبصُمَحْٝمَٖم٥َمَوْه٤مزمـفمٖملصحٝمحاإلَم٣ممايمٌخ٣مريَمـضمدي٧مهم -ٌِداهللّ

ؽَمْٙماَمَن,زَمكْمَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلُّآطَمك"وم٣مل:,-ريضاهللفمٛمف

ْرَداِء,َوَأيِب رَْأزَم٣مؽَمْٙماَمنُهَمَزارَايمده ْرَداءُِأمههَمَرَأىَداِء,ايمده يَم٥ًم,ايمده ٌَذِّ ٣مهَمَٗم٣مَلَُمَت ََم٣م:َْلَ

وَم٣ميَم٦ْمؾَمْٟمُٞمِؽ؟ ْرَداءَِأزُمقَأطُمقكَ: ْٞمَٝم٣م,دِمضَم٣مصَم٥مٌيَمفُيَمْٝمَسايمده َأزُمقهَمَج٣مءَايمدُّ

ْرَداِء, هَمَٗم٣مَلؿَمَٔم٣مًَم٣م,يَمفُهَمَِمٛمَعَايمده ىُمْؾ: وَم٣مَلَص٣مئٌِؿ,هَم١مِِّنِّ ضَمتهكؾٍزمِآىمَِأَٞم٣مََم٣م:

هَمَٟمىَمَؾ,سَمْٟمىُمَؾ, ٝمُْؾىَم٣منَهَمَٙمامه ْرَداءَِأزُمقَذَه٤َمايمٙمه هَمَٗم٣مَلَيُٗمقُم,ايمده شُمؿههَمٛم٣َمَم,َٞمْؿ,:

هَمَٗم٣مَلَيُٗمقُم,َذَه٤َم َٞمْؿ,: ْٝمِؾ,آطِمرُىَم٣منَهَمَٙمامه ؽَمْٙماَمنُوَم٣مَلايمٙمه :وَم٣مَلأَن,وُمؿِ:

َٝم٣م, ٣م,فَمَٙمْٝمَؽيمَِرزمَِّؽإِنه:ؽَمْٙماَمنُيَمفُهَمَٗم٣مَلهَمَِمٙمه َؽضَمٗمًّ ًِ ٣م,فَمَٙمْٝمَؽَويمِٛمَْٖم َْهٙمَِؽضَمٗمًّ ِٕ َو

٣م,فَمَٙمْٝمَؽ هَمَٟمفْمطِضَمٗمًّ ِذيىُمؾه ُف,ضَمؼ  -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلههَمَٟمسَمكضَمٗمه

"شؽَمْٙماَمنَُصَدَق:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلُّهَمَٗم٣مَليَمُف,َذيمَِؽهَمَذىَمرَ
(2)

.

ايْمَٔم٣مصِ ـِ فَمْٚمِروزْم ـُ ٌُْداهللهِزْم وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ:وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-َوفَمـفَم

- وؽمٙمؿ َوسَمُٗمقُم»:-صعماهللفمٙمٝمف ايمٛمهَٜم٣مَر سَمُِمقُم َؽ َأٞمه ُأطْمػَمْ ْ َأمَل اهللهِ ٌَْد فَم َي٣م

                                                           
 (.2208في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[075] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وَم٣مَلهَماَلسَمْٖمَٔمْؾ ْٝمَؾوُمْٙم٦ُمزَمعَمَي٣مَرؽُمقَلاهللهِ ِدَكايمٙمه ًَ ِْلَ ْرَووُمْؿَوَٞمْؿهَم١مِنه
ُصْؿَوَأهْمْمِ

٣م يمَِزْوصِمَؽفَمَٙمْٝمَؽضَمٗمًّ ٣مَوإِنه يمَِٔمْٝمٛمَِؽفَمَٙمْٝمَؽضَمٗمًّ ٣مَوإِنه شفَمَٙمْٝمَؽضَمٗمًّ
 (2)

.

ْهرِ»قىله: .ويمفأصمرايمًٛم٥موزي٣مدة,أيٞمِمػايمدهر:شؾَمْْمَرايمده

.ش٣مَوَأهْمْمِْرَيْقَمً٣مُصْؿَيْقَمً»قىله:

ريضاهلل-إَمرضمتكيٙمتزَمففمٌداهللزمـفمٚمروزمـايمٔم٣مصسمقىمٝمدفًه:

.-فمٛمٜمام

ضم٘مؿصٝم٣ممايمدهر؟مسألُ:

.أٞمفَٓيقزصقمايمدهرو,ؽم٣مقاظمِمٛمػاحلدي٧ميمٌٝم٣مُن٣م

:وومداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمَمٔمٛمكاحلدي٧مإلمومقيمكم

أي٣ممايمٔمٝمد,ٛمٜمكدماحلؼَمـص٣ممايمًٛمفىمٙمٜم٣مأنايم:ألوهلكوه اا زمامهمٝمٜم٣م

.ايمثالشم٥موأي٣ممايمتمميؼ,ويقمإوحك,يقمايمٖمْمر:َخًفوهل

يِمقممجٝمعايمًٛمف:الكوه الجاٌي ايمٛمٜمل,أٞمف أي٣مم احل٣ميم,ويٖمْمر ومد٥مهمٜمذه

.همْم٣مريقمإهؾآهمّمؾصٝم٣مَمٜم٣مأوصٝم٣مميقمواطمتٙمػهمٝمٜم٣مأهؾايمٔمٙمؿ

ْمه٣مِبَأزُمقوَم٣مَل: (3/172املغين )  قاه ابَ قساوة يف اَم:اخْلَ إَذاهُيْ٘مرَإٞمه

ـَِيْقََملْهمِٝمفَِأْدطَمَؾ ٣ممَ,ايْمِٔمٝمَدْي يِؼ6َوَأيه َنهايمتهمْمِ
َدِٕ وَم٣مَلَأمْحَ َيْقََملَْأهْمَْمرَإَذا:

ـِ ٣ممَ,ايْمِٔمٝمَدْي يِؼَوَأيه َأنَْرصَمْقت,ايمتهمْمِ  .زَمْٟمٌسزمَِذيمَِؽَيُ٘مقنََٓ

                                                           
 (.2212ومسلم في صحيحو برقم: ) (،2201أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[076] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـَْهَذاَٞمْحقَُوُرِويَ ٣مهمِوَمْقُلَوُهقَ.ََم٣ميمٍِؽفَم 6ايمُمه َنهِٔملِّ
ـْمَج٣َمفَم٥مًِٕ َح٣مزَم٥مَِِم ايمِمه

ُدونَىَم٣مُٞمقا-ريضاهللفمٛمف- ْقَم,َيْنُ .-ريضاهللفمٛمف-ؿَمْٙمَح٥مََأزُمقَِمٛمُْٜمؿْايمِمه

فُ:وِمٝمَؾ .ؽَمٛم٥َمًَأْرزَمِٔمكمَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلََِّمْقِتزَمْٔمَدَص٣ممَإٞمه

ْهرَِصْقمََأنهفِمٛمِْدي,َيْٗمَقىَوَايمهِذي َْوإِنََْمْ٘مُروٌه,ايمده ٣مَم,َهِذهَِيُِمؿْمَل َيه ْٕ هَم١مِنْا

ًَم٣م,هَمَٔمَؾوَمْدَص٣مََمَٜم٣م اَمحُمَره ْهرَِصْقمُىُمِرهََوإِٞمه ـْهمِٝمفِظم٣َِمايمده ٥ِم,َِم ْٔمِػ,اظمََُْمٗمه َوايمّمه

ٌْفِ ٌَتُّؾَِوؾِم ىـ ا.فَمٛمْفُاظمَْٛمِْٜملِّايمته
ايمًالمٙمؿ,واهللأفموايمذييٓمٜمر فمٙمٝمف داوود صٝم٣مم  أهمّمؾايمِمٝم٣مم ,أن

.وإهمْم٣مريقم,وهقصٝم٣مميقم

ٛمٜمؿايمقص٣ملاصمتٜمدوا,وْلؿروقاناهللفمٙمٝمٜمؿايمذيـشم٦ٌمفموايمِمح٣مزم٥م

هم١مٞمفومديٟمشمؿ6صمتٜم٣مد,وأصمرايمِمٝم٣مم,وأَم٣مَمـطم٣ميمػاحلدي٧مَمتٔمٚمًداأصمرآ

واهللأفمٙمؿ.

همَ (:2/77)ابَ الكيي يف ظاز املعازاإلواً قاه  َأنه همِٝمِف ؾَمؽه َٓ  َٜمْدُيُف

إلَِماهللهِ.,ِصَٝم٣مَمَيْقٍمَوهمِْْمَرَيْقمٍ ْهِرَوَأضَم٤مُّ َصْقِمايمده ـْ َأهْمَّمُؾَِم

ََمْ٘مُروًه٣م ـْ ُفيَمْقمَلَْيُ٘م ْهِرََمْ٘مُروٌه,هَم١مِٞمه ُدِصَٝم٣مِمايمده يَمِزَمَأضَمُدشَماَلشَم٥ِمُأَُمقٍر,َوَهْ

مُمَْتٛمَِٔم٥ٍم:



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[077] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ُفَأْنيَاألوه: َٞمه ِٕ َصْقِمَيْقٍمَوهمِْْمِرَيْقٍم,َوَأهْمَّمَؾَِمٛمُْف6 ـْ إلَِماهللهَِِم ُ٘مقَنَأضَم٤مه

ِحٝمِح ِدي٧ِمايمِمه َٝم٣مِمإلَِماهللهِِصَٝم٣مُم»:ِزَي٣مَدُةفَمَٚمٍؾ,َوَهَذاََمْرُدوٌدزم٣ِمحْلَ ايمِمِّ َأضَم٤مه إِنه

َأهْمَّمَؾَِمٛمُْف.,شَداُودَ َٓ ُف َوإِٞمه

٣مِوًي٣مدِمايْمَٖمّْمؾَِوإِالجاٌي: ًَ ٣مَأْنَيُ٘مقَنَُم .َأْيًّم٣مَوُهَقمُمَْتٛمٌِع,َمه

٣ٌَمضًم٣مالجالح: َُم َيُ٘مقَن َأْن ٣م ايمْمهَرهَمكْمِ,َوإَِمه ٣مِوَي ًَ ,َُمَت َٓ َو همِٝمِف, ٣ٌَمَب اؽْمتِْح َٓ

٣مَأنْ ٣ٌَمَداِت,زَمْؾإَِمه سَمُ٘مقَنَراصِمَح٥ًمَأْوىَمَراَه٥َم,َوَهَذامُمَْتٛمٌِع,إِْذيَمْٝمَسَهَذاؾَمْٟمُنايْمِٔم

ىـاََمْرصُمقضَم٥ًم,َواهللهَُأفْمَٙمُؿ.
ضم٘مؿصٝم٣ممأي٣ممايمتمميؼ؟مسألُ:

صٝم٣مَمٜم٣مو صمقاز فمدم ايمِمحٝمح ايمتمميؼ ايمٖمرض,أي٣مم دم حلدي٧م,إٓ

فُمَٚمَرفَم٣مئَُِم٥َمو ـِ ,-فمٛمٜمؿريضاهلل-ازْم َٓ ْصرؽمقلاهللصعماهلل»:وَم٣م مَلُْيَرطمه

ـَفمٙمٝمفوؽمٙمؿدِمَأيه يِؼَأْنُيَِمْٚم ,٣مِمايمتهمْمِ ٓه ْديَإِ مَلََْيِْداْْلَ ـْ َ
شظمِ

 (2)
.

َٙم٥مُ (:171 - 3/170) غينقاه ابَ قساوة يف امل ٣ممََأنهَذيمَِؽَومُجْ َأيه

يِؼ ـََْمٛمِْٜمل ايمتهمْمِ ٌَْٝمَُم٥مَُرَوىظم٣َِمَأْيًّم٣م6ِصَٝم٣مَِمَٜم٣مفَم ُٞم َذرِمُّ ,-ريضاهللفمٛمف-اْْلُ

وَم٣مَل -اهللهَِرؽُمقُلوَم٣مَل: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل »-صعم ٣ممُ: يِؼَأيه ٣ممُايمتهمْمِ َأىْمؾٍَأيه

ٍب, فَمزههللِهَِوِذىْمرٍَوُذْ .فَمَٙمْٝمفَُِمتهَٖمٌؼشَوصَمؾه

                                                           
 (.2220في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (2)



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[078] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـَْوُرِويَ ٌْدِفَم ـِاهللهِفَم اهللهَِرؽُمقُلزَمَٔمَثٛمِل:»وَم٣مَل-ريضاهللفمٛمف-ضُمَذاهَم٥مَزْم

٣ممَ-ٙمٝمفوؽمٙمؿصعماهللفم- ٣َم:ُأَٞم٣مِديَِمٛمًكَأيه ٣َمايمٛمه٣مُس,َأَيُّ ٣ممُإُنه ٍبَأىْمؾٍَأيه  َوُذْ

,شَوزمَِٔم٣ملٍ ٓه فُإ ـَْأٞمه ,ِرَواَي٥مَِِم .َؤِمٝمٌػَوُهقَايْمَقاوِمِديِّ

ـْ ـِفَمْٚمِروَوفَم فُ,-ريضاهللفمٛمف-ايْمَٔم٣مصِزْم ٣ممَُهِذهِ»:وَم٣مَلَأٞمه َيه ْٕ ىَم٣منَايمهتِلا

ـَْوَيٛمَْٜمكزم١ِمهِْمَْم٣مِرَه٣م,َيْٟمَُمرُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقُل .شِصَٝم٣مَِمَٜم٣مفَم

٣ممَُوِهلَ:ََم٣ميمٌِؽوَم٣مَل يِؼَأيه .َداُودَأزُمقَرَواهُ.ايمتهمْمِ

 َٓ َو فًم٣م,ِصَٝم٣مَُمَٜم٣محَيِؾُّ .ايْمِٔمْٙمؿَِأْهؾَِأىْمَثرِوَمْقلِدِمسَمَْمقُّ

ـْ ـَِوفَم فُ-فمٛمٜمامريضاهلل-زَمغْمِايمزُّازْم .َيُِمقَُمَٜم٣مىَم٣منََأٞمه

ـَْذيمَِؽَٞمْحقَُوُرِويَ ـِفَم ؽَْمَقدِو,فُمَٚمرَازْم ْٕ ـِا .-فمٛمٜمؿريضاهلل-َيِزيَدزْم

ـْ -ؿَمْٙمَح٥مََأيِبَوفَم فمٛمف اهلل فُ-ريض ":ىَم٣منََأٞمه ُيْٖمْمِرَُٓ ٓه َيْقََملْإ

ـِ ."ايْمِٔمٝمَدْي

ءَِأنهَوايمٓمه٣مِهرُ َٓ َْه٠ُم ٌُْٙمْٕمُٜمؿْمَل ـْ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقلَُِنْلَُي فَم

ْزَمَٙمَٕمُٜمؿَْويَمقِْصَٝم٣مَِمَٜم٣م, هِإلَمَئْمُدوهُمَل .نَمغْمِ

ةََأزُمقَرَوىَووَمْد فَُه٣مٞمٍِئ,ُأمََِّمْقلَمَُمره ٌْدََِمعََدطَمَؾَأٞمه ـِاهللهِفَم َأزمِٝمفِفَمعَمفَمْٚمٍروزْم

ـِِروفَمٚمْ َبايْمَٔم٣مِص,زْم هَمَٗم٣مَلؿَمَٔم٣مًَم٣م,إيَمْٝمِٜماَمهَمَٗمره هَمَٗم٣مَلىُمْؾ,: : هَمَٗم٣مَل.َص٣مئِؿٌإِّنِّ

٣ممُهَمَٜمِذهِىُمْؾ,»:فَمْٚمٌرو َيه ْٕ َيْٟمَُمرُ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهَِرؽُمقُلىَم٣منَايمهتِلا

ـَْوَيٛمَْٜمكزم١ِمهِْمَْم٣مِرَه٣م, .شِصَٝم٣مَِمَٜم٣مفَم



 باب أػضل اؾصقام وغقره[] 

 

[079] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٌَْدنهأََوايمٓمه٣مِهرُ ـَاهللهِفَم صعماهلل-اهللهَِرؽُمقلَُِنْلُزَمَٙمَٕمفُظمَه٣مَأهْمَْمرَفَمْٚمٍروزْم

.-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

٣م :ِرَواَيَت٣منِهَمِٖمٝمفِيمِْٙمَٖمْرِض,َصْقَُمَٜم٣مَوَأَمه

َُِىا :إِحَسا فََُيُقُز6َٓ َٞمه ـََْمٛمِْٜمل ِٕ ٌََٜم٦ْمَصْقَِمَٜم٣م,فَم .ايْمِٔمٝمدَِيْقََملْهَمَٟمؾْم

:الجَّاٌَِيُةَو ـُْرِويَظم٣َِميمِْٙمَٖمْرِض6َصْقَُمَٜم٣مَيِِمحُّ ـِفَم فَمْٚمٍرو,ازْم -َوفَم٣مئَُِم٥َم,

اَُم-فمٛمٜمامريضاهلل َأُنه َٓ ْ»:وَم٣م ْصمَل ٣ممِدِمُيَرطمه يِؼَأيه ـََأنْايمتهمْمِ ُيَِمْٚم ٓه ـْإ ْظمَِ مَل

ْديَََيِْد َأيْ,شاْْلَ ْدَي,افَمِدمَإَذااظمَُْتَٚمتِّعُ: َرَواهَُصِحٝمٌح,ضَمِدي٧ٌمَوُهقَْْلَ

ٌَُخ٣مِريُّ فَمَٙمْٝمفَِوُيَٗم٣مُسايْم  ىـا.ََمْٖمُروضٍىُمؾُّ

********** 

 









 



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[081] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 [اؾتطوع صقام بقان أػضل]

)-671 ـْ ايْمَٔم٣مِصفَم ـِ فَمْٚمِروزْم ـِ زْم ٌِْداهللهِ وَم٣مَل:وَم٣مَل-فمٛمٜمامريضاهلل-فَم

 ِصَٝم٣مُمَداُود.:»-ٙمؿصعماهللفمٙمٝمفوؽم-َرؽُمقُلاهللهِ َٝم٣مِمإلَماهللهِ ايمِمِّ َأضَم٤مه إنه

ْٝمِؾ,َوَيُٗمقُمشُمُٙمَثُف.َوَيٛم٣َمُم الِةإلَماهللهَِصالُةَداُود.ىَم٣مَنَيٛم٣َمُمٞمِِْمَػايمٙمه ايمِمه َوَأضَم٤مه

شؽُمُدؽَمُف.َوىَم٣مَنَيُِمقُمَيْقًَم٣مَوُيْٖمْمُِرَيْقًَم٣م
 (2)

(.

*******************************اؾشرح:

ٞمٌلاهللَداُود صٝم٣مم َمـأنأهمّمؾايمِمٝم٣مم, سمٗمدم, احلدي٧مَمقاهمؼظم٣م هذا

فمٙمٝمفايمًالم.

وزمكمضمؼ وصمؾ, اهللفمز زمكمضمؼ اْلٚمع همٝمف ٕن ايمِمٝم٣مم6 أىمٚمؾ وهذا

آََم٥ِم. ًه اْلًؿ,هماليِم٣مبايمِم٣مئؿزم٣ميم

اهللهُسَمَٔم٣ملَمفَمٛمَْٜم٣م,َأّنَرؽُمقَلاهللهِ فَم٣مئَُِم٥َمَريِضَ ـْ ,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همَٔم

ضَمتهكَِتَٙمُّقا»وَم٣مَل: اهللهَسَمَٔم٣ملَمَٓيَٚمؾُّ ايْمَٔمَٚمِؾََم٣مسُمْمِٝمُٗمقَن,هَم١مِنه ـَ .وَم٣ميَم٦ْم"طُمُذواَِم

الِةإلَِمَرؽُمقِلاهللهِ ايمِمه سَمَٔم٣ملَمفَمٛمَْٜم٣م:َوىَم٣مَٞم٦ْمَأضَم٤مُّ اهللهُ صعماهلل-فَم٣مئَُِم٥ُمَريِضَ

وؽمٙمؿ فَمٛمَْٜم٣م:َمَ-فمٙمٝمف سَمَٔم٣ملَم اهللهُ َريِضَ فَم٣مئَُِم٥ُم وَم٣ميَم٦ْم , وَمؾه َوإِْن فَمَٙمْٝمَٜم٣م َداَوَم ٣م

 َصالًةَداَوَمفَمَٙمْٝمَٜم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َوىَم٣مَنايمٛمهٌِلُّ شإَِذاَصعمه
 (9)

.

                                                           
 (.2212(، ومسلم في صحيحو برقم: )1496أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

  (.089(، ومسلم في صحيحو برقم: )2206أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[080] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َٟمَُمقا »ِودْمِرَواَي٥م: ًْ َٟمُماهللُضَمتهكسَم ًْ َي َٓ شهَمَقاهللِ
 (2)

.

آَم٥م,وصٖم٥ماظمٙمؾ؟هؾسممسألُ: ًه ث٦ٌمهللفمزوصمؾصٖم٥مايم

ايمِمٖم٣مت َمـ زمٔمّمٜمؿ همجٔمٙمٜم٣م ايمِمٖم٥م, هذه إشم٣ٌمت دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

اظمٛمٖمٝم٥م.

وصمٔمٙمٜم٣مزمٔمّمٜمؿَمـايمِمٖم٣متايمثٌقسمٝم٥م.

وومدأيمػأطمقٞم٣مأزمقضمٖمصايمٔمراوملرمحفاهللرؽم٣ميم٥مدمهذاايم٣ٌمبورصمح

أُن٣مَمـايمِمٖم٣متاظمٛمٖمٝم٥م.

َمـايمِمٖم٣متايمث ىمامؽمٚمٔمٛم٣موايمِمحٝمحأُن٣م وُِترىفمعمـم٣مهره٣م, ٌقسمٝم٥م,

َمـؾمٝمخٛم٣مَمٗمٌؾرمحفاهللسمٔم٣ملم,وىمذيمؽَمـؾمٝمخٛم٣محيٝمكضمٖمٓمفاهللسمٔم٣ملم.

أشمٌتٛم٣مه,وَم٣مٞمٖم٣مه-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همامأشمٌتفاهللفمزوصمؾورؽمقيمف

 ورؽمقل وصمؾ فمز -اهلل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل إشم٣ٌمتىمامل-صعم َمع ٞمٖمٝمٛم٣مه,

ايمّمد.

دم يرد مل إيمٖم٣مظوَم٣م دم سمقومٖمٛم٣م إشم٣ٌمسمف, وٓ ٞمٖمٝمف, ايمًٛم٥م دم ايم٘مت٣مبوٓ

أديم٥م إشم٣ٌمهت٣م دم ي٘مٖمل احلٗم٥م اظمٔم٣مِّن َمـ ىم٣مٞم٦م هم١من اظمٔم٣مِّن, دم واؽمتٖمِمٙمٛم٣م

ايم٘مت٣مبوايمًٛم٥م,وإنىم٣مٞم٦مَمـاظمٔم٣مِّنايم٣ٌمؿمٙم٥مُردت.

 

                                                           
 (.081أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[082] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َٝم٣مِمإلَماهللهِِصَٝم٣مُمَداُود»قىله: ايمِمِّ َأضَم٤مه ش.إنه

اظمح٥ٌمهللفمزوصمؾ؟هؾسمث٦ٌمصٖم٥ممسألُ:

اظمٙمٗمـ,وفًه: وازمـ احل٣مهمظ, أن وِتد وصمؾ, هللفمز اظمح٥ٌم إشم٣ٌمتصٖم٥م

ايمِمٖم٥م, َمثؾهذه َمـذاحاحلدي٧مي٠مويمقن وىمثغًما واظم٣مزري, وايمٛمقوي,

وصمؾ اهللفمز هم١من سفيمٙمٖمظفمــم٣مهره, وهذا ايمثقاب, زمٟمُن٣م ويزفمٚمقن

]اظم٣مئدة:چہ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ حُي٤ِموحُي٤َم,ىماموم٣ملسمٔم٣ملم:

.[11

ريضاهلل-ىمامدمضمدي٧مؽمٜمؾزمـؽمٔمد-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وايمٛمٌل

 -فمٛمف اهللَ»يٗمقل: حي٤مُّ يَديف, فمعم اهللُ يٖمتح رصماًل ايمراي٥َم هذه ٕفُمْمكمه

ٌُّفاهللُورؽمقيُمف َمتٖمؼفمٙمٝمف. شورؽمقيَمف,وحي

وصٖم٥ماظمح٥ٌمَمـايمِمٖم٣متايمثٌقسمٝم٥مايمٖمٔمٙمٝم٥م.

ايمثٌقسمٝم٥م همٚمٔمٛمك وإمج٣مع": وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم وصمؾ فمز هلل شم٣مزمت٥م أُن٣م

."ايمًٙمػايمِم٣ميمحروقاناهللفمٙمٝمٜمؿ

٣مٌل},وم٣ملسمٔم٣ملم:"أناهللفمزوصمؾيٖمٔمٙمٜم٣مَمتكؾم٣مء"وَمٔمٛمكايمٖمٔمٙمٝم٥م: هَمٔمه

,همٜمقيٛمزلَمتكؾم٣مء,ويرىَمتكؾم٣مء,ىمامأٞمفيٕمّم٤مَمتكؾم٣مء.{ظم٣َِّمُيِريُد



 طوع[بقان أػضل صقام اؾت] 

 

[083] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اظمتْمٜمريـ,وحي٤ماظمحًٛمكم,وحي٤مواهللفمزوصمؾحي٤مايمتقازمكم,وحي٤م

ايمِم٣مزمريـ,وحي٤مايمِم٣مدومكم,ىمامديم٦مأي٣متايم٘مثغمةفمعمذيمؽ,ويمٝمسهذا

َمقؿمـزمًطايم٘مالمفمعمهذهايمِمٖم٥م.

هم٣موٌؾوفًه: وَمٛمٜم٣م وأضم٤م, حمٌقٌب همٚمٛمٜم٣م ايمِم٣محل٥م: إفمامل سمٖم٣موؾ

وأهمّمؾ.

همّمٝمٙم٥مايمِمٝم٣مم,ىمقٞمفَممموعدممجٝمعاظمٙمؾ.وفًه:

اوفًه: فمزهمّمٝمٙم٥م اهلل وم٣مل ايمِمٙمقاتوايمًالم, فمٙمٝمٜمؿ يمتٟمدزم٣مٕٞمٌٝم٣مء

.[57]إٞمٔم٣مم:چۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ وصمؾ:

سمٟمطمذ شمؿ اإلٞمجٝمؾ, أو ايمتقراة, َمـ ٞمًخ٥م إلم سَمٔمُٚمد أن َٓيقز أٞمف إٓ

ضُمرهم٦م, ومد ايم٘مت٤م سمٙمؽ هم١من زمٚمقؽمك, أو زمٔمٝمًك, َمتٟمؽمًٝم٣م همٝمٜم٣م زمٔمضَم٣م

َقاِؤِمفِ}:وزُمديم٦م,ونُمغمتزمٛمصايمٗمرآن,وم٣ملسمٔم٣ملم هُمقَنايْمَ٘مٙمَِؿفَمـَمه .{حُيَرِّ

 ٞمٌٝمٛم٣م شم٦ٌمفمـ زمام ي٘مقن ايمتٟمدِبؿ -ويم٘مـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ,-صعم

همٝم٘مقنزمامهقَمـذفمٛم٣م.

ذىمرايمٛمٌل صٝم٣ممَداُودفمٙمٝمفايمًالم,وأَمر-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَم٣م

أنيِمقَمف6إٓيمٖمّمٝمٙمتف.-فمٛمٜمامريضاهلل-فمٌداهللزمـفمٚمرو



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[084] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يمإليامن,فائدَ: ايمًت٥م إرىم٣من فمعم َمتٖمٗمقن واظمرؽمٙمكم إٞمٌٝم٣مء مجٝمع

وصمؾ: فمز اهلل وم٣مل ىمام ايمممائع َتتٙمػ وإٞمام يمإلؽمالم, اخلٚم٥ًم وإرىم٣من

.[14]اظم٣مئدة:چ ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ

الِةإلَماهللهَِصالُةَداُود»قىله: ايمِمه أيَمـايمٛمقاهمؾ.ش:َوَأضَم٤مه

ْٝمؾِىَم٣مَنَيٛم٣َممُ»قىله: أيإول.ش:ٞمِِْمَػايمٙمه

ضم٘مؿومٝم٣ممايمٙمٝمؾ؟مسألُ:

ؽَمْٔمٍد ـِ ؽَمْٜمِؾزْم ـْ وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-وومٝم٣ممايمٙمٝمؾَمـاظمًتح٣ٌمت,همَٔم

» ايمٛمهٌِلِّ يُؾإلَِم صِمػْمِ ُد,فِمْشََم٣م»,هَمَٗم٣مَل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-صَم٣مَء حُمَٚمه َي٣م

َؽََمٝم٦ٌِّم,َوافْمَٚمْؾ َؽؾِمْئ٦َمهَم١مِٞمه ؾِمْئ٦َمهَم١مِٞمه ـْ زمِِف,َوَأضْم٤ٌِْمََم َؽَُمِْزي  ََم٣مؾِمْئ٦َمهَم١مِٞمه

ايمٛمه٣مسِ ـِ ُهاؽْمتِْٕمٛم٣َمُؤُهفَم ْٝمِؾ,َوفِمزِّ وِمَٝم٣مُمايمٙمه ـِ َفاظم٠ُْْمَِم َذَ شَُمَٖم٣مِروُمُف,َوافْمَٙمْؿَأنه
 (2)

.

 ايمٛمٌل ىم٣من -وومد وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل وصمؾ:-صعم فمز اهلل يمٗمقل ممتثاًل

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  ڇ  ڇ  چ

 چٻ   ٻ   پ   پ    *ٱ  ٻ  چ  ,ويمٗمقلاهللفمزوصمؾ:[35]اإلهاء:

 *ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  چ ,ويمٗمقلاهللفمزوصمؾ:[6-1]اظمزَمؾ:

چگ  گ  گ  وصمؾ:[14-13]ايمذاري٣مت: فمز اهلل ويمٗمقل ,

                                                           
م -رضي اهلل عنو  -(، وجاء عن جماعة من الصحابة 4908و الطبراني في اْلوسط برقم: )أخرج (2)

 (.812راجع الصحيحة لإلمام اْللباني رحمو اهلل برقم: )



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[085] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ

.[12]ايمًجدة:چں

ومٝم٣ممايمٙمٝمؾضمًيا,وٓؽمٖمًراإٓ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-يؼمكايمٛمٌلومل

َم٣مىم٣منَمـيمٝمٙم٥مَمزديمٖم٥م,وىم٣منإذاٞم٣ممفمـومٝم٣ممايمٙمٝمؾظمرٍض,أوٞمحقه,صعم

َمـايمٛمٜم٣مراشمٛمتلفمممرىمٔمف.

َرؽُمقَلاهللِ-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ىمامصم٣مءدمضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم صعماهلل-,َأنه

ىَم٣م»-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـَ َِم ِه,َصعمه َوصَمٍع,َأْونَمغْمِ ـْ ْٝمِؾَِم ايمٙمه ـَ َِم اَلُة َنإَِذاهَم٣مسَمْتُفايمِمه

َرىْمَٔم٥مً َة فَممْمَ شمِٛمَْتْل ايمٛمهَٜم٣مِر زْمـش, فُمَٚمَر ضمدي٧م َمـ أيًّم٣م َمًٙمؿ دم وصم٣مء

ْمه٣مِب, -فمٛمٜمامريضاهلل-اخْلَ :»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-,وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ

َٞم٣مَمفمَ ـْ َصاَلِةايْمَٖمْجِرَوَصاَلِةايمٓمُّْٜمِرََم ٍءَِمٛمُْف,هَمَٗمَرَأُهََم٣مزَمكْمَ َرْ ـْ ضِمْززمِِف,َأْوفَم ـْ

ْٝمؾِ ايمٙمه ـْ اَموَمَرَأُهَِم شىُمت٤َِميَمُفىَمَٟمٞمه
 (2)

.

ْٝمؾِ»قىله: ش.ىَم٣مَنَيٛم٣َمُمٞمِِْمَػايمٙمه

ايمٗمٝم٣ممفًه: إلم أدفمك ذيمؽ ٕن ايمراضم٥م6 وأطمذ اْلًؿ, إراضم٥م أمهٝم٥م

ُم٣مٍط.زمٛم

أُنؿىم٣مٞمقايٛم٣مَمقنَمٌ٘مريـ,زمخالفَم٣مفمٙمٝمفايمٛم٣مسأن.وفًه:

                                                           
ا، ومن -رضي اهلل عنو  -(، من حديث عائشة 040، 040أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -حديث عمر بن الخطاب 



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[086] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فَم َمِمٛمٖمف دم ايمرزاق فمٌد -وأطمرج فمٛمٜم٣م ٣َم-ريضاهلل َأُنه ,

ُثزَمْٔمَدايْمَٔمَتَٚم٥ِمهَمَٗم٣ميَم٦ْم: ِدي٧ُمزَمْٔمَدايْمَٔمَتَٚم٥ِم؟ََم٣م»ؽَمِٚمَٔم٦ْمفُمْرَوَةَيَتَحده ََم٣مَهَذااحْلَ

َرؽُمقَل َرَأْي٦ُم -اهللهِ وؽمٙمؿ شًم٣م-صعماهللفمٙمٝمف َُمَتَحدِّ َٓ َو ٌَْٙمَٜم٣م, وَم وَمطُّ َراوِمًدا

َٙمؿُ ًْ ًٝم٣مهَمَٝمْٕمٛمَُؿ,َأْوَراوِمًداهَمَٝم ٣مَُمَِمٙمِّ شزَمْٔمَدَه٣م,إَِمه
 (2)

.

ش.َوَيُٗمقُمشُمُٙمَثفُ»قىله:

همٝمفهمّمٝمٙم٥مايمٗمٝم٣ممدمآطمرايمٙمٝمؾ,وذيمؽفمٛمدايمٛمزولاإلْلل.

ايمِمالةدمأولايمٙمٝمؾ,ودم-هللفمٙمٝمفوؽمٙمؿصعما-وومدشم٦ٌمفمـايمٛمٌل

 دمضمدي٧مفم٣مئُم٥م ىمام آطمره, ودم -وؽمْمف, فمٛمٜم٣م دمصحٝمح-ريضاهلل

اهللهُ»َمًٙمؿ,وصم٣مءطم٣مرجايمِمحٝمحزمزي٣مدات: صعمه اهللهِ ومٙم٦ُمأرأي٦ِمرؽمقَل

أو ٝمِؾ ايمٙمه َل أوه يقسمُِر ىم٣مَن َؿ وؽمٙمه آيمِِف وفمعم ام دم فمٙمٝمِف رزمه وم٣ميم٦م: ؟ آطمِرِه

ٝمِؾورزمهامأوسمرَ دم وسمرَأ ِلايمٙمه أىمػُماحلٚمُدهللهِايمهذيصمٔمَؾ دم أوه آطمِره,ومٙم٦ُم:اهللهُ

شدمإَمِرؽَمٔم٥مً
 (9)

.

يٗمقَمَِمـآطِمِر:»-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مصم٣مزمر ٓه ََمـطمًمَمٛم٘مؿأ

ٝمِؾوََمـؿمِٚمعَمٛم٘مؿأْنيٗمقَمآطِمَرا ِلايمٙمه ٝمِؾهمٙمٝمقسمِْرَِمـأوه ٝمِؾهمٙمٝمقسمِْرآطِمَرايمٙمه يمٙمه

ٝمِؾحمّمقرٌةوذيمؽأهمّمُؾ ومراءَةآطِمِرايمٙمه ٝمِؾهم١منه شايمٙمه
 (1)

.

                                                           
  (.9210عبد الرزاق في مصنفو برقم: )أخرجو  (2)

  (.160أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.011أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (1)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[087] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ش.َوَيٛم٣َمُمؽُمُدؽَمفُ»قىله:

-,همٗمدىم٣من-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أيإطمغم,وومدىم٣منيٖمٔمٙمفرؽمقيمٛم٣م

يِمقمَم٣مؾم٣مءاهللأنيِمقم,شمؿيّمْمجعفمعمؾمٗمف:»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

هم  شمؿيّمْمجعفمعمإيٚمـ, وم٣ممهمِمعمرىمٔمتكمطمٖمٝمٖمتكم, ٞمقدييمٙمِمالة ١مذا

شؾمٗمفإيٚمـ
(2)

.-ريضاهللفمٛمٜم٣م-,أطمرصمفَمًٙمؿفمـفم٣مئُم٥م

همٝمٌٗمكُن٣مره يمٙمٔمٌدزمٔمدفمقناهللدمايمٛمٜم٣مر, ايمٛمقَم٥مرزمامسم٘مقنفمقًٞم٣م وهذه

ومقًي٣م.

ش.َوىَم٣مَنَيُِمقُمَيْقًَم٣م,َوُيْٖمْمُِرَيْقًَم٣م»قىله:

هقايمُم٣مهد اظمحٌقبفمٛمداهللوهذا هقايمِمٝم٣مم وهذا َمـذىمراحلدي٧م,

فمزوصمؾ.

وَم٣مأضمٌفاهللفمزوصمؾسمٔمكمايمتٔمٌدهللفمزوصمؾزمف.

إٓوهق ُنكفمـأَمر وَم٣م حيٌف, إٓوهق زمٟمَمٍر أَمر وصمؾَم٣م اهللفمز هم١من

يٌٕمّمف,همٝمتٗمربإلماهللفمزوصمؾزمٚمحٌقزم٣مسمف.

**********

 

                                                           
 (.010(، ومسلم في صحيحو برقم: )090أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[088] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)  –671 ـْ فَم ُهَرْيَرةَوم٣مل: --َأيِب --ريضاهللفمٛمف َأْوَص٣مِِّن»وَم٣مَل:

 -طَمٙمِٝمقِم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ؾَمْٜمٍر,-صعم ىُمؾِّ ـْ َِم ٣مٍم َأيه شَمالشَم٥ِم ِصَٝم٣مِم زمَِثالٍث

ٌَْؾَأْنَأَٞم٣ممَ َحك,َوَأْنُأوسمَِروَم شَوَرىْمَٔمَتْلايمّمُّ
 (2)

(.

*******************************اؾشرح:

-َمـسمٔم٣مهدأصح٣مزمف-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َم٣مفمٙمٝمفرؽمقلاهللفًه:

.-فمٛمٜمؿريضاهلل

ايمٛمٌلفائدَ: ايمقصٝم٥م,ومدأوصِب٣م أزم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وهذه

ْرَداِء-ريضاهللفمٛمف-فمقيٚمر–ايمدرداء َأزمِكايمده ـْ ,ىمامدمصحٝمحَمًٙمؿ,فَم

- فمٛمف -ريضاهلل ضَمٌِٝمٌِل َأْوَص٣مِِّن وَم٣مَل: فم--, اهلل صعم وؽمٙمؿ :-ٙمٝمف

َحك» ؾَمْٜمٍرَوَصاَلِةايمّمُّ ىُمؾِّ ـْ ٣مٍمَِم ََم٣مفِمُْم٦ُمزمِِِمَٝم٣مِمشَماَلشَم٥ِمَأيه ـه َأَدفَمُٜم ـْ زمَِثاَلٍثيَم

شَوزمَِٟمْنََٓأَٞم٣مَمضَمتهكُأوسمِرَ
 (9)

.

أزم٣مذر -ريضاهللفمٛمف-وأوصِب٣م َأيِبَذر  ـْ -,همٖملؽمٛمـايمٛم٣ًمئلفَم

وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ْوَص٣مِِّنضَمٌِٝمٌِلأَ», َٓ  زمَِثاَلشَم٥ٍم

ايمٛمهْقِم ٌَْؾ وَم َوزم٣ِميْمَقسْمِر َحك ايمّمُّ زمَِِماَلِة َأْوَص٣مِِّن َأزَمًدا سَمَٔم٣ملَم اهللهُ ؾَم٣مَء إِْن ـه َأَدفُمُٜم

ؾَمْٜمرٍ ىُمؾِّ ـْ ٣مٍمَِم شَوزمِِِمَٝم٣مِمشَماَلشَم٥ِمَأيه
 (1)

.

                                                           
 (.092(، ومسلم في صحيحو برقم: )2208أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.099مسلم في صحيحو برقم: ) أخرجو (9)

 (.9091(، وفي الكبرى برقم: )9464أخرجو النسائي  برقم ) (1)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[089] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ل,ورنمٌٛمل.أيأَمرِّن,وضمثٛمش:َأْوَص٣مِِّن»قىله:

وايمٖم٣مصمر, وايمػم واْل٣مهؾ, ايمٔم٣ممل إيمٝمٜم٣م حيت٣مج فمٓمٝمؿ, ؾمٟمُن٣م وايمقصٝم٥م

واظم٣ًمهمرواحل٣مض,وايمرصم٣ملوايمٛم٣ًمء.

ڻ  ڻ  ڻ  چ وم٣ملسمٔم٣ملم:,هم١مناهللفمزوصمؾومدوصمجٝمعايمٛم٣مس

.[111]ايمٛم٣ًمء:چڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ 

 اهلل -ووصرؽمقل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف أَمتف,اخل٣مصوا-صعماهلل َمـ يمٔم٣مم

ونمغمذيمؽ.ش,أوصٝم٘مؿزمتٗمقىاهلل»زمٗمقيمفصعماهللفمٙمٝمفوفمعمآيمفوؽمٙمؿ:

ش.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-طَمٙمِٝمقِم»قىله:

ذوارؽمقلاهلل صعماهللفمٙمٝمف-سمٗمدمايم٘مالمدمىمت٣مبايمِمالةَمـأُنؿاَته

طمٙمٝماًلْلؿ,همٝمحٌقٞمفوضم٣مْلؿَمٔمف,ىماموم٣ملايمُم٣مفمر:-وؽمٙمؿ

وِحَِمٛمِّلوَمْدََتَ َٙمَؽايمرُّ ًْ ْٙم٦َمََم ــَلاخَلٙمــٝمؾاخَلٙمِٝمالَ***ٙمه َوزمَِذاؽُمٚمِّ

همٗمداَتذهاهللفمزوصمؾطمٙمٝماًل,وم٣مل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وأَم٣مايمٛمٌل

َذاهللهُإزِْمَراِهٝمَؿطَمٙمِٝماًل}اهللفمزوصمؾ: َ .{َواَته

ريضاهلل-ىمامدمضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ووم٣ملايمٛمٌل

ذإزمراهٝمَؿطمٙمٝماًل:»-فمٛمف َ َذِّنطمٙمٝماًلىماماَته اهلَلاَته إنه
 (2)

ش.

                                                           
( من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم في 400، 400أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -(، من حديث جندب 119صحيحو برقم: )



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[091] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

تِِف,ويَمقىمٛم٦ُمَمتهخًذاَمـأهِؾ»ودمرواي٥م: طمٙمٝمٍؾَمـطُمٙمه إلمىمؾِّ أزمرُأ إِّنِّ

ذُتأزم٣مزم٘مٍرطمٙمٝماًل .شإرضطمٙمٝماًلَٓته

هلص٣مدماظمح٥ٌم,وأفمعمدرصم٣مهت٣م.واخلٙم٥م:

صعم-ضمكموصػايمٛمٌل-رمحفاهللسمٔم٣ملم-امءايمْمح٣مويوومدطمْمهٟمايمٔمٙم

زمٗمقيمف:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ فمعم"وضمٌٝم٤مربايمٔم٣مظمكم"دمفمٗمٝمدسمف, افمتامًدا ,

ش.اخلٙم٥مإلزمراهٝمؿ,واظمح٥ٌمظمحٚمد»ضمدي٧مؤمٝمػ:

وزفمؿرواةهذااحلدي٧م,واظمًتُمٜمدونزمف,فمعمأناظمح٥ٌمأفمعمَمـاخلٙم٥م,

ٝمؾاهللفمزوصمؾ.وومقْلؿؤمٝمػ6زمؾىمالمه٣مطمٙم

زمَِثالٍث»قىله: ىم٣مٞم٦مدمُمٙمسواضمد,ش: ويم٘مٛمٜم٣م يمٝمسفمعماحلٌم, هذا

 ايمٛمٌل ووص٣مي٣م ِب٣م, طُمصه -ويمٔمٙمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل أوص-صعم ىمثغمة,

وأوص ؽمٖم٣مؽمٖمٜم٣م, فمـ وايمٌٔمد إَمقر, وأوصزمٚمٔم٣مرم زم٣ميم٘مت٣مبوايمًٛم٥م,

زم٘مؾطمغم.

يمف,ىم٣منيقيصىمؾفم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وايمٛمٌل ٣ًٌم زماميراهَمٛم٣مؽم ٌٍد

زمامدماحلدي٧م,وأوصأطمرزمػمايمقايمديـ,ويقيصذيمؽ همرزمامأوصهذا

 زم٣ميمذىمر, ويقيصذيمؽ إرضم٣مم, ذىمر»زمِمٙم٥م َمـ رؿم٤م يم٣ًمٞمؽ يزال ٓ

شاهلل
(2)

.

                                                           
(، من حديث عبد اهلل بن 1021ن ماجو برقم: )(، واب1101أخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -بسر 



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[090] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

شومؾآَمٛم٦مزم٣مهللشمؿاؽمتٗمؿ»وأطمرزم٣مٓؽمتٗم٣مَم٥م,
 (2)

.

,صم٣مَءرصمٌؾ-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مأيبهريرة صعماهلل-إلمايمٛمهٌلِّ

"شسمٕمَّم٤ْم ٓ»وم٣مَل: َأوِصٛمل,"همٗم٣مَل:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ
(9)

.

واَمتث٣ملذفمف,-اهللفمزوصمؾ-هم١منايمقصٝم٥مسم٘مقنزمْم٣مفم٥مودماْلٚمٙم٥م:

وايمٌٔمدفمـايمٌدع.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-واَمتث٣ملهديرؽمقلاهلل

پ  پ  ڀ   ڀ    *ٻ  ٻ  ٻ  پ    *ٱ  چ وم٣ملسمٔم٣ملم:

[1-1:]ايمٔمٌم  چٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  

ؾَمْٜمرٍ»قىله: ىُمؾِّ ـْ ٣مٍمَِم ش.ِصَٝم٣مِمشَمالشَم٥ِمَأيه

وهذاهقايمُم٣مهدَمـاحلدي٧م.

َم٣مهقاظمتٔمكمدمصٝم٣ممهذهايمثالشم٥مإي٣مم؟مسألُ:

وومداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمهذهايمثالشم٥مإي٣مم,همذه٤ممجٜمقرهؿإلمأُن٣مشمالشم٥م

ايمث٣ميم٧مفممم,وايمرازمعفممم,واخل٣مَمسأي٣ممَمـىمؾؾمٜمر,وهلأي٣ممايمٌٝمض:

فممم.

وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفٓيتٔمكمهمٝمٜم٣مرء,همٝمِمقمشمالشم٥مأي٣ممَمـ

أيؾمٜمر,أوَمـوؽمْمف,أوآطمره.

                                                           
(، من حديث سفيان بن 1209(، وابن ماجو برقم: )9426أخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -عبد اهلل الثقفي 

 (.0220أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[092] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىم٣مَنرؽمقُلاهللهِ»:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-يمٗمقلفم٣مئُم٥م

َِمـأيِّ- ؾَمْٜمٍر,ومٙم٦مُ: ٣مٍمَمـىمؾِّ أيه شمالشم٥َم ِفيِمقُم وم٣ميَم٦م:ملَيُ٘مـي٣ٌمرمَِمـأيِّ ِف

شىم٣منَ
 (2)

.

وذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأُن٣مشمالشم٥مأي٣ممَمـأولايمُمٜمر,وسم٘مقنايم٦ًٌموإضمد

وآشمٛمكم.

هم١مذاىم٣منايمُمٜمرايمث٣مِّنيِمقمايمثالشم٣مءوإرزمٔم٣مءواخلٚمٝمس.

,وملأرىديمٝمٙمفشم٣مزمًت٣م.-ريضاهللفمٛمٜم٣م-وهذاومقليمٔم٣مئُم٥م

 شمٌت٦م-ٙمؿواهللأفم-وايمذييٓمٜمر همٗمد ايمٌٝمض, أي٣مم صٝم٣مم أهمّمٙمٜم٣م أن

:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-زمْمرومٜم٣م,ويمقص٣ممَمـأيايمُمٜمرأصمزأُه,حلدي٧مفم٣مئُم٥م

ِفىم٣منَ» ش.ملَيُ٘مـي٣ٌمرمَِمـأيِّ

٣ٌَمَن؟:»-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مفمٚمران ِرؾَمْٔم ُهَ ـْ "شَأُصْٚم٦َمَِم
(9)

.

َحك»قىله: ش.َوَرىْمَٔمَتْلايمّمُّ

َم٣مهقضم٘مؿصالةايمّمحك؟مسألُ:

ايمًٛم٥م دم شم٣مزمت٥م وهل ايمٔمٙمؿ, أهؾ مج٣مهغم ومقل فمعم ؽمٛم٥م َحك ايمّمُّ صالة

اظمًتٖمٝمّم٥م,وومدطم٣ميمػهمٝمٜم٣مزمٔمضايمًٙمػ.

                                                           
 (.2206أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2202أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 اؾتطوع[ بقان أػضل صقام] 

 

[093] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 فُمَٚمَر ـِ زْم ِٓ  وُمْٙم٦ُم وَم٣مَل: ٍق َُمَقرِّ ـْ فَم ايمٌخ٣مري ريضاهلل-همٖمل ,-فمٛمٜمام

 َحكوَم٣مَل: ايمّمُّ "َأسُمَِمقمِّ َٓ  وَم٣مَل: هَمُٔمَٚمُر وُمْٙم٦ُم , ,َٓ َٓ  وَم٣مَل: زَمْ٘مٍر, هَمَٟمزُمق وُمْٙم٦ُم: ,

 إطَِم٣ميُمفُ"وَم٣مَل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وُمْٙم٦ُم:هَم٣ميمٛمهٌِلُّ َٓ"
(2)

.

 ذه٤مازمـَمًٔمقد -وإلمهذا ي٘مـيِمقم-ريضاهللفمٛمف مل أٞمف همُذىمر

َحك,وزم٤ًٌمهذااطمتٙمػايمٔمٙمامء. ايمّمُّ

يمٔمٙمامء.همٚمٛمٜمؿَمـذه٤مإلماؽمتح٣ٌمِب٣مَمْمٙمًٗم٣م,وهؿمجٜمقرا

-ريضاهللفمٛمف-وَمٛمٜمؿَمـذه٤مإلمفمدماؽمتح٣ٌمِب٣مَمْمٙمًٗم٣م,ىم٣مزمـفمٚمر

,وَمـذىمر.

 ـِ مْحَ ٌِْدايمره فَم زمحدي٧م ًٓ وَمٛمٜمؿَمـذه٤مإلماؽمتح٣ٌمِب٣مدمايمًٖمر,َمًتد

 َرَأىايمٛمهٌِله ُف َأٞمه َأضَمٌد ِِّن َأطْمػَمَ ََم٣م وَم٣مَل: يَمْٝمعَم, َأيِب
ـِ -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زْم

َه٣مٞمٍِئيُ ُأمه ٓه َحكإِ ايمّمُّ ٣َم:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-َِمقمِّ َرؽُمقَلاهللهِ»,هَم١مُِنه شَم٦ْمَأنه ضَمده

- وؽمٙمؿ شَماَمَن-صعماهللفمٙمٝمف ٌهَح ًَ هَم َؾ, ًَ هَم٣منْمَت ٥َم, ََم٘مه هَمْتِح َيْقَم زَمْٝمَتَٜم٣م َدطَمَؾ

َِمٛمْٜمَ َأطَمػه وَمطُّ َصاَلًة َصعمه َرَأْيُتُف ََم٣م ىُمقَعَرىَمَٔم٣مٍت, ايمرُّ ُيتِؿُّ ىَم٣مَن ُف َأٞمه نَمغْمَ ٣م,

ُجقَد ًُّ شَوايم
 (9)

.

                                                           
 (.2201أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.110(، ومسلم في صحيحو برقم: )2261أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[094] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 دِم ٌَُخ٣مِريُّ ايْم َرَوى "َصِحٝمِحفِ"همٗمد فم٣مئُم٥م ـْ -فَم فمٛمٜم٣م ,-ريضاهلل

َحك,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ََم٣مَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ»وَم٣ميَم٦ْم: ٌَْح٥َمايمّمُّ ؽُم ُيَِمقمِّ

ٌُِّحَٜم٣م ؽَُم َٕ  شَوإِِّنِّ
(2)

.

ريض-ٝمؾملسمرهيِمٙمٝمٜم٣مدماحلي,وإٓهمٗمدشم٦ٌمَمـضمدي٧مفم٣مئُم٥موم

 فمـايمٛمٌل-اهللفمٛمٜم٣م -, وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف ي»أٞمف: ِمقمايمّمحكىم٣من

شأرزمًٔم٣م,ويزيدَم٣مؾم٣مء
(9)

.

وَمٛمٜمؿَمـرأىأُن٣مسمًتح٤مدماحليٓدمايمًٖمر

يداومأنصالةايمّمحكسمًتح٤مأضمٝم٣مًٞم٣م,وأضمٝم٣مًٞم٣م.ٓوَمٛمٜمؿَمـذه٤مإلم

فمٙمٝمٜم٣م.

أُن٣م اظمًٟميم٥م وايمِمحٝمحدمهذه سمٗمدم ىمام زمدفم٥م وَمٛمٜمؿَمـذه٤مإلمأُن٣م

َمًتح٥ٌم,وأضم٣مديثٜم٣مَمًتٖمٝمّم٥م.

,دم-ريضاهللفمٛمف-وومدصم٣مءدمهمّمؾرىمٔمتلايمّمحكضمدي٧مأيبذر

ايمٛمهٌِل ـِ ُفوَم٣مَل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-صحٝمحَمًٙمؿ,فَم »َأٞمه ُيِْمٌُِحفَمعَمىُمؾِّ

ؽُماَلَمَ َوىُمؾُّ َصَدوَم٥ٌم ِٚمٝمَدٍة َُتْ َوىُمؾُّ َصَدوَم٥ٌم ٌِٝمَح٥ٍم ًْ سَم هَمُ٘مؾُّ َصَدوَم٥ٌم َأضَمِدىُمْؿ ـْ كَِم

                                                           
 (.028(، ومسلم في صحيحو برقم: )2298أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.022أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[095] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

اظمُْٛمَْ٘مِر ـِ فَم َوَُنٌْك َصَدوَم٥ٌم زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَأَْمٌر َصَدوَم٥ٌم سَمْ٘مٌغَِمٍة َوىُمؾُّ َصَدوَم٥ٌم ٙمِٝمَٙم٥ٍم هَتْ

َذيمَِؽَرىْمَٔمَت٣مِنَيْرىَمُٔمٜمُ ـْ َحكَصَدوَم٥ٌمَوَُيِْزُئَِم ايمّمُّ ـَ شاَمَِم
(2)

.

أرومؿ زمـ زيد ضمدي٧م دم ىمام احلر, يُمتد ضمكم وومتٜم٣م صالُة»:وأهمّمؾ

شإّوازمكَِمضِمكَمسَمرَُمُضايمِٖمِم٣مُل
 (9)

.

َمتكيٌدأووم٦مصالةايمّمحك؟مسألُ:

ازمـ حلدي٧مفمٚمرو ايم٘مراه٥م وطمروج ايمُمٚمس, ؿمٙمقع زمٔمد وومتٜم٣م ويٌدأ

 -فم٥ًٌم ٌ:»-ريضاهللفمٛمف ايمِمُّ صالَة ضمتكصؾِّ ايمِمالِة ـِ فم أوْمٌِمْ شُمؿه ِح

َيًُجُدْل٣م ٣مسَمْمُٙمُعزمكموَمْرَِّنؾَمٝمْم٣مٍن,وضِمٝمٛمَئٍِذ سَمْمُٙمَعايمُمٚمُسضمتكسَمرسَمِٖمَع,هم١مُنه

 ايمٓمِّؾُّ ٌََؾ ُيًتْٗم ضمتك حَمُّمقرٌة ََمُمٜمقَدٌة ايمِمالَة هم١منه صؾِّ شُمؿه ٣مُر, ايمُ٘مٖمه

َْمِح... شزم٣ِميمرُّ
 (1)

.

َحك"مموق,إٞمامهل:ويمٝمسدمايمممع,َم٣ميًٚمكزمِمالةايم ,"صالةايمّمُّ

همٙمفأنيِمٙمٝمٜم٣مزمٔمدايممموق.

َم٣مُيٗمرأدمصالةايمّمحك؟مسألُ:

همٝمٜم٣م يٗمرأ أٞمف إلم زمٔمّمٜمؿ همذه٤م همٝمٜم٣م, يٗمرأ همٝمام ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد



                                                           
 (.096أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.048أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.819أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (1)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[096] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعم-,ومليث٦ٌمفمـايمٛمٌل{وايمُمٚمسووح٣مه٣م},{ايمّمحك}زمًقريت:

دمذيمؽرء.-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ٌَْؾَأْنَأَٞم٣ممَوَأْن»قىله: ش.ُأوسمَِروَم

َم٣مهقأهمّمؾووم٦ميمِمالةايمٙمٝمؾ؟مسألُ: 

أنأهمّمؾايمقسمرأني٘مقندمآطمرايمٙمٝمؾ,ىمامدمصحٝمحَمًٙمؿَمـ سمٗمدم

 -فمٛمٜمامريضاهلل-ضمدي٧مصَم٣مزمٍِر اهللهِ َرؽُمقُل وَم٣مَل وَم٣مَل: صعماهللفمٙمٝمف-,

ٝمْ»-وؽمٙمؿ ايمٙمه آطِمِر ـْ َِم َيُٗمقَم َٓ َأْن طَم٣مَف ـْ َأْنََم ؿَمِٚمَع ـْ َوََم يَمُف, َأوه هَمْٙمُٝمقسمِْر ِؾ

ْٝمؾِ ايمٙمه آطِمِر َصاَلَة هَم١مِنه ْٝمِؾ6 ايمٙمه آطِمَر هَمْٙمُٝمقسمِْر آطِمَرُه َوَذيمَِؽَيُٗمقَم ََمُْمُٜمقَدٌة

شَأهْمَّمُؾ
(2)

.

هم٣مْلٚمعزمٝمٛمٜمامإَم٣مأٞمففمٙمؿَمـضم٣مْلؿايمٔمجزوايمّمٔمػفمـايمٗمٝم٣ممدمآطمر

.ايمٙمٝمؾ,أوأٞمفرأىأنذيمؽأٞمُمطْلؿ

هم٣ميمٔمٌدئمٚمؾَم٣ميراهَمٗمرزًم٣مإلماهللفمزوصمؾ,وَم٣مىم٣منَمٔمفأطمُمعوأومرب.

وإذاأوسمرومٌؾأنيٛم٣مم,شمؿوم٣مموزمدايمفأنيِمقم,يمفأنيِمقمَم٣مؾم٣مء,إٓ

أنإهمّمؾأنٓيزيدفمعمإضمدىفمممرىمٔم٥م.

                                                           
 (.011أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[097] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 هم٣ميمٛمٌل ايمٙمٝمؾ, -وإنصعمَمـأطمر وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف ٓ»يٗمقل:

شوسمراندميمٝمٙم٥م
(2)

,وَٓيقزيمفأنيُمٖمعايمقسمر.

هؾسمممعصالةايمرىمٔمتكمزمٔمدايمقسمر؟مسألُ:

ايمِقسمر,شمؿصعمزمٔمدهرىمٔمتكم,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وومدصعمايمٛمٌل

فمعمرىمٔمتكم, ايمزي٣مدة احلدي٧مفمعمصمقاز هذا همالزمٟمسزم٣مٓؽمتدٓلزمٔمٚمقم

وايمتٛمٖمؾاظمْمٙمؼ.

**********

















                                                           
(، وىو في 2002(، والنسائي )406(، والترمذي )2412أخرجو أبو داود في سننو برقم: ) (2)

(، وقال فيو: إسناده صحيح، 2921لباني رحمو اهلل برقم: )صحيح أبي داود اْلم لإلمام اْل
 وصححو ابن حبان، وحسنو الترمذي.



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[098] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

حُمَٚمه) –672 ـْ صَمْٔمَٖمٍروَم٣مَل:فَم ـِ ٌه٣مِدزْم فَم ـِ ؽَمَٟميْم٦ُم"ِدزْم ٌِْداهللهِ فَم ـَ -صَم٣مزمَِرزْم

 ريضاهلل -فمٛمٜمام , ايمٛمهٌِلُّ -َأَُنَك وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َيْقِم-صعم َصْقِم ـْ فَم

ُٚمَٔم٥ِم؟ ش.َٞمَٔمؿْ»وَم٣مَل:"اْْلُ

ٙمٌِؿ: ًْ ٥ٌَمِ»َوَزاَدَُم ايْمَ٘مْٔم شَوَربِّ
(2)

(.

)–673 ـْ َأيِبَوفَم -ريضاهللفمٛمف-ُهَرْيَرَة -وَم٣مَل:ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ

َأْنَيُِمقَم»َيُٗمقُل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٓه ُٚمَٔم٥ِم,إ َأضَمُدىُمْؿَيْقَماْْلُ ـه َيُِمقََم َٓ

ٌَْٙمُف,َأْوَيْقًَم٣مزَمْٔمَدُه شَيْقًَم٣موَم
(9)

(.

َأْزهَ) –674 ـِ ازْم ََمْقلَم ٌَْٝمٍد فُم َأيِب ـْ َوفَم ٌَْٝمٍد فُم ـُ زْم ؽَمْٔمُد َواؽْمُٚمُف وَم٣مَل:-َر

ْمه٣مِبؾَمِٜمْدتايْمِٔمٝمَدََمَع» اخْلَ ـِ َهَذاِنَيْقََم٣مِن»هَمَٗم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-فُمَٚمَرزْم

 اهللهِ َرؽُمقُل -َُنَك وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم ـْ َِم همِْْمِرىُمْؿ َيْقُم ِصَٝم٣مَِمِٜماَم: ـْ فَم

طَمرُ ْٔ ٘مُِ٘مؿِْصَٝم٣مَِمُ٘مْؿ,َوايْمَٝمْقُما ًُ ُٞم ـْ ش:سَمْٟمىُمُٙمقَنهمِٝمِفَِم
(1)

(.

)-675 ـْ َوفَم ْدِريِّ َُنَكَرؽُمقُل»وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ

ِء,-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِ امه ايمِمه ـْ :ايْمِٖمْْمِرَوايمٛمهْحِر.َوفَم
َصْقِمَيْقََمكْمِ ـْ فَم

                                                           
  (.2241(، ومسلم في صحيحو برقم: )2284أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2244(، ومسلم في صحيحو برقم: )2281أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)

  (.2210(، ومسلم في صحيحو برقم: )2226م: )أخرجو البخاري في صحيحو برق (1)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[099] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صُمُؾدِمايمثه ايمره َتٌَِل حَيْ ٌِْحَوايْمَٔمٌْمَِوَأْن ايمِمُّ زَمْٔمَد اَلِة ايمِمه ـْ شْقِبايْمَقاضِمِد,َوفَم
(2)



ْقَمهَمَٗمطْ ايمِمه ٌَُخ٣مِريُّ ٙمٌِؿزمَِتاَمَِمِف.َوَأطْمَرَجايْم ًْ (.َأطْمَرصَمُفَُم

*******************************اؾشرح:

وايمِمحٝمحأنأيمٖم٣مـمفأطمرصمٜم٣مايمٌخ٣مريأيًّم٣م.

اَقاَه َأُبو ُعَبِيٍس: َيُْمَتِٚمَؾوَم٣مَل َأْن ايْمَٔمَرِب: فِمٛمَْد ِء امه ايمِمه اؾْمتاَِمُل : َْصَٚمِٔملُّ ْٕ

َيَدُه, َِمٛمُْف هَمُٝمْخِرَج ٣ًٌم
صَم٣مٞمِ َِمٛمُْف َيْرهَمَع َٓ َو ُف, ىُمٙمه َدُه ًَ صَم زمِِف َؾ هَمُٝمَجٙمِّ زمَِثْقزمِِف, صُمُؾ ايمره

٣مِل. ٌََعهمِٝمِففَمعَمسمِْٙمَؽاحْلَ اَماْوَْم َوُرزمه

ُيِريُد:َقاَه َأُبو ُعَبِيٍس ٌء َرْ ٌُُف ُيِِمٝم ُف يَمَٔمٙمه َيْدِري َٓ  ُف َأٞمه إلَِم َذَه٤َم ُف ىَمَٟمٞمه

اَسَِمٛمُْف,َوَأْنَيتهِٗمَٝمُفزمَِٝمِدِههَماَلَيْٗمِدَرفَمعَمَذيمَِؽ. ضْمؼِمَ
ِٓ ا

 وَم٣مَل: ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء غُم ًِ سَمْٖم ٣م زمَِثْقٍب؛َوَأَمه َيُْمَتِٚمَؾ َأْن ُهَق َيُٗمقيُمقَن: ُْؿ َواضِمٍدهَم١مُِنه

َِمٛمُْف ٌُْدَو هَمَٝم ٌَْٝمِف
ََمٛمْ٘مِ فَمعَم هَمَٝمَّمَٔمُف ٌَْٝمِف,

صَم٣مٞمِ َأضَمِد ـْ َِم َيْرهَمَٔمُف شُمؿه ُه, نَمغْمُ فَمَٙمْٝمِف يَمْٝمَس

هَمْرصُمُف.

دِمَقاَه َأُبو ُعَبِيٍس: ََمْٔمٛمًك َأَصحُّ َؽ
َوَذيمِ َهَذا, دِم زم٣ِميمتهْٟمِويِؾ َأفْمَٙمُؿ َوايْمُٖمَٗمَٜم٣مُء

ىـايْمَ٘ماَلِم.ا
َيْرهَمَعَجَعَن اِلَدَطاِبيُّ:َو َؾزمِِفزَمَدَٞمُف,شُمؿه ٙمِّ ِء:َأْنَيُْمَتِٚمَؾزمَِثْقٍبَُيَ امه اؾْمتاَِمَلايمِمه

. َْيَنِ ْٕ ؿَمَرهَمْٝمِففَمعَمفَم٣مسمِِٗمِفا

                                                           
 (.2146(، ومسلم في صحيحو برقم: )2804أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[211] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ِدي٧ِمهَم١مِْنمَلَْيْرهَمْٔمُففَمعَمفَم٣مسمِِٗمِفهَمُٜمَقاؾْمتاَِمُلايْمَٝمُٜمقِدايمهِذيصَم٣مَءايمٛمهْٜمُلفَمٛمُْفدِمضَم

 اَمىَم٣مَنايمٛمهٌِلُّ فُمَٚمَر,َوإِٞمه ـِ َيُْمَتِٚمُؾزم٣ِميمثهْقِبَوخُي٣َميمُِػ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ازْم

اَممَجِٝمًٔم٣م. ؿَمَرهَمْٝمِف,هَمُٜمَقخُم٣َميمٌِػَْلُ ىـازَمكْمَ
َم٣مضم٘مؿصٝم٣ممإي٣مماظمٛمٜملفمٛمٜم٣م,َمثؾيقمفمٝمدايمٖمْمر,ويقمفمٝمدمسألُ:

يؼ؟إوحك,وصٝم٣ممأي٣ممايمتمم

ذىمراظمِمٛمػَم٣مسمٗمدمَمـإضم٣مدي٧ميمٌٝم٣منَمًٟميم٥مَمٜمٚم٥م,وهلصٝم٣ممإي٣مم

اظمٛمٜملفمـصٝم٣مَمٜم٣م,وهلإهمراديقماْلٚمٔم٥م,وصٝم٣مميقمايمٖمْمر,وإوحك,

وصٝم٣ممأي٣ممايمتمميؼ.

وايمٛمٜمليمٙمتحريؿ,وهقيٗمتضايمٖم٣ًمد,همٚمـص٣ممهذهإي٣مم,همٜمقآشمؿفمعم

رصمعإلمايمِمقمٞمٖمًف.ذيمؽ,وصٝم٣مَمفهم٣مؽمدوزم٣مؿمؾ6ٕنايمٛمٜملي

َم٣مضم٘مؿإهمرادصٝم٣مميقمايم٦ًٌم؟مسألُ:

وؽمٝمٟميتايم٘مالم ايم٦ًٌم, يقم إلماظمٛمعَمـصٝم٣مم ذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿ

فمعمهذهاظمًٟميم٥م.

ٌِْداهللهِ»قىله:  فَم ـَ ش.ؽَمَٟميْم٦ُمصَم٣مزمَِرزْم

 ؽم٠مالأهؾايمٔمٙمؿهمٝمامأؾم٘مؾ.فًه:

٧مفمعمصم٣مزمرزمـفمٌدديمٝمؾفمعمَمًٟميم٥مايمٔمرض,هم١مٞمففمرضاحلديوفًه:

.-فمٛمٜمامريضاهلل-اهلل



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[210] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يٗمتضايمتحريؿ,إٓهمٝمام-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-:أنُنلايمٛمٌلوفًه:

ُسفإلمايم٘مراه٥مزمديمٝمؾآطمرصحٝمح.

أنايمِمٝم٣مموايمِمالةأفماملَمقومقسم٥مفمعماظمًٙمؿ,َي٤مفمٙمٝمفأنيٟميتوفًه:

ِب٣مفمعمايمقصمفايمذيذفمفاهللفمزوصمؾ.

ُٚمَٔم٥مِيَ»قىله:  هقايمٝمقمايمذيَيتٚمعايمٛم٣مسهمٝمف,وهقايمٝمقمايمذيش:ْقِماْْلُ

همٝمفصالةاْلٚمٔم٥م.

أيٞمٔمؿ,ُنكفمـذيمؽ.ش:َٞمَٔمؿْ»قىله:

»قىله: ٙمٌِؿ: ًْ َُم ٥ٌَمِ»َوَزاَد ايْمَ٘مْٔم شَوَربِّ صعماهلل-سمقىمٝمدأنرؽمقلاهللش:

َذيمَِؽ.-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ـْ َُنَكفَم

احلٙمػزمدوناؽمتحالف.وفًه:

ضم٘مؿإهمراديقماْلٚمٔم٥مزم٣ميمِمٝم٣مم.مسألُ:

احلدي٧مدالفمعمىمراهٝم٥مصٝم٣مميقماْلٚمٔم٥م,إٓأٞمفَيقزصٝم٣مَمفدمأضمقاٍل

شمالشم٥م:

إذاىم٣منَمعصٝم٣ممهمرض,ىمُمٜمررَمّم٣من,همٜمذاواصم٤م.احلالة األوىل:

احلالة الجاٌية: صُمَقْيِرَي٥َم ـْ -أنيِمقميقًَم٣مومٌٙمف,أويقًَم٣مزمٔمده,ىمامصم٣مءفَم

ريضا »-هللفمٛمٜم٣م : ايمٛمهٌِله -َأنه وؽمٙمؿ َوِهَل-صعماهللفمٙمٝمف فَمَٙمْٝمَٜم٣م َدطَمَؾ



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[212] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 هَمَٗم٣مَل: ُٚمَٔم٥ِم, اْْلُ َيْقَم َأْصُٚم٦مَأَْمِس؟»َص٣مئَِٚم٥ٌم َأهَمَتُِمقَِمكَمش, وَم٣مَل: , َٓ  وَم٣ميَم٦ْم:

وَم٣مَل: َٓ شهَمَٟمهْمْمِِري»نَمًدا؟وَم٣ميَم٦ْم:
 (2)

.

احلالة الجالجة: ىمٟمن أطمر6 ظمٗمِمد يقًَم٣م,صٝم٣مَمف وُيٖمْمر يقًَم٣م يِمقم ي٘مقن

وص٣مدفيقماْلٚمٔم٥م,أوي٘مقنصٝم٣مميقمفمرهم٥م,أوصٝم٣مميقمفم٣مؾمقراء.

وهلاظمٛمٜملفمٛمٜم٣م,وهلأنيتْمقعزمِمٝم٣مَمفزمدونأنيًٌٗمفاحلالة الطابعة:

رء,أويٙمحٗمفرء.

َمًٟميم٥م:َم٣مهقايم٤ًٌمدمايمٛمٜملفمـإهمرادصٝم٣مميقماْلٚمٔم٥م؟

ٛمٜملفمـصٝم٣مميقماْلٚمٔم٥مإلمأومقال:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمؽم٤ٌمايم

ٕٞمففمٝمداظمًٙمٚمكم.ومٝمؾ:

يمٔمٙمفأنئمجزفمـايمتٌ٘مغم,أوزمٔمضايمٔمٚمؾدماْلٚمٔم٥م.وومٝمؾ:

ضمتكٓخُيََِمصايمٝمقمزمٔم٣ٌمدةمليٟمذناهللفمزوصمؾِب٣م.وومٝمؾ:

َأزمِكُهَرْيَرَة ـْ ايمٛمهٌِل-رىاهللفمٛمف-ىمامدمصحٝمحَمًٙمؿفَم ـِ صعم-,فَم

اهللفم وؽمٙمؿ -ٙمٝمف َوَٓ»وَم٣مَل: َٝم٣مرِم ايمٙمه زَمكْمِ ـْ َِم زمِِٗمَٝم٣مٍم ُٚمَٔم٥ِم اْْلُ يَمْٝمَٙم٥َم قا َتِمُّ ََتْ َٓ

َيُِمقَُمُف َصْقٍم دم َيُ٘مقَن َأْن إِٓه ٣مِم, إَيه
زَمكْمِ ـْ َِم زمِِِمَٝم٣مٍم ُٚمَٔم٥ِم اْْلُ َيْقَم قا ََتُِمُّ

شَأضَمُدىُمْؿ
(9)

.

                                                           
 (.2280أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2244أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 صقام اؾتطوع[بقان أػضل ] 

 

[213] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

خيِمِمقنيقًَم٣مَمـإي٣مم,أوهمّمٝمٙم٥ميقماْلٚمٔم٥م,إذأنايمٛم٣مسٓوفًه:

َمـإووم٣مت,أوَمـإَم٣مىمـزم٣ميمٔم٣ٌمدات,إٓٓفمتٗم٣مدهؿظم٣مهمٝمفَمـايمٖمّمؾ.

ايمٛمهٌِل َأزمِكُهَرْيَرَةَأنه ـْ وَم٣مَل:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ودمصحٝمحَمًٙمؿفَم

آدَ» طُمٙمَِؼ همِٝمِف ُٚمَٔم٥ِم, اْْلُ َيْقُم ْٚمُس, ايمُمه فَمَٙمْٝمِف ؿَمَٙمَٔم٦ْم َيْقٍم ُأْدطِمَؾطَمغْمُ وهمٝمف ُم,

ُٚمَٔم٥مِ ٣مفَم٥ُمإِٓهدِمَيْقِماْْلُ ًه ٛمه٥َم,وهمٝمفُأطْمِرَجَِمٛمَْٜم٣م,َوَٓسَمُٗمقُمايم شاْْلَ
 (2)

.

ٌَْٙمُف,َأْوَيْقًَم٣م»قىله: َأْنَيُِمقَمَيْقًَم٣موَم ٓه ُٚمَٔم٥ِم,إ َأضَمُدىُمْؿَيْقَماْْلُ ـه َيُِمقََم َٓ

ش.زَمْٔمَدهُ

ايمُم٣مهمٔمل,واإلَم٣ممَم٣ميمؽ,ونمغمهؿ,إلمصمقازِبذااحلدي٧ماؽمتدلاإلَم٣مم

صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-صٝم٣مميقماْلٚمٔم٥م,وإهمرادهزم٣ميمِمٝم٣مم,وذيمؽأنايمٛمٌل

ومدأذندمايمتٗمديؿفمٙمٝمف,ودمايمتٟمطمغم,همدلفمعمأنايمٛمٜمليمٙم٘مراه٥م,ويمٝمس-

يمٙمتحريؿ.

ذيمؽايمٝمقم, ُيِم٣مم أن َم٘مروه, وٓ يمٝمسزمٚمحرم, أٞمف َم٣ميمؽهمٗمقيمف ٣م وَأَمه

افمُتذريمفيمٔمٙمفمليٌٙمٕمفاحلدي٧م.و

هم١منهذااحلدي٧مَمُمٜمقٌر,إذومدصم٣مءَمـواؽمتٌٔمدزمٔمّمٜمؿهذاآفمتذار,

ؿمرقَمتٔمددة.



                                                           
 (.814أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[214] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َم٣مضم٘مؿإهمراديقمايم٦ًٌمزم٣ميمِمقم؟مسألُ:

وأحلؼزمٔمّمٜمؿزمٝمقماْلٚمٔم٥م,يقمايم٦ًٌم,وافمتٚمدوافمعمضمدي٧ٍمدمؽمٛمـ

صعم-:أنايمٛمٌل-فمٛمٜم٣مريضاهلل-أيبداود,ونمغمه,فمـايمِمامءزمٛم٦مزمن

ٓسمِمقَمقايقمايم٦ًٌمإٓهمٝماماهمؼمضفمٙمٝم٘مؿ,وإن»وم٣مل:-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

فمٛم٥ٌم َيدأضمدىمؿإٓحل٣مء -مل ايمٗمممفمعمايمٔمقد ؾمجرة,-ايمٙمح٣مء أوفمقد

شهمٙمٝمٚمّمٕمف
 (2)

.

وهذااحلدي٧مَمٛمًقخ.قاه أبو زاوز:

دمهذا,وقاه الرتوصي:  وَمٔمٛمكىمراهتف ضمدي٧مضمًـ, أنخيصهذا

ايمرصمؾيقمايم٦ًٌمزمِمٝم٣مم6ٕنايمٝمٜمقدسمٔمٓمؿيقمايم٦ًٌم.

وايمِمحٝمحأنهذااحلدي٧مفمعمسمٗمديرأٞمفشم٦ٌمؽمٛمًدا,همٜمقَمٛم٘مرَمتٛم٣ًم,أو

أٞمفَمٛمًقخَٕمقر:

ىم٣منيِمقمشمالشم٥مأي٣ممَمـىمؾ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمٌلأناألوه:

ؾمٜمر,وٓي٣ٌمرمَمـأيؾمٜمرص٣مَم.

                                                           
(، وىو في 2090(، وابن ماجو )044(، والترمذي )9492قم: )أخرجو أبو داود في سننو بر  (2)

(، وقال: وإسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك قال 9629صحيح أبي داود اْلم برقم)
الحاكم والذىبي، وصححو أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء المقدسي، وقال 

َيُخص الرجل يوم السبت بصيام؛ ْلن  الترمذي: " حديث حسن، ومعنى كراىتو في ىذا: "أن
 اليهود تـَُعظِّم يوم السبت". 



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[215] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمًوالجاٌي: َمـ ص٣مدهم٦مدمأؾمٜمٍرأن ورزمام ايمٌٝمض, أي٣مم شمالشم٥م صٝم٣مم ٛم٥م

ىمثغمةيقمايم٦ًٌم.

الجالح: ايمٛمٌل -أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل أىمثر-صعم أو ؾمٔم٣ٌمن, ص٣مم ومد

ؾمٔم٣ٌمن,وَمٔمٙمقمأنهمٝمففمدةأي٣ممسمِم٣مدفايم٦ًٌم.

-ومدوم٣ملدمضمدي٧مَأيِبُهَرْيَرَة-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌلالطابع:

فمٛمف »-ريضاهلل َوَأهْمَّمُؾ: ُم, اظمَُْحره اهللهِ ؾَمْٜمُر َرََمَّم٣مَن زَمْٔمَد َٝم٣مِم ايمِمِّ َأهْمَّمُؾ

ْٝمؾِ اَلِةزَمْٔمَدايْمَٖمِريَّم٥ِمَصاَلُةايمٙمه شايمِمه
 (2)

,وٓزمدَمـؽم٦ٌم.

ومدذعصٝم٣مميقمفم٣مؾمقراء-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌلاخلاوؼ:

 َ»ووم٣مل: َٕ  وَم٣مزمٍِؾ إلَِم زَمِٗمٝم٦ُم ـْ
َذيمَِؽيَمئِ ٌَْؾ وَم هَماَمَت ايمته٣مؽِمَع, ـه شُصقََم

(9)
 وومد,

يِم٣مدفيقمايم٦ًٌم.

٤مدمصٝم٣ممايم٦ًمَمـؾمقال,أنايمٛمٌلصعمالػازؽ: فمٙمٝمفوؽمٙمؿومدرنمه

وإذاص٣مَمٜم٣مَمتت٣مزمٔم٥مومديقاهمؼايم٦ًٌم,إٓإذاىم٣منايمٔمٝمديقمؽم٦ٌم.

همدلفمعمأنهذااحلدي٧مهمٝمفٞم٘م٣مرة,هماليٛمٌٕملأنُيًتدلزمف.

َم٣مضم٘مؿصٝم٣مميقمايمٔمٝمديـ؟لُ:مسأ

ام,ــفمـصٝم٣مَمٜم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَمـإي٣ممايمتلُنكرؽمقلاهلل

                                                           
 (.2201أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2214أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 

 

[216] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يقمإوحك,ويقمايمٖمْمر.

ْمه٣مِب»قىله: اخْلَ ـِ ش.-ريضاهللفمٛمف-ؾَمِٜمْدتايْمِٔمٝمَدََمَعفُمَٚمَرزْم

َمٖمردات ايمرانم٤مدم زمٝمٛمٜم٣م ىمام َمٔم٣من, يمٔمدة سمٟميت ؾمٜمد هم١من أيضميسمف,

ايمٗمران.

»قىله: اهللهِ َرؽُمقُل َُنَك َيْقََم٣مِن -َهَذاِن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم ـْ فَم

ش.ِصَٝم٣مَِمِٜماَم

وم٣مْل٣مدمطمْم٥ٌمايمٔمٝمد,وأؾم٣مرإيمٝمٜمامزم٣مؽمؿاإلؾم٣مرةهذا,يمٝمدلفمعمومرِبام.

ِصَٝم٣مَِمُ٘مؿْ»قىله: ـْ َِم همِْْمِرىُمْؿ َيْقُم أي٣ممش: أول وهق ايمٖمْمر فمٝمد أييقم

ؾمقال.

٘مُِ٘مؿْ»قىله: ًُ ُٞم ـْ ش.سَمْٟمىُمُٙمقَنهمِٝمِفَِم

هم٣ميمِمٝم٣ممدمهذهإي٣ممحمرم,همٙمقص٣ممإٞم٣ًمٌنيم٘م٣منصٝم٣مَمفزم٣مؿماًل,وىم٣من

دمخم٣ميمٖم٥مإَمرايمٛمٌقي.

َم٣مهلايمٔمٙم٥مَمـُتريؿصٝم٣مميقمايمٔمٝمديـ؟مسألُ:

وايمٔمٙم٥مدمذيمؽ,أناهللفمزوصمؾصمٔمؾهذهإي٣مم,أي٣ممأفمٝم٣مديمٙمٚمًٙمٚمكم,

٣منيِمقمهمٝمٜم٣ميّمٝمؼفمعمٞمٖمًف.وىمقناإلٞمً

فَم٣مَِمٍر ـِ ٥ٌََمزْم عماهللــص–,َأّنَرؽُمقَلاهللهِ-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مفُمْٗم



 بقان أػضل صقام اؾتطوع[] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 وؽمٙمؿ -فمٙمٝمف فِمٝمُدَٞم٣م»وَم٣مَل: يِؼ, ايمتهمْمِ ٣مَم َوَأيه ايمٛمهْحِر, َوَيْقَم فَمَرهَم٥َم, َيْقَم إِنه

 ٣مُمَأىْمٍؾَوُذْ شٍبَأْهَؾاإِلؽْمالِم,َوِهَلَأيه
(2)

.

 َذرِمِّ ٌَْٝمَُم٥َماْْلُ صعم-,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ-ريضاهللفمٛمف-ِودْمضمدي٧مُٞم

ٍب:»-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٣مُمَأىْمٍؾَوُذْ يِؼَأيه ٣مُمايمتهمْمِ شَأيه
 (9)

,وصم٣مءفمـنمغمه.

ضم٘مؿَمـاؽمتدلزمحدي٧مفمٗم٥ٌمفمعمُتريؿصٝم٣مميقمفمرهم٥م.مسألُ:

َمـٓحُيًـايم٘مالمدم-ريضاهللفمٛمف-ٗم٥ٌمازمـفم٣مَمراؽمتدلزمحدي٧مفم

ايمِمٛم٣مفم٥ماحلديثٝم٥م,ضمٝم٧مذه٤مإلمُتريؿصٝم٣مميقمفمرهم٥م,ويمفرأٌيخم٣ميمػ

ٔراءايمٔمٙمامءَمـأَمقر:

األوه: ومت٣مدة َؤمهػضمدي٧مأيب -أٞمف فمٛمف ايمذيأطمرصمف-ريضاهلل ,

 يقمفمرهم٥م: وهمٝمفصٝم٣مم َمًٙمؿ, فَمرَ»اإلَم٣مم َيْقِم َأْنِصَٝم٣مُم اهللهِ ٤ُمفَمعَم ًِ َأضْمَت هَم٥َم

٤ُمفَمعَم ًِ َأضْمَت فَم٣مؾُمقَراَء َيْقِم َوِصَٝم٣مُم زَمْٔمَدُه ايمهتِل ٛم٥ََم ًه َوايم ٌَْٙمُف وَم ايمهتِل ٛم٥ََم ًه ايم َر ُيَ٘مٖمِّ

ٌَْٙمفُ ٛم٥ََمايمهتِلوَم ًه َرايم شاهللهَِأْنُيَ٘مٖمِّ
(1)

.

همالجاٌي: زفمؿ, ىمام احلدي٧مؤمٝمٌػ هذا أن ر وُمدِّ يمق أٞمف ٖملضمدي٧مُأمِّ

ايمٛمه٣مُسدِمِصَٝم٣مِم-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ايْمَٖمّْمِؾ ,ديمٝمؾفمعمصٝم٣مَمف,وَم٣ميَم٦ْم:ؾَمؽه

                                                           
(، وىو في الصحيح المسند 1664(، والنسائي )001(، والترمذي )9422أخرجو أبو داود ) (2)

 .(216لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم: )

 (.2242أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

 (.2209أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َرؽُمقِلاهللهِ ـٌ ٌَ يَم همِٝمِف زم١ِمَِٞم٣مٍء فَمَرهَم٥َم,هَمَٟمْرؽَمْٙم٦ُمإيَِمْٝمِف َيْقَم

َب ايمٛمه٣مُسش,هَممَمِ اَموَم٣مَل:ؾَمؽه هَمَ٘م٣مَنؽُمْٖمَٝم٣مُنُرزمه صعماهلل-دِمِصَٝم٣مِمَرؽُمقِلاهللهِ

-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ايْمَٖمّْمِؾ ُأمُّ هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْمإيَِمْٝمِف فَمَرهَم٥َم -َيْقَم هَم١مَِذا-ريضاهللفمٛمٜم٣م ,

ايْمَٖمّْمِؾ ُأمِّ ـْ َػفَمَٙمْٝمِفوَم٣مَلُهَقفَم شُوومِّ
(2)

.

ايمتمميؼ,ٕنايمذزمحإٞمامالجالح: أنايمٛمحري٘مقندميقمإوحكوأي٣مم

قنهمٝمٜم٣م.ي٘م

وأوٝمػإيمٝمٜم٣ميقمفمرهم٥مَٕمريـ:

أنايمٛم٣مسَيتٚمٔمقندمفمرهم٣متيدفمقناهللفمزوصمؾويرصمقٞمف.األوه:

أنايمت٘مٌغمومدُذعَمـهمجريقمفمرهم٥مىمامهقَمذه٤مازمـَمًٔمقد,الجاٌي:

وهقاظمذه٤مايمِمحٝمح.

َم٣مهقايمِمحٝمحدمسمٔمٝمكمأي٣ممايمتمميؼ؟مسألُ:

ؼَم٣مهل:اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمأي٣ممايمتممي

همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأُن٣ميقَم٣منهمٗمط.

فممم, وايمث٣مِّن فممم, احل٣مدي يقم أي٣مم, شمالشم٥م أُن٣م إلم اْلٚمٜمقر وذه٤م

وايمث٣ميم٧مفممم,وهذاهقايمِمحٝمح.



                                                           
 (.1064أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َم٣مضم٘مؿصٝم٣ممأي٣ممايمتمميؼ؟مسألُ:

,-ريضاهللفمٛمٜم٣م-َٓيقزأنسُمِم٣مم,وايمديمٝمؾفمعمذيمؽضمدي٧مفَم٣مئَُِم٥َم

 ـِ وازْم

:-فمٛمٜمؿهللريضا-فُمَٚمَر َٓ »,وَم٣م ٓه إِ ـَ يِؼَأْنُيَِمْٚم ٣مِمايمتهمْمِ ْصدِمَأيه مَلُْيَرطمه

ْديَ مَلََْيِْداْْلَ ـْ َ
شظمِ

 (2)
.

وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمصمقازصٝم٣مَمٜمام,ٓؽمٝمامدمإَمقرايميوري٥م

ىمٚمـىم٣منفمٙمٝمفىمٖم٣مرة,وأهمْمريقمايمٔمٝمد.

إي٣ممملُيٛم٘مرفمٙمٝمف,وملسمٗمْمعايمتت٣مزمع,وايمذييٓمٜمرأٞمفيمقأهمْمرهذهايمثالشم٥م

صعماهلل-ُٕن٣مأي٣ممأىمؾوذبوذىمرهللفمزوصمؾ,ىمامشم٦ٌمفمـرؽمقلاهلل

َمـؿمرق.-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ضمٝم٧مأٞمفويف احلديث: ايمممفمٝم٥م, زم٣مٕفمٝم٣مد وصمؾفمعمفم٣ٌمده اهللفمز َمٛم٥ُم

لرزومٜمؿأزم٣محْلؿ,زمؾوَمٛمٔمٜمؿَمـايمِمٝم٣مم6ضمتكٓحُيرَمقاَمـاظم٣ٌمضم٣متايمت

اهللفمزوصمؾإي٣مه٣م.

فمعموفًه: يْمٙمؼ وايمٛمًؽ ايمذزمٝمح٥م, وهل ايمٛمًٝم٘م٥م, َمـ إىمؾ صمقاز

ڭ  ڭ  چ ايمذزمٝمح٥م,ويْمٙمؼفمعمَمْمٙمؼايمٔم٣ٌمدة,ويْمٙمؼفمعماحل٨م,وم٣ملسمٔم٣ملم:

                                                           
 (.2220أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ۅ  ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  *ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

.[121-126]إٞمٔم٣مم:چې  ې     

اوفًه: دم اخلْم٥ٌم زمـَممموفمٝم٥م فمٚمر هم١من ايمٛم٣مس, يمتذىمغم ونمغمه, يمٔمٝمد

وم٣ممِبذهاخلْم٥ٌمدمُمٚمعايمٛم٣مس,ودمضمدي٧مَأيِب-ريضاهللفمٛمف-اخلْم٣مب

 ْدِريِّ اخْلُ وَم٣مَل:-ريضاهللفمٛمف-ؽَمِٔمٝمٍد », اهللهِ َرؽُمقُل صعماهللفمٙمٝمف-َُنَك

:ايْمِٖمْْمِرَوايمٛمهْحرِ-وؽمٙمؿ َصْقِمَيْقََمكْمِ ـْ شفَم
 (2)

سمٗمدمايم٘مالمفمٙمٝمف.,وومد

ظم٣مذاؽمٚملفمٝمدايمٖمْمر,وفمٝمدإوحكِبذاآؽمؿ؟مسألُ:

يقمايمٖمْمر6يمٖمْمرايمٛم٣مسهمٝمف,ويقمايمٛمحر6يم٘مثرةايمدَم٣مءايمتلسُم٣ًمل وؽُمٚمله

همٝمف.

ءِ»قىله: امه ايمِمه ـْ ايمِمامءأيوُنكفمـايمِمامء.ش:َوفَم

َحػزمف,وذه٤مىمثغمَمـأهؾايمٔمٙمؿإلمأنايمِمامءهقايمثقبايمذيُيٙمتَ

أن يًتْمع ومل همت٘من, وصمٜمف فمعم ؽمٗمط همرزمام يمٝمديف, خمرٌج يٌٗمك ٓ ضمتك

يًتخدميديفدمصداَْلِقيايمذييٛمزيمف.

صُمُؾدِمايمثهْقِبايْمَقاضِمدِ»قىله: َتٌَِلايمره ش.َوَأْنحَيْ

ٕنذيمؽومدي٠مديإلمـمٜمقرفمقرسمف,ٓؽمٝمامظمـمليًتخدمايمناويالت,

                                                           
 (.2146(، ومسلم في صحيحو برقم: )2804أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعم-َرَأىَرؽُمقَلاهللهِ»,أٞمف:-ريضاهللفمٛمف-زمـزيدودمضمدي٧مفمٌداهلل

طُْمَرى-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ْٕ ِجِدَواِؤًم٣مإضْمَدىِرصْمَٙمْٝمِففَمعَما ًْ َتْٙمِٗمًٝم٣مدِماظمَْ ًْ شَُم
(2)

.

اؽمتٙمٗمكاٞم٘مُمٖم٦مفمقرسمف6ويمذيمؽووعإضمدىرصمٙمٝمف ٕناإلٞم٣ًمنإذا

فمعمإطمرى,َمـزم٣مبايمتًؼم.

ـْ»قىله: َوايْمَٔمٌْمَِوفَم ٌِْح ايمِمُّ زَمْٔمَد اَلِة ايمِمه زمٔمدش: ايمتٛمٗمؾ فمـ أيوُنك

ايمٔمٌموايمٖمجر,وومدسمٗمدمايم٘مالمدمإووم٣متاظمٛمٜمٝم٥م,واحلٚمدهلل.

**********
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–617 ـْ وفَم ْدِريِّ اخْلُ ,وَم٣مَل:وَم٣مَلَرؽُمقُل-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍد

 »-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِ ـْ َوصْمَٜمُففَم َداهللهُ زَمٔمه َص٣مَمَيْقًَم٣مدِمؽَمٌِٝمِؾاهللهِ ـْ ََم

ٌِْٔمكَمطَمِريًٖم٣م شايمٛمه٣مِرؽَم
(2)

(.

*******************************اؾشرح:

َص٣مَمَيْقًَم٣مدِمؽَمٌِٝمِؾاهللهِ»قىله: ـْ  ش.ََم

.همّمٝمٙم٥مايمِمقم,واإلطمالصهمٝمففًه:

؟شدمؽمٌٝمؾاهلل»َم٣مهقاظمرادَمـومقيمف:مسألُ:

اطمتٙمػايمٔمٙمامءدمَمٔمٛمكومقيمفدمؽمٌٝمؾاهلل,إلمومقيمكم:

همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفَمـص٣مميقًَم٣مَمتٗمرزًم٣مزمفإلماهللفمزوصمؾ.األوه:

دماْلٜم٣مددمؽمٌٝمؾالجاٌي: وذه٤مأىمثرهؿإلمأناظمرادزمفَمـص٣مميقًَم٣م

,اْلٜم٣مدوىم٣منص٣مئامرزمامطمرجدم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهلل,وٕنايمٛمٌل

ورزمامص٣ممَمٔمفزمٔمضأصح٣مزمفىمامسمٗمدم.

فمزوُٓيٚمٛمعَمـآؽمتدٓلزم٣محلدي٧مفمعمؾِمَٗمْٝمفهم١منَمـص٣مموأطمٙمصهلل

يرصمكيمفاخلغموَمـص٣مموىم٣منُم٣مهًدادمؽمٌٝمؾاهللُيرصمكيمفاخلغم.وصمؾ

.همّمٝمٙم٥ماإلطمالصوفًه:
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وفًه: ومقيمف َمـ ايمٔمٓمٝمؿ اهلل اهللهُ»همّمؾ َد ٌِْٔمكَمزَمٔمه ؽَم ايمٛمه٣مِر ـْ فَم َوصْمَٜمُف

ش.طَمِريًٖم٣م

ايمٛم٣مروفًه: َمـ ايمًالَم٥م أؽم٣ٌمب َمـ ايمِم٣محل٥م إفمامل اهلل,أن ٞمًٟمل

اهلل ٞمًٟمل ايمٛم٣مر, َمـ ايمٗمرب أؽم٣ٌمب َمـ ايمًٝمئ٥م إفمامل أن ىمام ايمًالَم٥م,

ايمٔم٣مهمٝم٥م.

همٝمفدهمعزمفذوًرافمٓمٝمٚم٥مفمزوصمؾأنايمٔمٚمؾايمٝمًغمإذازم٣مركاهللوفًه:

واحلٚمدهللفمعمايمتامم.

 :وِي ّي عٍّا ذلصوضةفتمدص لٍا مما تكسً, أُ األياً املٍ
.اايمٛمٜملفمـصٝم٣مميقماْلٚمٔم٥م,إذاىم٣منَمٖمردً-1

.٣مَمْمٙمٗمًايمٛمٜملفمـصٝم٣ممايمٔمٝمديـ,فمٝمدايمٖمْمر,وإوحك-6

.ورطمصظمـملَيداْلديايمٛمٜملفمـصٝم٣ممأي٣ممايمتمميؼ-1

.٣مَمْمٙمٗمًايمٛمٜملفمـصٝم٣مم,يقمايمُمؽ-1

.ورطمصدمايمقص٣ملإلمايمٖمجر٣مَمْمٙمٗمًايمٛمٜملفمـايمقص٣مل-1

.ايمٛمٜملفمـَتِمٝمصؾمٜمٍرأويقٍمزمٔم٣ٌمدٍةمليٟميتِب٣مايمممع-2

يقماخل٣مَمس  همرزمامي٘مقنايمِمٝم٣ممصم٣مئًزا,يم٘مـَتِمٝمصَم٣ممليٟمذناهللزمف

أوايم٣ًمزمع أوايمث٣مِّنفمممَمـرزمٝمٍعوايمٔممميـفمممَمـؾمٔم٣ٌمن, َمـرصم٤م,

.,أونمغمذيمؽ,ئمتػمَمـاظمحدشم٣متإولم

.وَمـذيمؽَم٣ميِمٛمٔمفىمثغمَمـايمٛم٣مسَمـَتِمٝمصؾمٜمررصم٤مزم٣ميمِمٝم٣مم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 :ةوأوا األياً املػتحب
فىٍّا وا ِو وػتحب وطمّكا وجن:*

صٝم٣ممشمالشم٥مأي٣ممَمـىمؾؾمٜمر,همالي٣ٌمرمَمـأيايمُمٜمرص٣مم.-1

فممم,واخل٣مَمسصٝم٣ممشمالشم٥مأي٣ممايمٌٝمض,وهلايمث٣ميم٧مفممم,وايمرازمع-6

.فممم.

.وومدسمٗمدميقمدمايمُمٜمر,حلدي٧مأيبفمٗمربصٝم٣مم-1

.وصٝم٣مميقَمكمدمايمُمٜمر,حلدي٧مأيبفمٗمربوومدسمٗمدم-1

.صٝم٣مميقموإهمْم٣مريقَمكم,حلدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمرووومدسمٗمدم-1

صٝم٣مميقم,وإهمْم٣مريقم,حلدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمرووومدسمٗمدم.-2

دمايمُمٜمرفمعمَم٣م٣مٔم٥مأوأضمدىفممميقَمًصٝم٣ممَخ٥ًمأوؽمٌٔم٥مأوسمً-3

.-ريضاهللفمٛمٜمام-صم٣مءدمرواي٣متضمدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمرو

:وَ الصياً املكيسو*

وديمٝمٙمٜم٣م,ضمدي٧مأيبأيقبفمٛمدَمًٙمؿؾواه, وَ أياً غتة صياً -١

َِمـ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وم٣ملايمٛمٌل ٦م 
ًِ ٌََٔمُفزم أسم ََمـص٣ممرََمّم٣مَنشمؿه

اٍل, ْهرَؾمقه شهم٘مٟمٞمهامص٣ممايمده
 (2)

.
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وومقيمفَمردود,هم٣محلدي٧مشم٣مزم٦م,وىم٣مناإلَم٣ممَم٣ميمؽ,يرىفمدمصمقازذيمؽ

.وَٓمْمٔمـهمٝمف

6همٙمٔمٙمٜمؿىم٣مٞمقاُيُمٕمٙمقنفمٛمٜم٣م,ؿزمٟمٞمفملي٠مشمرفمـايمًٙمػصٝم٣مَمٜم٣موأَم٣مومقْل

ص٣مَمٜم٣م, ؾم٣مء َمـ َمٛمدوزم٥م, ُٕن٣م أو زم٣ميمٖمريّم٥م, سُمٙمتحؼ أن طمُمقا يمٔمٙمٜمؿ أو

وَمـؾم٣مءأهمْمر.

٣ٌَمِبَودِم:(759الرتوصي بعس حسيح ضقي )اإلواً ه قا ـْايم صَم٣مزمٍِر,فَم

.-ريضاهللفمٛمٜمؿ-َوشَمْقزَم٣منَُهَرْيَرَة,َوَأيِب

ـٌضَمِدي٧ٌمَأيُّقَبَأيِبضَمِدي٧ُم ًَ .َصِحٝمٌحضَم

َووَمْد ٣ممٍؽِمته٥مِِصَٝم٣ممَوَمْقمٌاؽْمَتَح٤مه ـَْأيه الٍَِم َذاؾَمقه .احَلِدي٧ِمِِبَ

َُ َقاَه ـٌُهقَ:اِلُىَباَضِكاِب ًَ ٣ممٍشَماَلشَم٥مِِصَٝم٣ممَِِمْثُؾُهقَضَم ـَْأيه َِم .ؾَمْٜمرٍىُمؾِّ

َُ َقاَه َٝم٣ممَُهَذاَوُيْٙمَحُؼاحَلِدي٧ِمزَمْٔمضِدِمَوُيْرَوى:اِلُىَباَضِك اِب  زمَِرََمَّم٣مَن,ايمِمِّ

ـَُواطْمَت٣مرَ ٣ٌَمَركِازْم ٣ممٍؽِمته٥مَسَمُ٘مقنََأنْاظمُْ لِدِمَأيه ْٜمرِاَأوه .يمُمه

ـُِرِويََووَمْد ـِفَم ٣ٌَمَركِازْم فُاظمُْ ٣ممٍؽِمته٥مََص٣ممَإِنْ:وَم٣مَلَأٞمه ـَْأيه الٍَِم وًم٣مؾَمقه هَمُٜمقََُمَتَٖمرِّ

.صَم٣مئِزٌ

ٌُْدَرَوىَووَمْد ـُايمَٔمِزيزِفَم ٍد,زْم ـْحُمَٚمه ـَِصْٖمَقانَفَم ـَِوؽَمْٔمدِؽُمَٙمْٝمٍؿ,زْم ؽَمِٔمٝمٍد,زْم

ـْ ـِفُمَٚمرَفَم ـْ,شَم٣مزم٦ٍِمزْم ـَِأيُّقَب,َأيِبفَم .َهَذا-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ايمٛمهٌِلِّفَم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٥ٌَُم,َوَرَوى ـْؾُمْٔم ـَِوْروَم٣مءَفَم ـْفُمَٚمَر,زْم ـِؽَمْٔمدِفَم احَلِدي٧َم,َهَذاؽَمِٔمٝمدٍزْم

ـَُوؽَمْٔمُد ِـحَيَْٝمكَأطُمقُهقَؽَمِٔمٝمدٍزْم َأْهؾِزَمْٔمُضسَمَ٘مٙمهؿََووَمْدإَْٞمَِم٣مِريِّؽَمِٔمٝمدٍزْم

ـِؽَمْٔمدِدِماحَلِدي٧ِم ـْؽَمِٔمٝمدٍزْم ٌَؾَِِم .ضِمْٖمٓمِفِوِم

شَمٛم٣َم وَم٣مَلَهٛمه٣مٌد,ضَمده َٞم٣م: كْمَُأطْمػَمَ ًَ ـُاحُل ,فَمقِم زْم ـْاُْلْٔمِٖملُّ ائِٝمَؾفَم َأيِبإِْهَ

ـَُِمقؽَمك, ـِفَم ًَ يِّاحَل ٌٌَْمِ وَم٣مَلايم ٣ممٍؽِمته٥مِِصَٝم٣ممُفِمٛمَْدهُُذىمِرَإَِذاىَم٣منَ: ـَْأيه َِم

اٍل, يَمَٗمْدَواهللهِ:هَمَٝمُٗمقُلؾَمقه ْٜمرَِهَذازمِِِمَٝم٣ممِاهللهَُريِضَ ـِايمُمه ٛم٥َمِفَم ًه َٜم٣مايم ـىا.ىُمٙمِّ
وَمـىم٣منفمٙمٝمفومّم٣مءَمـرَمّم٣منهم٣مٕولمأنيٗمدمايمٗمّم٣مءٕٞمفديـدمضمٗمف

وواصم٤مفمٙمٝمٜم٣م.

وإنسمْمقعصم٣مز,ويم٘مـٓيدطمؾدماحلدي٧م,ٕٞمفمليِمؿرَمّم٣منىم٣مَماًل

.هللأفمٙمؿوا

دمصٝم٣مميقم-ريضاهللفمٛمف-حلدي٧مأيبومت٣مدةعطفة, يوً وصياً -٢

ٛم٥ََمايمهتِل»:أطمرصمفَمًٙمؿ,فمرهم٥م ًه َرايم ٤ُمفَمعَماهللهَِأْنُيَ٘مٖمِّ
ًِ ِصَٝم٣مُمَيْقِمفَمَرهَم٥َمَأضْمَت

ٛم٥ََمايمهتِلزَمْٔمَدهُ ًه ٌَْٙمُفَوايم شوَم
(2)

 .

 َم٣مضم٘مؿصٝم٣ممسمًعذياحلج٥م؟مسألُ: 

,ٙمؿــحَمًــىمامدمصحٝم,احلج٥ميػايمٔمٙمامءدمصٝم٣ممايمتًعَمـذطمتٙما

فَم٣مئَُِم٥َم ـْ عماهللــص–ََم٣مَرَأْي٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ»:وَم٣ميَم٦ْم–ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وَمطُّ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ شَص٣مئِاًمدِمايْمَٔممْمِ
 (2)

.

ضمدي٧م َمـ ـْوصم٣مء ـُِهٛمَْٝمَدةَفَم ـْطَم٣ميمٍِد,زْم َأْزَواِجزَمْٔمضِـْفمَاَْمَرَأسمِِف,فَم

, ايمٛمهٌِلِّ َؿ,فَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمه اهللهَِرؽُمقَلَأنه»َوؽَمٙمه َيُِمقمُىَم٣منََوؽَمٙمهؿَفَمَٙمْٝمفِاهللَُصعمه

ًٔم٣م ًْ
ـْسمِ ٥ِم,ِذيَِم جه

٣ممٍَوشَماَلشَم٥مَفَم٣مؾُمقَراَء,َوَيْقمَاحْلِ ـَْأيه َِم َلؾَمْٜمٍر,ىُمؾِّ اشْمٛمَكْمَِأوه

ـَ ْٜمرَِِم كْمِايمُمه ًَ شَوََخِٝم
(9)

 يث٦ٌم, احلدي٧مٓ طم٣ميمد,وهذا زمـ هٛمٝمدة ,ْلٜم٣ميم٥م

.-ريضاهللفمٛمٜم٣م-ضمدي٧مفم٣مئُم٥مهقوايمث٣مزم٦م,زوصمتفْلٜم٣ميم٥مو

فمٙمٝمفيم ُيٛم٘مر همال أضمٌد ص٣مَمٜم٣م يمق ضمدي٧مازمـ٘مـ دمفمٚمقم داطمٙم٥م ُٕن٣م 6

ايمٌخ٣مري-امريضاهللفمٛمٜم-فم٣ٌمس فمـ,ايمذيأطمرصمف زمٛمحقه ازمـوصم٣مء

ايمٔمٚمُؾ»:فمٛمدأمحد-هللفمٛمٜمامريضا-فمٚمر أهمّمُؾَمٛمف دم َم٣م ٣مٍم  دم أيه فممْمِ

٥ِم, دمؽمٌٝمِؾاهللِ؟وم٣مل:وٓ اهللِ وم٣ميمقا:ي٣مرؽمقَل ذياحلجه اْلٜم٣مُد !وٓاْلٜم٣مُد

مليرصِمْعَمـذيمؽ فوَم٣ميمِفدمؽمٌٝمِؾاهلِل,شمؿه
ًِ رصمٌؾطمرجزمٛمٖم ٓه دمؽمٌٝمِؾاهللِ,إ

شزمًمٍء
 (1)

.



                                                           
 (.2200أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

، وصححو اإلمام اْللباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (9420قم: )بر  سننوفي  النسائيأخرجو  (9)
 السنن.

(، من حديث ابن عمر 1440، وأخرجو أحمد برقم: )(202في صحيحو برقم: ) البخاريأخرجو  (1)
 َىِذهِ  ِمنْ  ِهنَّ ِفي اْلَعَملِ  ِمنَ  ِإلَْيوِ  َأَحبُّ  َواَل  اهلِل، ِعْندَ  َأْعَظمُ  َأيَّامٍ  ِمنْ  َما، بلفط: "-رضي اهلل عنهما  -

 ".اْلَعْشرِ  اْْلَيَّامِ 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َأيِبُهَرْيَرَةهماحملطً, ؾّط اهلل ياًص وَ اإلكجاض -٣ ـْ ريضاهللفمٛمف-َٔم

:وَم٣مَل– َٝم٣مِمزَمْٔمَدَرََمَّم٣مَن-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَم٣مَلَرؽُمقُلاهللهِ َأهْمَّمُؾايمِمِّ

ُم شؾَمْٜمُراهللهِاظْمَُحره
 (2)

.

ريض-ازمـفم٣ٌمسحلدي٧م,وَ ذلطً ا, وعاؾوضاءتاغوّع صياً  و -٤

.شص٣ممايمٔم٣مذَمـحمرم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌل»:-اهللفمٛمٜمام

 ودمضمدي٧مأيبومت٣مدة, َمٔمٛم٣م اظمتٗمدم وم٣مل: »أٞمف إِِّنِّ فم٣مؾُمقراَء, يقِم وِصٝم٣مُم

ٌَْٙمفُ َرايمًٛم٥ََمايمتِلوَم ٤ُمفمعماهللِأْنُيَ٘مٖمِّ
ًِ شأضْمَت

(9)
.

ايمته٣مؽِمعَ»ووم٣مل: ـه َُصقََم َٕ فِمُْم٦ُمإلَِموَم٣مزمٍِؾ ـْ
شيَمئِ

(1)
.

همٜملَمـايمًٛم٥ماْلٚمٝم٥م,أرادأنخي٣ميمػأهؾايم٘مت٣مب.

وايمٔم٣مذوأَم٣م ايمت٣مؽمع, زمكمصٝم٣مم يث٦ٌمهمٝمف,اْلٚمع همال واحل٣مديفممم,

:وم٣مل–ريضاهللفمٛمٜمام-ضمدي٧م,ودمَمًٛمدأمحدزمـضمٛمٌؾفمـازمـفم٣ٌمس

وؽمٙمؿ همٝمف»:وم٣ملرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمف يقمفم٣مؾمقراءوطم٣ميمٖمقا صقَمقا

وص يقَمًايمٝمٜمقد زمٔمده أو يقَم٣م ومٌٙمف ش٣مقَمقا
(4)

 زمـ, حمٚمد همٝمف يث٦ٌم همال

.وداودازمـفمعمزمـفمٌداهللاْل٣مؾمٚملؤمٝمػ,فمٌدايمرمحـزمـأيبيمٝمعم

                                                           
  (.2201أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.2209أخرجو مسلم برقم: ) (9)

 (.2214أخرجو مسلم برقم: ) (1)

  (.9214برقم: ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (4)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وايمذيأرىأنهذاايمتخِمٝمصُئمتػمَمـاظمحدشم٣مت,إذأٞمفأَمٌرمليممفمف

.-فمزوصمؾ-اهلل

كزم٣ميمٔم٣مذهم١مناىمتٖم,وَمـهم٣مسمفصٝم٣ممايمت٣مؽمع,ٓيٙمزَمفصٝم٣مماحل٣مديفممم

ص٣ممايمٔم٣مذومليٛمٗمؾ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ٕنايمٛمٌل6أصمزأه,وهقايمًٛم٥م

ايمته٣مؽِمعَ»أٞمفص٣مماحل٣مديفمممزمٝمٛماموم٣مل: ـه َُصقََم َٕ فِمُْم٦ُمإلَِموَم٣مزمٍِؾ ـْ
.شيَمئِ

شم٦ٌمفمـضمدي٧مأيبومت٣مدةاإلثٍني واخلىيؼ, صياً -٥ ريضاهلل–ظم٣م

وَم٣مَل,اإلشمٛمكمظم٣مؽمئؾفمـصٝم٣مميقم»:-فمٛمف شْمٛمَكْمِ ِٓ َصْقِمَيْقِما ـْ وَم٣مَلَوؽُمئَِؾفَم

شزُمِٔمْث٦ُمَأْوُأْٞمِزَلفَمقَمهَذاَكَيْقٌمُويمِْدُتهمِٝمِفَوَيْقمٌ
(2)

.

َأيِبُهَرْيَرَةو ـْ َرؽُمقَلاهللهِ-ريضاهللفمٛمف-فَم -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنه

»:وَم٣مَل ِٚمٝمسَِيْقمَسُمْٔمَرُضإفَْماَمُل َواخْلَ يُآشْمٛمَكْمِ َأْن هَمُٟمضِم٤مُّ َوَأَٞم٣م6 ْٔمَرَضفَمَٚمقِم

شَص٣مئِؿٌ
 (9)

.

ـْمل»:أُن٣موم٣ميم٦م–ريضاهللفمٛمٜم٣م-حلدي٧مفم٣مئُم٥م ,صياً ؾعباُ -6 َيُ٘م

ْٜمرِدم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِرؽمقل ٛم٥َمَِمـايمُمه ًه دمَمٛمفِصَٝم٣مًَم٣مَأىْمَثرَايم

٣ٌَمنَ شؾَمْٔم
(1)

.واهللأفمٙمؿ,همالأفمٙمؿغمذيمؽأَم٣منم,

                                                           
 (.2209أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

(، وىو في الصحيح المسند 9118النسائي برقم: )، و (040أخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (9)
 لإلمام الوادعي رحمو اهلل، حيث قال فيو: ىذا حديث حسن.

  (.2210مسلم في صحيحو برقم: )(، و 2202البخاري )أخرجو  (1)



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[221] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ]باب ؾقؾة اؾؼدر[

ُِ الَكدِر] [باُب لًل

*******************************:اؾشرح

ڀ     *پ  پ  پ  ڀ  ڀ        *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :سمٔم٣ملماهللوم٣مل

  *ڤ       ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   *ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

.[1-1]ايمٗمدر:چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 :بّصا االغي مسيت ليمة الكسضفائسة: 
.يمٔمٓمؿإصمرهمٝمٜم٣م,ويمرهمٔم٥مَمٛمزيمتٜم٣م-1

.وومٝمؾ:ٕنإفماملسُمٗمدرهمٝمٜم٣م-6

.صمتامعاظمالئ٘م٥مهمٝمٜم٣مايم٘مثرةوومٝمؾ:-1

هؾيمٝمٙم٥مايمٗمدرمم٣ماطمتصاهللفمزوصمؾزمفهذهإَم٥م,أمهليم٘مؾمسألُ:

إَمؿايم٣ًمزمٗم٥م؟

ِب٣مهذهإَم٥م.فمزوصمؾوهليمٝمٙم٥ٌماطمتصاهلل

.فمعمذيمؽوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأُن٣مفم٣مَم٥مدمزمٗمٝم٥مإَمؿوٓديمٝمؾ

َم٣مهقايم٤ًٌمدمَتِمٝمصاهللفمزوصمؾْلذاإَم٥مزمٙمٝمٙم٥مايمٗمدر؟مسألُ: 

ُٕن٣مومٙمٝمٙم٥مإفمامر,وىم٣مٞم٦مزمٗمٝم٥م6وومٝمؾدمؽم٤ٌماطمتِم٣مصهذاإَم٥مِب٣م
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

,ايمٙمٝمٙم٥ماظم٣ٌمرىم٥ماظم٠مَمٛمكمِبذهفمزوصمؾهمٔمقضاهلل,إَمؿؿمقيٙم٥مإفمامر

ايمتلهلطمغمَمـأيمػؾمٜمر.

َمتكسم٘مقنيمٝمٙم٥مايمٗمدر؟مسألُ:

ايْمَٗمْدِر:يف الفتحضمحْ اهلل قاه احلافظ  يَمْٝمَٙم٥ِم دِم ايْمُٔمَٙماَمُء اطْمَتَٙمَػ َووَمِد

ىَمثغًِما َأْرزَمِٔمكَموَمقْ,اطْمتاَِلهًم٣م ـْ َِم َأىْمَثُر َذيمَِؽ دِم ََمَذاِهٌِِٜمْؿ ـْ َِم يَمٛم٣َم َؾ َوَُتَِمه ىَماَم,ًٓ

ْٚمَٔم٥مِ اْْلُ ؽَم٣مفَم٥ِم َذيمَِؽدِم َٞمٓمغُِم يَمٛم٣َم يمَِٝمَٗمَع,َووَمَع َِمٛمُْٜماَم ىُمؾ  إطِْمَٖم٣مِء دِم ىَمَت٣م اؾْمؼَمَ َووَمِد

دِمؿَمَٙمٌِِٜماَم دُّ .اْْلِ

:اِلَكِوُه اِلَأوَُّه َأْصاًل ُرهمَِٔم٦ْم ٣َم َأُنه اظمَُْتَقرمِّ ضَمَ٘م٣مُه َوَرْأؽًم٣م ـِ فَم ٥ِم ايمتهتِٚمه دِم

ٛمَِٖمٝمه٥مِ,َواهمِضِايمره احْلَ ـِ ِحايْمُٔمْٚمَدِةفَم دِمَذْ ُفطَمَْمٌٟمَِمٛمْفُ,َوايْمَٖم٣مىمَِٜم٣مِِّنُّ َوايمهِذي.َوىَمَٟمٞمه

ٝمَٔم٥مِ ُفوَمْقُلايمُمِّ َأٞمه وصِملُّ ُ ,ضَمَ٘م٣مُهايمنُّ ـِ ؿَمِريِؼَداُوَدزْم ـْ اِقَِم زه ٌُْدايمره َووَمْدَرَوىفَم

 اهللهِ ٌِْد فَم ـْ فَم  فَم٣مِصٍؿ َأيِب ـِ ٛمهَسزْم ُهَرْيَرةَ:وُمْٙم٦ُم,حُيَ يَِب –ِٕ :-ريضاهللفمٛمف

يَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِرُرهمَِٔم٦ْم وَم٣مَلَذيمَِؽ":وَم٣مَل,َزفَمُٚمقاَأنه ـْ ."ىَمَذَبََم

ؿَمرِ ـْ يٍؽَوَِم َذِ ـِ زْم اهللهِ ٌِْد فَم ٣مُج:وَم٣مَل,يِؼ جه احْلَ ُفَذىَمَر هَمَ٘مَٟمٞمه ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥َم

ضُم,َأْٞمَ٘مَرَه٣م ـُ زْم ٌَُفهَمَٚمٛمََٔمُفوَمْقَُمفُ":ٌَْٝمشٍهَمَٟمَراَدِزرُّ ِِم ."َأْنحَيْ

َرؽُمقِلاهللهِ:الجَّاٌِي ـِ ٛم٥ٍَمَواضِمَدٍةَووَمَٔم٦ْمدِمَزََم ًَ ٥ٌمزمِ ٣َمطَم٣مصه صعماهللفمٙمٝمف-َأُنه

َأْيًّم٣م-وؽمٙمؿ .ضَمَ٘م٣مُهايْمَٖم٣مىمَِٜم٣مِِّنُّ
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ُ:الجَّاِلُح ْٕ ِذِها ٥ٌمِِبَ ٣َمطَم٣مصه ٌَْٙمُٜمؿَْأُنه ََُمِؿوَم ْٕ دِما ـْ ٥ِمَومَلْسَمُ٘م ضَمٌِٝم٤ٍم,َمه ـُ صَمَزَمزمِِفازْم

 َص٣مضِم٤ُم َوضَمَ٘م٣مُه ْٚمُٜمقِر اْْلُ ـِ فَم َوَٞمَٗمَٙمُف اظم٣َْميمِ٘مِٝمه٥ِم ـَ َِم ُه "َونَمغْمُ ِة "ايْمِٔمده ـَ َِم

َحفُ َوَرصمه ٣مهمِِٔمٝمه٥ِم ,ايمُمه ًَ ايمٛمه فِمٛمَْد  َذر  َأيِب ٌضزمَِحِدي٧ِم َُمْٔمؼَمَ ضَمْٝم٧ُموَم٣مَلَوُهَق  لِّ
٣مئِ

َْٞمٌَِٝم٣مِءهَم١مَِذاََم٣مسُمقاُرهمَِٔم٦ْم؟وَم٣مَل:وُمْٙم٦ُم":همِٝمفِ ْٕ :َي٣مَرؽُمقَلاهللهَِأسَمُ٘مقُنََمَعا زَمْؾ,َٓ

ْؿوَمْقُلََم٣ميمٍِؽدِم"ِهَلزَم٣موِمَٝم٥ٌم ٟمِ"َوفُمْٚمَدهُتُ َرؽُمقَلاهللهِ"اظمَُْقؿمه صعم-زَمَٙمَٕمٛمِلَأنه

يَمْٝمَٙم٥َم-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ هَمَٟمفْمَْم٣مُهاهللهُ ََُمِؿاظم٣َْمِوَٝم٥ِم ْٕ ا َأفْماَمِر ـْ فَم تِِف َأفْماَمَرُأَمه سَمَٗم٣مَسَ

يَحدِمضَمِدي٧ِمَأيِبَذر ,ايْمَٗمْدرِ َتِٚمُؾايمتهْٟمِويَؾهَماَلَيْدهَمُعايمتهٌْمِ .َوَهَذاحَيْ

ٛم٥َمِ:الطَّاِبُع ًه ايم مَجِٝمِع دِم مُمْ٘مِٛم٥ٌَم ٣َم ,َأُنه ضَمَ٘م٣مُهَوُهَق ٛمَِٖمٝمه٥ِم احْلَ ـِ فَم ََمُْمُٜمقٌر وَمْقٌل

َِمٛمُْٜمؿْ  اِزيُّ ايمره زَمْ٘مٍر َوَأزُمق  طَم٣مْن ,وَم٣ميِض ـِ َوازْم  ُٔمقٍد ًْ ََم ـِ ازْم ـِ فَم َِمْثُٙمُف َوُرِوَي

ِهؿْ ٌه٣مٍسَوفِمْ٘مِرََم٥َمَونَمغْمِ َػاظمَُْٜمٙمه٤ُمَهَذاايْمَٗمْقَلَووَم٣مَل,فَم ٌَُفزَمٛم٣َمهُ:َوَزيه َص٣مضِم يَمَٔمؾه

٥مِ َِهٙمه ْٕ ا يمِٛمُْٗمَِم٣مِن ََم٣مِن ايمزه َدَوَراِن هَم٣مؽِمٌد,فَمعَم ِصَٝم٣مِم6َوُهَق دِم ُئْمَتػَمْ ْ مَل َذيمَِؽ َنه
ِٕ

ِهضَمته دِمنَمغْمِ َرََمَّم٣منَكسُمٛمَْٗمَؾيَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدرَِرََمَّم٣مَنهَماَلُئْمَتػَمُ ـْ ىـا.فَم
ُٔمقٍد ًْ ََم ـِ ٦ٌََمدِمَصحِىَماَمَوََمْٟمطَمُذازْم ٙمِؿٍشَم ًْ ىَمْٔم٤ٍم,ٝمِحَُم ـِ زْم ُأيَبِّ ـْ ُفَأَراَد:فَم َأٞمه

َيته٘مَِؾايمٛمه٣مُس َٓ .َأْن

يمََٝم٣ميمِٝمفِ:اِلَداِوُؼ مَجِٝمِع دِم مُمْ٘مِٛم٥ٌَم زمَِرََمَّم٣مَن ٥ٌم خُمَْتِمه ٣َم فُمَٚمَر,َأُنه ـِ ازْم وَمْقُل َوُهَق

٥ٌََمزم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَصِحٝمٍحفَمٛمْفُ َأيِبؾَمْٝم ـُ ,ِوَيََمْرهُمقفًم٣مفَمٛمُْفَأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُودََورُ,َرَواُهازْم

"َودِم َداَي٥ِم ِحاْْلِ "َذْ َواظمََْح٣مَِمقِمُّ اظمُْٛمِْذِر ـُ ازْم َووَم٣مَلزمِِف  َأيِبضَمٛمِٝمَٖم٥َم ـْ فَم زمِِف ْزُم اْْلَ
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مهمِٔمِ ايمُمه ٌْ٘مِلَُّوزَمْٔمُض ًُّ ايم َحُف َوَرصمه ٝمه٥ِم "دِم اظمِْٛمَْٜم٣مِج ِح ا,"َذْ َوضَمَ٘م٣مُه ـُ زْم

٣مصِم٤ِمِرَواَي٥مً دِم,احْلَ وصِملُّ ُ َداَي٥ِم"َووَم٣مَلايمنُّ ِحاْْلِ ٣َم:وَمْقُلَأيِبضَمٛمِٝمَٖم٥مَ:"َذْ إُِنه

.سَمٛمَْتِٗمُؾدِممَجِٝمِعَرََمَّم٣منَ

٣ٌَمهُ َص٣مضِم ٌَْٜمَٚم٥مٍ:َووَم٣مَل َُم َِمٛمُْف َُمَٔمٝمهٛم٥ٍَم يَمْٝمَٙم٥ٍم دِم ٣َم ,إُِنه دِم  ِٖملُّ ًَ ايمٛمه وَم٣مَل "َوىَمَذا

:"ظمَْٛمُْٓمقََم٥ِما

َرٌةَوفَمٝمهٛم٣َمَه٣مهَم٣مْدرِ
ْٜمِرَدائِ ايمُمه َويَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدِرزمُِ٘مؾِّ

ايْمَٔمَريِبَِّوَهَذاايْمٗمَ ـُ وَمْقٍمَوُهَقْقُلضَمَ٘م٣مُهازْم ـْ .الػَّاِزُؽفَم

ايْمُٔمَٗمْٝمقِمِّ:الػَّاِبُع ـٍ َأيِبَرِزي ـْ َرََمَّم٣مَنضَمَ٘مكفَم ـْ ُليَمْٝمَٙم٥ٍمَِم ٣َمَأوه َح٣ميِبَِّأُنه ,ايمِمه

أَ ـُ ضَمِدي٧ِمَأَٞمسٍَوَرَوىازْم ـْ َرََمَّم٣منَ:وَم٣مَليِبفَم٣مِصٍؿَِم ـْ ُليَمْٝمَٙم٥ٍمَِم ,يَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدِرَأوه

َأيِبفَم٣مِصؿٍ ـُ هُ:وَم٣مَلازْم َؽنَمغْمَ
َٞمْٔمَٙمُؿَأضَمًداوَم٣مَلَذيمِ .َٓ

َُ َرََمَّم٣منَ:الجَّاِو ـْ ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمايمٛمِِّْمِػَِم ضَم,َأُنه ـِ اظمَُْٙمٗمِّ ـُ زْم ـِ ي اُجايمدِّ َ٘م٣مُهؾَمْٝمُخٛم٣َمِهَ

ِحايْمُٔمْٚمَدِة"دِم ٣َم"اظمُْْٖمِٜمِؿ"َوايمهِذيَرَأْي٦ُمدِم"َذْ ضِمَ٘م٣مَي٥ُموَمْقٍلَأُنه يمِْٙمُٗمْرؿُمٌِلِّ

٣ٌَمنَ ؾَمْٔم ـْ َص٣مضِم٤ِم,يَمْٝمَٙم٥ُمايمٛمِِّْمِػَِم ـْ فَم وصِملِّ ُ ١مِْنهمَ"ايمْمَِّراِز"َوىَمَذاَٞمَٗمَٙمُفايمنُّ

هَمُٜمَق .التَّاِغُع اِلَكِوُهىَم٣مَٞم٣محَمُْٖمقـَمكْمِ

َرَأيْ شُمؿه دِم "٦ُم وصِملِّ ُ ايمنُّ ِح "َذْ ـِ "فَم ايمٛمِِّْمِػ"اظمُِْحٝمِط دِم ٣َم َأُنه

طَِمغمِ ْٕ .ا
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َرََمَّم٣منَ:اِلَعاِؾُط ـْ َِم َة فَممْمَ ٌَْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َوايمْمهػَمَ,َأُنه  ٥ٌََم ؾَمْٝم َأيِب ـُ َرَوىازْم اِِّنُّ

َأْروَمَؿوَم٣مَل ـِ ضَمِدي٧ِمَزْيِدزْم ـْ :َِم ـْ َِم َة ٌَْعفَممْمَ يَمْٝمَٙم٥ُمؽَم ٣َم َيَأُنه َأَْمؼَمِ َٓ َو ََم٣مَأؾُمؽُّ

ُٔمقٍدَأْيًّم٣م.َرََمَّم٣مَنيَمْٝمَٙم٥َمُأْٞمِزَلايْمُٗمْرآنُ ًْ ََم ـِ ازْم ـِ .َوَأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَدفَم

٣َم:اِلَكِوُه اِلَحاِزي َعَؿَط َوفَمَزاُهَأُنه َْوؽَمِطضَمَ٘م٣مُهايمٛمهَقِويُّ ْٕ ا ٌَْٜمَٚم٥ٌمدِمايْمَٔممْمِ َُم

٣مهمِِٔمٝمه٥مِ َووَم٣مَلزمِِفزَمْٔمُضايمُمه يِّ ٌٌَْمِ ايْم ـِ ًَ َأيِبايْمَٔم٣مِصَواحْلَ ـِ يمُِٔمْثاَمَنزْم يُّ .ايمْمهػَمِ

زمِ:اِلَكِوُه الجَّاٌِي َعَؿَط وَمَرْأسُمُف َة فَممْمَ شَماَمِن يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم دِمَأُنه  َٙمٌِلِّ احْلَ ايْمُٗمْْم٤ِم َخطِّ

دِمَُمُْم٘مِٙمِفِ ْقِزيِّ اْْلَ ـُ ضِمِفَوَذىَمَرُهازْم .َذْ

ةَ:اِلَكِوُه الجَّاِلَح َعَؿَط فَممْمَ َع ًْ
سمِ يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم فَمقِم ,َأُنه ـْ فَم  اِق زه ايمره ٌُْد فَم ,َرَواُه

 ًْ ََم ـِ َوازْم  شَم٣مزم٦ٍِم ـِ زْم يمَِزْيِد  يُّ ايمْمهػَمِ ,ُٔمقدٍَوفَمَزاُه ـِ ازْم ـِ فَم  ايمْمهَح٣مِويُّ َوَوَصَٙمُف

ُٔمقدٍ ًْ .ََم

طَِمغمِ:اِلَكِوُه الطَّاِبَع َعَؿَط ْٕ ا ايْمَٔممْمِ ـَ َِم يَمْٝمَٙم٥ٍم ُل َأوه ٣َم ,َأُنه ٣مهمِِٔملُّ ايمُمه ََم٣مَل َوإيَِمْٝمِف

٣مهمِِٔمٝمه٥مِ ايمُمه ـَ ُفيَمٝمْ,َوصَمَزَمزمِِفمَج٣َمفَم٥ٌمَِم إِٞمه ٌْ٘مِلُّ ًُّ وَم٣مَلايم ـْ
َسَُمُْزوًَم٣مزمِِففِمٛمَْدُهْؿَويَم٘مِ

ُف ٌِْدِهدِميَمْٝمَٙم٥ِمايْمَٗمْدِرَأٞمه فِمْتَؼفَم ـَ ي َؼَيْقَمايْمِٔممْمِ فَمٙمه ـْ َٖم٣موِمِٜمْؿفَمعَمفَمَدِمضِمٛم٧ِْمََم سمِّ
ِٓ

ْٝمَٙم٥مَ َئْمتُِؼسمِْٙمَؽايمٙمه ٣َمدِمايْمٔمَ,َٓ ِحٝمِحزمِٛم٣َمًءفَمعَمَأُنه ْٜمِرفَمعَمايمِمه زَمْؾزم٣ِمْٞمِٗمَّم٣مِءايمُمه مْمِ

طَِمغمِ ْٕ طَِمغمِ:َووِمٝمَؾ.ا ْٕ ا زم٣ِميْمَٔممْمِ َتصُّ ََتْ َٓ ٣َم ٛم٥َِمزمِٛم٣َمًءفَمعَمَأُنه ًه زَمْؾِهَل,زم٣ِمْٞمِٗمَّم٣مِءايم

.دِمَرََمَّم٣منَ
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مهَمِٜمَليَمْٝمَٙم٥ُم:اِلَكِوُه اِلَداِوَؼ ْٜمُرسَم٣مَمًّ ُفإِْنىَم٣مَنايمُمه َأٞمه ٓه ٌَْٙمُفإِ َِمْثُؾايمهِذيوَم فَممَمَ

ـَايْمِٔممْمِ ي َوإِْنىَم٣مَنَٞم٣موِمًِم٣مهَمِٜمَليَمْٝمَٙم٥ُمإضِْمَدىَوفِممْمِ ـَ ْٜمرِ,ي ,َوَهَ٘مَذادِممَجِٝمِعايمُمه

ضَمْزمٍ ـِ ازْم وَمْقُل زمَِذيمَِؽ,َوُهَق ٣ٌَمِر طْم اإْلِ زَمكْمَ َٚمُع َُيْ ُف َأٞمه َرَواُه,َوَزفَمَؿ ََم٣م يَمُف َوَيُدلُّ

ٌْدِ ضَمِدي٧ِمفَم ـْ َِم ُأَٞمْٝمٍسوَم٣مَلَأمْحَُدَوايمْمهَح٣مِويُّ ـِ زْم :اهللهِ -ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَلاهللهِ

ْٝمَٙم٥مَ:َيُٗمقُل-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ قَه٣مايمٙمه ًُ ْٝمَٙم٥ُميَمْٝمَٙم٥َم:وَم٣مَل.ايْمَتِٚم َوىَم٣مَٞم٦ْمسمِْٙمَؽايمٙمه

ـَ ي ٌْ:وَم٣مَل.َهِذِهَأْولَمزمَِثاَمٍنزَمِٗمكمَ:هَمَٗم٣مَلَرصُمٌؾ,شَماَلٍثَوفِممْمِ ًَ ,ٍعزَمِٗمكمَزَمْؾَأْولَمزمِ

َيتِؿُّ َٓ ْٜمَر َهَذاايمُمه .هَم١مِنه

ـَ:اِلَكِوُه الػَّاِزَؽ َعَؿَط ي َوفِممْمِ اشْمٛمَكْمِ يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم زَمْٔمُد,َأُنه ضِمَ٘م٣مَيُتُف ,َوؽَمَٝمْٟميِت

فُ َأٞمه ُأَٞمْٝمٍس ـِ زْم ٌِْداهللهِ ضَمِدي٧ِمفَم ـْ َِم  ُد :َوَرَوىَأمْحَ صعماهلل-ؽَمَٟمَلَرؽُمقَلاهللهِ

 وؽمٙمؿ هَمَٗم٣مَل-فمٙمٝمف ـَ ي َوفِممْمِ إضِْمَدى َصٌِٝمَح٥َم َوَذيمَِؽ ايمَْٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥ِم ـْ ىَمِؿ:فَم

ْٝمَٙم٥ُم؟وُمْٙم٦ُم ـَ:ايمٙمه ي َوفِممْمِ ْٝمَٙم٥ُمَأِوايْمَٗم٣مزمَِٙم٥مُ:هَمَٗم٣مَل,يَمْٝمَٙم٥ُماشْمٛمَكْمِ .ِهَلايمٙمه

:اِلَكِوُه الػَّاِبَع َعَؿَط ـَ ي ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمشَماَلٍثَوفِممْمِ َأُنه ـِ زْم ٌِْداهللهِ فَم ـْ ٙمٌِؿفَم ًْ َُم َرَواُه

ٝمُتَٜم٣م":ُأَٞمْٝمٍسََمْرهُمقفًم٣م ًِّ ُٞم هَمَذىَمَرَِمْثَؾضَمِدي٧ِمَأيِبؽَمِٔمٝمٍد"ُأِري٦ُميَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِرشُمؿه

همِٝمفِ وَم٣مَل ":يَم٘مِٛمهُف ـَ ي َوفِممْمِ شَماَلٍث "يَمْٝمَٙم٥َم "زَمَدَل ـَ ي َوفَمٛمُْف"إضِْمَدىَوفِممْمِ

رِمزَم٣مِدَي٥ًمَأىُمقُنهمِٝمَٜم٣م,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ:وُمْٙم٦ُم":وَم٣مَل :وَم٣مَل.هَمُٚمْرِِّنزمَِٙمْٝمَٙم٥ِمايْمَٗمْدرِ,إِنه

 ـَ ي َُمَٔم٣مِوَي٥َم"اْٞمِزْليَمْٝمَٙم٥َمشَماَلٍثَوفِممْمِ ـْ ٥ٌََمزم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَصِحٝمٍحفَم َأيِبؾَمْٝم ـُ َوَرَوىازْم

شَماَلٍث":وَم٣مَل يَمْٝمَٙم٥ُم ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥ُم ـَ ي "َوفِممْمِ ـْ َِم ٛمَِدِه ًْ َُم دِم  إؽِْمَح٣مُق َوَرَواُه
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ََمْرهُمقفًم٣م ٥ٌٌَم ُصْح يَمُف  زَمَٝم٣مَو٥َم زَمٛمِل ـْ َِم َرصُمٍؾ ـْ فَم  ضَم٣مِزٍم َأيِب ٌُْد,ؿَمِريِؼ َوَرَوىفَم

ََمْرهُمقفًم٣م  فُمَٚمَر ـِ ازْم ـِ فَم  َٞم٣مهمٍِع ـْ فَم  َأيُّقَب ـْ فَم  ََمْٔمَٚمٍر ـْ فَم  اِق زه ىَم٣مَن:ايمره ـْ ََم

َُمتَ ـَ ي َوفِممْمِ شَماَلٍث يَمْٝمَٙم٥َم ُؾ ًِ َيْٕمَت  َأيُّقُب َوىَم٣مَن ؽَم٣مزمَِٔم٥ٍم يَمْٝمَٙم٥َم َه٣م هَمْٙمَٝمَتَحره ٣م ََيَ َحرِّ

ايمْمِّٝم٤َم ٌه٣مسٍ,َوَيَٚمسُّ فَم ـِ ازْم ـِ َأيِبَيِزيَدفَم ـِ زْم ٌَْٝمِداهللهِ فُم ـْ صُمَرْي٨ٍمفَم ـِ ازْم ـِ :َوفَم

شمَ" يَمْٝمَٙم٥َم َأْهَٙمُف ُيقوِمُظ ىَم٣مَن ُف ـََأٞمه ي ؿَمِريِؼ,اَلٍثَوفِممْمِ ـْ َِم  اِق زه ايمره ٌُْد َوَرَوىفَم

ٝمه٤ِمَيُٗمقُل ًَ اظمُْ ـَ ؽَمْٝمٍػؽَمِٚمَعؽَمِٔمٝمَدزْم ـِ ٣َم:ُيقُٞمَسزْم اؽْمَتَٗم٣مَموَمْقُلايْمَٗمْقِمفَمعَمَأُنه

ـَ ي َوفِممْمِ شَماَلٍث فَم٣مئَُِم,يَمْٝمَٙم٥ُم ـْ فَم  ؽَْمَقِد ْٕ ا ـِ فَم  إزِْمَراِهٝمَؿ ؿَمِريِؼ ـْ ,٥مََوَِم ـْ َوفَم

ـَ ي ُفىَم٣مَنَيَراَه٣ميَمْٝمَٙم٥َمشَماَلٍثَوفِممْمِ .ؿَمِريِؼََمْ٘مُحقٍلَأٞمه

ََ َعَؿَط :اِلَكِوُه الجَّاِو ـِ ازْم ضَمِدي٧ِم ـْ َِم َم سَمَٗمده ىَماَم ـَ ي َوفِممْمِ َأْرزَمٍع يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َأُنه

٣ٌَمِب ايْم ٌه٣مٍسدِمَهَذا ؿَمِريِؼأَ,فَم ـْ َِم  َأيِبؽَمِٔمٝمٍدَوَرَوىايمْمهَٝم٣ميمِِزُّ ـْ فَم  َة يِبَٞمْيَ

":ََمْرهُمقفًم٣م ـَ ي َوفِممْمِ َأْرزَمٍع يَمْٝمَٙم٥ُم ايْمَٗمْدِر ُٔمقٍد"يَمْٝمَٙم٥ُم ًْ ََم ـِ ازْم ـِ فَم َذيمَِؽ َوُرِوَي

َووَمَت٣مَدةَ  ـِ ًَ َواحْلَ  ْٔمٌِلِّ َْرزَمٍع,َويمِٙمُمه ِٕ  َٞمَزَل ايْمُٗمْرآَن َأنه َواشمَِٙم٥َم ضَمِدي٧ُم ُتُٜمْؿ َوضُمجه

ـَ ي َرََمَّم٣منََوفِممْمِ ـْ َأيِب,َِم ـِ زْم َيِزيَد ـْ فَم  ٝمَٔم٥َم
َْلِ ـِ ازْم ؿَمِريِؼ ـْ َِم  ُد َوَرَوىَأمْحَ

زماَِلٍلََمْرهُمقفًم٣م ـْ فَم ٛم٣َمزمِِحلِّ ايمِمُّ غْمِ :اخْلَ ـَ ي قايَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِريَمْٝمَٙم٥َمَأْرزَمٍعَوفِممْمِ ًُ ايْمَتِٚم

 هَمَٗمْد َرهْمِٔمِف دِم  ٝمَٔم٥َم َْلِ ـُ ازْم َأطْمَْمَٟم َذاَووَمْد ِِبَ  َيِزيَد ـْ فَم  ٣مِرِث احْلَ ـُ زْم فَمْٚمُرو َرَواُه

يَمْٖمٓمِِفىَماَمؽَمَٝمْٟميِتدِمَأَواطِمِراظمََْٕم٣مِزيزمَِٙمْٖمظِ ؽْمٛم٣َمِدََمْقوُمقهًم٣مزمَِٕمغْمِ ُل:اإْلِ يَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدِرَأوه

ََواطِمرِ ْٕ ا ايْمَٔممْمِ ـَ ٌِْعَِم ًه .ايم
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يمَ:اِلَكِوُه التَّاِغَع َعَؿَط ٣َم َأُنه دِم  ايْمَٔمَريِبِّ ـُ ازْم ضَمَ٘م٣مُه ـَ ي
َوفِممْمِ ََخٍْس "ْٝمَٙم٥ُم

دِم"ايْمَٔم٣مِرَو٥ِم ْقِزيِّ اْْلَ ـُ يَِبزَمْ٘مَرةَ"اظمُُْْم٘مِِؾ"َوفَمَزاُهازْم .ِٕ

َُ ـَ:اِلَكِوُه اِلِعِؿُطو ي َوفِممْمِ يَمْٝمَٙم٥ُمؽِم٦م  ٣َم ,َأُنه َأنه ٓه حًي٣مإِ َوُهَقوَمْقٌلمَلَْأَرُهَسِ

َووَمْدوِمٝمَؾ:٣مًو٣موَم٣مَلفِمٝمَ ٓه طَِمغِمإِ ْٕ ا يَمَٝم٣مرِمايْمَٔممْمِ ـْ يَمْٝمَٙم٥ٍمَِم ـْ ٣َمهمِٝمفِ:ََم٣مَِم .إُِنه

َُ ـَ:اِلَكِوُه اِلَحاِزي َواِلِعِؿُطو ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم ,َأُنه ـْ َِم ُة ٣مده اْْلَ َوُهَق

َأيِبضَمٛمِٝمَٖم٥َم ـْ َدَوِرَواَي٥ٌمفَم ىَمْٔم٤ٍمَوضَمَٙمَػفَمَٙمْٝمِفىَماَمََمْذَه٤ِمَأمْحَ ـُ زْم َوزمِِفصَمَزَمُأيَبُّ

ٙمِؿٌ ًْ َأيِبُهَرْيَرَةوَم٣مَل,َأطْمَرصَمُفَُم ـْ ؿَمِريِؼَأيِبضَم٣مِزٍمفَم ـْ ٙمٌِؿَأْيًّم٣مَِم ًْ :َوَرَوىَُم

ُ٘مْؿَيْذىُمُرضِمكَمؿمَ:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-سَمَذاىَمْرَٞم٣ميَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِرهَمَٗم٣مَل" َٙمَعَأيُّ

 ايْمَٖم٣مِرِدُّ ـِ ًَ احْلَ َأزُمق وَم٣مَل صَمْٖمٛم٥ٍَم؟ ؾِمؼُّ ُف ىَمَٟمٞمه ـَ:َأيْ:ايْمَٗمَٚمُر ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم ,يَمْٝمَٙم٥ُم

َٖم٥مِ ايْمَٗمَٚمَرَيْْمُٙمُعهمِٝمَٜم٣مزمِتِْٙمَؽايمِمِّ ُٔمقدٍ.هَم١مِنه ًْ ََم ـِ ضَمِدي٧ِمازْم ـْ َِم اِِّنُّ :َوَرَوىايمْمهػَمَ

 اهللهِ َرؽُمقُل َيْذىُمُر-فمٙمٝمفوؽمٙمؿصعماهلل-ؽُمئَِؾ ُ٘مْؿ َأيُّ هَمَٗم٣مَل ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥ِم ـْ فَم

٣ٌَمَواِت؟وُمْٙم٦ُم ْٜم ايمِمه ٥ٌََم,َأَٞم٣م:يَمْٝمَٙم٥َم َأيِبؾَمْٝم ـُ ازْم َوَرَواُه ـَ ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥َم َوَذيمَِؽ

َح٣مزَم٥مِ ايمِمه ـَ َِم َوَٞم٣مٌس  َوضُمَذْيَٖم٥َم  فُمَٚمَر ـْ فمُ,فَم ـِ ازْم ـِ فَم ٣ٌَمِب ايْم فِمٛمَْدَودِم  َٚمَر

ٙمِؿٍ ًْ ":َُم ـَ ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥َم ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥َم ضَمِديثِِف"َرَأىَرصُمٌؾ ـْ َِم  َد مَْحَ
ِٕ َو

":ََمْرهُمقفًم٣م ـَ ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ايْمَٗمْدِر اظمُْٛمِْذرِ"يَمْٝمَٙم٥ُم ـِ زْم ِٓ ىَم٣مَن":َو ـْ ََم

َه٣ميَمْٝمَٙم٥َم ٣مهَمْٙمَٝمَتَحره ََيَ َُمَتَحرِّ ـَ ي ٌٍْعَوفِممْمِ ؽَمُٚمَرَةَٞمْحُقُهَأطْمَرصَمُف"ؽَم ـِ صَم٣مزمِِرزْم ـْ َوفَم

دِمَأْوؽَمْمِفِ اِِّنُّ َوضَمَ٘م٣مُهَص٣مضِم٤ُم,ايمْمهػَمَ َأزُمقَداُوَد َأطْمَرصَمُف َٞمْحُقُه  َُمَٔم٣مِوَي٥َم ـْ َوفَم
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" ْٙمَٝم٥ِم ايْمُٔمَٙماَمءِ"احْلِ َأىْمَثِر ـْ فَم ٣مهمِِٔمٝمه٥ِم ايمُمه ـَ سَمَٗمده,َِم ٌه٣مٍسَووَمْد فَم ـِ ازْم ٣ٌَمُط اؽْمتِٛمْ َم

,فِمٛمَْدفُمَٚمَرهمِٝمِفَوَُمَقاهَمَٗمُتُفيَمفُ ـْ ٌََطَذيمَِؽَِم ٌه٣مٍساؽْمَتٛمْ فَم ـَ ازْم وُمَداََم٥َمَأنه ـُ َوَزفَمَؿازْم

قَرةِ ًُّ ايم اَمِت
ىَمٙمِ همِٝمَٜم٣م,فَمَدِد وَمْقيَمُف َواهَمَؼ ـَ:َووَمْد ي ايْمِٔممْمِ زَمْٔمَد ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَم٣مزمُِع ,ِهَل

زَمْٔمِضاظم٣َْميمِ٘مِٝمه٥مَِوَهَذ ـْ ضَمْزٍمفَم ـُ فَمْمِٝمه٥َمدِم,َوزَم٣ميَمَغدِمإِْٞمَ٘م٣مِرهِ,اَٞمَٗمَٙمُفازْم ـُ َٞمَٗمَٙمُفازْم

غِمِهَووَم٣مَل ًِ ََمتكِِمايْمِٔمْٙمؿِ:سَمْٖم ـْ َُمَٙمِحايمتهَٖم٣مؽِمغِمَويَمْٝمَسَِم ـْ ُفَِم ٌََطزَمْٔمُّمُٜمْؿ.إِٞمه َواؽْمَتٛمْ

َٔم٥ُمَأضْمُرٍف:َلَذيمَِؽدِمصِمَٜم٥ٍمُأطْمَرىهَمَٗم٣م ًْ
قَرِة,يَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدِرسمِ ًُّ َووَمْدُأفِمٝمَدْتدِمايم

اٍت ونَ,شَماَلَثََمره ٌٌْعَوفِممْمُ َؽؽَم
ٛمَِٖمٝمه٥مِ"ايْمَ٘م٣مدِم"َووَم٣مَلَص٣مضِم٤ُم.هَمَذيمِ احْلَ ـَ ,َِم

وَم٣مَليمَِزْوصَمتِفِ:"اظمُِْحٝمُط"َوىَمَذا ـْ ٌٍْع.َأْٞم٦ِمؿَم٣ميمٌِؼيَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدرِ:ََم َٗم٦ْميَمْٝمَٙم٥َمؽَم ؿُمٙمِّ

ـَ ي ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدرِ6َوفِممْمِ ٥َمسَمْٔمَتِٗمُدَأُنه ايْمَٔم٣مَمه َنه
.ِٕ

َُ ٌُْؾ:اِلَكِوُه الجَّاٌِي َواِلِعِؿُطو وَم سَمْقصِمٝمُٜمُف َم سَمَٗمده َووَمْد ـَ ي َوفِممْمِ شَماَمٍن يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َأُنه

.زمَِٗمْقلٍ

َُ ـَ:اِلَكِوُه الجَّاِلُح َواِلِعِؿُطو ي ٍعَوفِممْمِ ًْ
٣َميَمْٝمَٙم٥ُمسمِ ايْمَٔمَريِبِّ,َأُنه ـُ .ضَمَ٘م٣مُهازْم

َُ دِم:اِلَكِوُه الطَّاِبُع َواِلِعِؿُطو وصِملُّ ُ ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمشَماَلشمكَِمضَمَ٘م٣مُهفِمَٝم٣مٌضَوايمنُّ "َأُنه

َداَي٥ِم ِحاْْلِ َُمَٔم٣م"َذْ ـْ فَم يُّ َوايمْمهػَمِ َٞمٌْمٍ ـُ ُدزْم ؿَمِريِؼَوَرَواُهحُمَٚمه ـْ ُدَِم ِوَي٥َمَوَأمْحَ

َأيِبُهَرْيَرةَ ـْ .َأيِبؽَمٙمَِٚم٥َمفَم
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َُ طَِمغمِ:اِلَكِوُه اِلَداِوُؼ َواِلِعِؿُطو ْٕ ا ايْمَٔممْمِ َأْوسَم٣مِر دِم ٣َم ,َأُنه َيُدلُّ َوفَمَٙمْٝمِف

٣ٌَمِب ايْم َه٣مدِمَهَذا َونَمغْمِ  َُم٥َم
وَْمَقالِ,ضَمِدي٧ُمفَم٣مئِ ْٕ َأْرصَمُحا َأزُمقوَ,َوُهَق إيَِمْٝمِف َص٣مَر

فُمَٙماَمِءاظمََْذاِه٤ِم ـْ طُمَزْيَٚم٥َمَومَج٣َمفَم٥ٌمَِم ـُ َوازْم .شَمْقٍرَواظمَُْزِِّنُّ

َُ طَِمغَمةِ:اِلَكِوُه الػَّاِزُؽ َواِلِعِؿُطو ْٕ ا ْٝمَٙم٥ِم ايمٙمه زمِِزَي٣مَدِة .َِمْثُٙمُف َِمِذيُّ ْ ايمؼمِّ َرَواُه

ُد ضَمِدي٧ِمَأيِبزَمْ٘مَرَةَوَأمْحَ ـْ ٣مَِم٦ِمَِم ايمِمه ـِ ٣ٌَمَدَةزْم ضَمِدي٧ِمفُم ـْ .َِم

َُ بُعاِلَكِوُه الػَّا وِماَلزَم٥َم:َواِلِعِؿُطو َأزُمق وَم٣ميَمُف ِف ىُمٙمِّ طَِمغِم ْٕ ا ايْمَٔممْمِ دِم سَمٛمَْتِٗمُؾ

َُمتهَٖمٌؼ ُف َأٞمه  اظم٣َْمَوْرِديُّ َوَزفَمَؿ  َوإؽِْمَح٣مُق  َوَأمْحَُد  َوايمثهْقِريُّ  ََم٣ميمٌِؽ فَمَٙمْٝمِف َوَٞمصه

دِم؛فَمَٙمْٝمفِ ٣َم َأُنه فَمعَم َٖمُٗمقا اسمه َح٣مزَم٥َم ايمِمه َأنه  ٌه٣مٍس فَم ـِ ازْم ضَمِدي٧ِم ـْ َِم َأطَمَذُه ُف َوىَمَٟمٞمه

مَ سَمَٗمده ىَماَم َِمٛمُْف سَمْٔمٝمِٝمٛمَِٜم٣م دِم اطْمَتَٙمُٖمقا شُمؿه طَِمغِم ْٕ ا ,ايْمَٔممْمِ ايْمَٔممْمِ دِم ىَمْقَُن٣َم ُد َوُي٠َميِّ

طَِمغِمضَمِدي٧ُمَأيِبؽَمِٔمٝم ْٕ ا ٙمٛمهٌِلِّ
يمِ وَم٣مَل  يَؾ صِمػْمِ َأنه ِحٝمِح ايمِمه  صعماهللفمٙمٝمف-ٍد

َْوؽَمَط-وؽمٙمؿ ْٕ ا ايمهِذيسَمْْمُٙم٤ُمَأََم٣مََمَؽ"ظمَه٣مافْمَتَ٘مَػايْمَٔممْمَ َم"إِنه َووَمْدسَمَٗمده

٣ًٌم وَمِري ,ِذىْمُرُه َمِذىْمُرافْمتَِ٘م٣مهمِِف طَِم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َوسَمَٗمده ْٕ ا غَمدِمايْمَٔممْمَ

٣ٌَمِبايمهِذي ايمْ دِم ىَماَم همِٝمِف صْمتَِٜم٣مُد
ِٓ َوا زَمْٔمَدُه َوافْمتَِ٘م٣مُفَأْزَواصِمِف ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥ِم ؿَمَٙم٤ِم

وَم٣مَل,َواطْمَتَٙمَػايْمَٗم٣مئُِٙمقَنزمِفِ,زَمْٔمَدهُ ـْ ؽَمَقاءٍ:هَمِٚمٛمُْٜمْؿََم .ِهَلهمِٝمِفحُمَْتَٚمَٙم٥ٌمفَمعَمضَمد 

 ـْ فَم اهمِِٔملُّ ٣مصِم٤ِمَٞمَٗمَٙمُفايمره احْلَ ـُ َٖمُفازْم .ََم٣ميمٍِؽَوَؤمه

وَم٣مَل ـْ زَمْٔمضٍ:َوَِمٛمُْٜمْؿََم ـْ ٣مهمِِٔملُّ,زَمْٔمُضيَمَٝم٣ميمِٝمِفَأْرصَمكَِم َأْرصَم٣مُهيَمْٝمَٙم٥ُم:هَمَٗم٣مَلايمُمه

ـَ ي َُ,إضِْمَدىَوفِممْمِ َُ َواِلِعِؿُطو َُِو اِلَكِوُه الجَّاِو   .َو
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ـَ:َووِمٝمَؾ ي َُ.ُأَراُهيَمْٝمَٙم٥َمشَماَلٍثَوفِممْمِ َُِو اِلَكِوُه التَّاِغُع َواِلِعِؿُطو .َو

ـَ:َووِمٝمَؾ ي ٌٍْعَوفِممْمِ َُ.َأْرصَم٣مُهيَمْٝمَٙم٥ُمؽَم َُِو اِلَكِوُه الجََّماُثو .َو

َُ ََواطِمرِ:اِلَكِوُه اِلَحاِزي َوالجََّماُثو ْٕ ا ٌِْع ًه ايم دِم سَمٛمَْتِٗمُؾ ٣َم زَمَٝم٣مُن,َأُنه َم سَمَٗمده َووَمْد

دِم َِمٛمُْف فُمَٚمرَاظمَُْراِد ـِ آطَمِر:ضَمِدي٧ِمازْم َأْو ْٜمِر ايمُمه آطَمِر ـْ َِم ٌِْع ًه يَمَٝم٣مرِمايم َهِؾاظمَُْراُد

َذيمَِؽ ـْ ُرُجَِم ْٜمِر؟َوخَيْ ايمُمه ـَ َِم ٌَْٔم٥ٍمسُمَٔمدُّ َُ.ؽَم .اِلَكِوُه الجَّاٌِي َوالجََّماُثو

َُ ايمٛمِِّْمِػ:اِلَكِوُه الجَّاِلُح َوالجََّماُثو دِم سَمٛمَْتِٗمُؾ ٣َم طَِمغمَِأُنه ْٕ َص٣مضِم٤ُم,ا "َذىَمَرُه

 ُيقؽُمَػ"اظمُِْحٝمِط َأيِب ـْ دٍفَم َرََمكْمِ,َوحُمَٚمه احْلَ إََِم٣مُم َوضَمَ٘م٣مُه َص٣مضِم٤ِم ـْ "فَم

."ايمتهْٗمِري٤ِم

َُ ةَ:اِلَكِوُه الطَّاِبُع َوالجََّماُثو ٌَْعفَممْمَ َةَأْوؽَم فَممْمَ ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمؽِم٦مه ٣مِرُث.َأُنه َرَواُهاحْلَ

ـُ زَمغْمِزْم ايمزُّ ـِ ٌِْداهللهِزْم ضَمِدي٧ِمفَم ـْ .َأيِبُأؽَم٣مََم٥َمَِم

َُ إضِْمَدى:اِلَكِوُه اِلَداِوُؼ َوالجََّماُثو َأْو َة فَممْمَ َع ًْ
سمِ َأْو َة فَممْمَ ٌَْع ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َأُنه

ـَ ي ـُ.َوفِممْمِ ضَمِدي٧ِمَأَٞمسٍَرَواُهؽَمِٔمٝمُدزْم ـْ .زم١ِمؽِْمَٛم٣مٍدَؤِمٝمٍػََمْٛمُِمقٍرَِم

َُ َرََمَّم٣مَنَأْوآطَمِريَمْٝمَٙم٥مٍ:اِلَكِوُه الػَّاِزُؽ َوالجََّماُثو ـْ ِليَمْٝمَٙم٥ٍمَِم ٣َمدِمَأوه َرَواُه.َأُنه

ضَمِدي٧ِمَأَٞمسٍ ـْ َأيِبفَم٣مِصٍؿَِم ـُ .زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَؤِمٝمٍػازْم

َُ يمَ:اِلَكِوُه الػَّاِبُع َوالجََّماُثو سَم٣مؽِمُع َأْو يَمْٝمَٙم٥ٍم ُل َأوه ٣َم َأْوَأُنه َة فَممْمَ ؽَم٣مزمَِع َأْو ْٝمَٙم٥ٍم

يَمْٝمَٙم٥مٍ َأْوآطِمُر ـَ ي ََمْرَدَوْيفِ.إضِْمَدىَوفِممْمِ ـُ ازْم زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَرَواُه َأَٞمٍس ـْ فَم غِمِه
ًِ دِمسَمْٖم

.َؤِمٝمٍػ
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َُ َُ َوالجََّماُثو شَماَل:اِلَكِوُه الجَّاِو َأْو َة إضِْمَدىفَممْمَ َأْو َة فَممْمَ َع ًْ
سمِ يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم ٍثَأُنه

ـَ ي ََمَٗم٣مٌل.َوفِممْمِ همِٝمِف زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد  ُٔمقٍد ًْ ََم ـِ ازْم ضَمِدي٧ِم ـْ َِم  َداُوَد َأزُمق ٌُْد,َرَواُه َوفَم

َُمٛمَْٗمْمِعٍ زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد  فَمقِم  ضَمِدي٧ِم ـْ َِم  اِق زه ضَمِدي٧ِم,ايمره ـْ َِم  ََمٛمُِْمقٍر ـُ زْم َوؽَمِٔمٝمُد

َُم٥َمزم١ِمؽِْمٛم٣َمٍدَُمٛمَْٗمْمٍِعَأْيًّم٣م
.فَم٣مئِ

َُ اِلَكِوُه ـَ:التَّاِغُع َوالجََّماُثو ي َوفِممْمِ ٌٍْع ؽَم َأْو ـَ ي َوفِممْمِ شَماَلٍث َوُهَق.يَمْٝمَٙم٥ُم

٣ٌَمِبضَمْٝم٧ُموَم٣مَل ايْم دِم ٌه٣مٍس فَم ـِ ضَمِدي٧ِمازْم ـْ َِم ٌٌْع":ََمْٟمطُمقٌذ ؽَم َأْو ٌَْٗمكْمَ َي ٌٌْع ؽَم

 زَمُِمغمٍ"َيْٚمِّمكَم ـِ زْم ايمٛمُّْٔماَمِن ضَمِدي٧ِم ـْ َِم  َد مَْحَ
ِٕ ؽَم٣مزمَِٔم٥ٌم":َو َأْو َِتِْض ؽَم٣مزمَِٔم٥ٌم

ٌَْٗمك َوَأْٞمُتْؿسَمُٗمقيُمقَنيَمْٝمَٙم٥ُمشَماَلٍث:وَم٣مَلايمٛمُّْٔماَمنُ"سَم ـَ ي ٌٍْعَوفِممْمِ َٞمُٗمقُليَمْٝمَٙم٥ُمؽَم ـُ هَمٛمَْح

ـَ ي .َوفِممْمِ

َُ ـَ:اِلَكِوُه اِلَأِضَبُعو ي َوفِممْمِ إضِْمَدى ـَ,يَمْٝمَٙم٥ُم ي َوفِممْمِ شَماَلٍث ََخٍْس,َأْو َأْو

٣مَِم٦ِم ايمِمه ـِ زْم ٣ٌَمَدَة فُم ضَمِدي٧ِم ـْ َِم زَمْٔمَدُه ايمهِذي ٣ٌَمِب ايْم دِم ؽَمَٝمْٟميِت ىَماَم ـَ ي ,َوفِممْمِ

ضَمِديثِِفزمَِٙمْٖمظِ ـْ يَِبَداُوَدَِم
ِٕ ٌَْٗمك":َو ٥ٌمسَم ًَ ٌَْٗمكطَم٣مَِم ٌَْٗمكؽَم٣مزمَِٔم٥ٌمسَم وَم٣مَل"سَم٣مؽِمَٔم٥ٌمسَم

َٞم٥ِم"ََم٣ميمٌِؽدِم ٌَْٗمكسَم٣مؽِمٔمَ":وَمْقيُمفُ"اظمَُْدوه إيَِمْخ"٥ٌمسَم ـَ ي .يَمْٝمَٙم٥ُمإضِْمَدىَوفِممْمِ

َُ َرََمَّم٣منَ:اِلَكِوُه اِلَحاِزي َواِلَأِضَبُعو ـْ َِم ََواطِمِر ْٕ ا ٌِْع ًه دِمايم ٌة َُمٛمَْحٌِمَ ٣َم 6َأُنه

ٌَْٙمفُ ٣ٌَمِبايمهِذيوَم فُمَٚمَردِمايْم ـِ ِدي٧ِمازْم .حِلَ

َُ :اِلَكِوُه الجَّاٌِي َواِلَأِضَبُعو ٣َم ـََأُنه ي َوفِممْمِ شَماَلٍث َأْو ـَ ي َوفِممْمِ اشْمٛمََتكْمِ 6يَمْٝمَٙم٥ُم

ُأَٞمْٝمٍسفِمٛمَْدَأمْحََد ـِ ٌِْداهللهِزْم ِدي٧ِمفَم .حِلَ
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َُ طَِمغمِ:اِلَكِوُه الجَّاِلُح َواِلَأِضَبُعو ْٕ ا ايْمَقؽَمِطَوايْمَٔممْمِ دِمَأؾِمَٖم٣مِعايْمَٔممْمِ   ٣َم .َأُنه

َُمَٕمْٙمَْم٣ميْ .وَمَرْأسُمُفزمَِخطِّ

َُ ٥ِمَِمٛمْفُ:اِلَكِوُه الطَّاِبُع َواِلَأِضَبُعو ًَ ٣مَِم طَِمغِمَأِواخْلَ ْٕ ا ايْمَٔممْمِ ـَ ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمايمثه٣ميمِث٥َِمَِم .َأُنه

ٌَؾٍ صَم ـِ زْم ضَمِدي٧ِمَُمَٔم٣مِذ ـْ َِم  ُد َأمْحَ ,َرَواُه ايمثه٣ميمَِث٥َم َأنه َم سَمَٗمده ََم٣م َوزَمكْمَ زَمْٝمٛمَُف َوايْمَٖمْرُق

َتِٚمُؾيَمْٝمٙمَ ـََُتْ ي ـَ,٥َمشَماَلٍثَوفِممْمِ ي ٌٍْعَوفِممْمِ َتِٚمُؾيَمْٝمَٙم٥َمؽَم ٣َميَمْٝمَٙم٥ُم,َوَُتْ إلَِمَأُنه هَمَتٛمَْحؾُّ

ـَ ي ٌٍْعَوفِممْمِ َأْوؽَم ـَ ي َأْوََخٍْسَوفِممْمِ ـَ ي َذاَيَتَٕم٣مَيُرَهَذاايْمَٗمْقُل,شَماَلٍثَوفِممْمِ َوِِبَ

ه٣مََم٢َم .مِم

َُاِلَكِوُه اِلَداِوُؼ َواِلَأِضَب ايمثه٣مِِّن:ُعو ايمٛمِِّْمِػ ِل َأوه ـْ َِم شَماَمٍن َأْو ٌٍْع ؽَم دِم ٣َم .َأُنه

ُف َأٞمه َأزمِٝمِف ـْ فَم ُأَٞمْٝمٍس ـِ زْم ٌِْداهللهِ فَم ـِ زْم ؿَمِريِؼفَمْمِٝمه٥َم ـْ َِم  ؽَمَٟمَل"َرَوىايمْمهَح٣مِويُّ

 -ايمٛمهٌِله وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل هَمَٗم٣مَل-صعم ايْمَٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥ِم ـْ ره:فَم ايمٛمِِّْمِػَُتَ دِم َه٣م

طَِمغمِ ْٕ هَمَٗم٣مَل.ا َٟميَمُف ًَ هَم فَم٣مَد ـَ:شُمؿه ي شَماَلٍثَوفِممْمِ ٝمِل:وَم٣مَل,إلَِم حُيْ اهللهِ ٌُْد فَم َوىَم٣مَن

ـَ ي َةإلَِميَمْٝمَٙم٥ِمشَماَلٍثَوفِممْمِ فَممْمَ ,يَمْٝمَٙم٥َمؽِم٦مه َيْٗمٌُمُ ."شُمؿه

َُ دِم:اِلَكِوُه الػَّاِزُؽ َواِلَأِضَبُعو ٣َم َأُنه ـَ َِم ايْمِقسْمِر َأِو يَمْٝمَٙم٥ٍم آطِمِر َأْو يَمْٝمَٙم٥ٍم ِل َأوه

ْٝمؾِ "اظمََْراؽِمٝمِؾ"َأطْمَرصَمُفَأزُمقَداُوَددِمىمَِت٣مِب.ايمٙمه ـْ إزِْمَراِهٝمَؿفَم ـِ زْم ٙمِِؿ ًْ َُم ـْ فَم

َأيِبايْمَٔم٣ميمَِٝم٥مِ ـْ :َأيِبطَمَٙمَدَةفَم َأفْمَرازمِٝم٣ًّمَأسَمكايمٛمهٌِله َوُهَق-فوؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝم-َأنه

هَمَٗم٣مَليَمفُ ِليَمْٝمَٙم٥ٍمَوآطِمِريَمْٝمَٙم٥ٍمَوايْمِقسْمِر:ََمَتكيَمْٝمَٙم٥ُمايْمَٗمْدِر؟هَمَٗم٣مَل:ُيَِمقمِّ ٌُقَه٣مدِمَأوه اؿْمُٙم

ْٝمِؾَوَهَذاَُمْرؽَمٌؾِرصَم٣ميُمُفشمَِٗم٣مٌت ايمٙمه ـَ .َِم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وَْمَقاِلايمهتِلضَمَ٘مْٝمٛم٣َمَه٣مزَمْٔمَدايمثه٣ميم٧ِِم ْٕ اَُمتهِٖمَٗم٥ٌمفَمعَمإَِْمَ٘م٣مِنَومَجِٝمُعَهِذِها صَمرًّ هَمَٜمُٙمؿه

فَمعَمايْمتاَِمؽِمَٜم٣م ٧مِّ ٣مَواحْلَ .ضُمُِمقِْلَ

ايْمَٔمَريِبِّ ـُ ازْم سُمْٔمَٙمؿُ:َووَم٣مَل َٓ  ٣َم َأُنه ِحٝمُح ,ايمِمه ًٓ وَمْق َيُ٘مقَن َأْن َيِْمُٙمُح َوَهَذا

َووَم٣مَل,آطَمرَ ضََم٣مِدي٧ُمزم١ِمَِْمَ٘م٣مِنايْمِٔمْٙمِؿوَمْدسَمٓمَ:َوَأْٞمَ٘مَرَهَذاايْمَٗمْقَلايمٛمهَقِويُّ ْٕ ٣مَهَرِتا

٣م كمَ,ِِبَ ٣محِلِ ايمِمه ـَ زمِِفمَج٣َمفَم٥ٌمَِم ْٞمَ٘م٣مِرَذيمَِؽ,َوَأطْمػَمَ .هَماَلََمْٔمٛمَكإِلِ

َأْرزَمٍع يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َيَرىَأُنه ُف َأٞمه همِٝمِف َز صَمقه ًٓ وَمْق  ُيقؽُمَػ َأيِب ـْ فَم  ايمْمهَح٣مِويُّ َوَٞمَٗمَؾ

ـَ ي ـََأوْ,َوفِممْمِ ي ٌٍْعَوفِممْمِ ٦ٌََمَذيمَِؽفَمٛمُْفهَمُٜمَقوَمْقٌلآطَمرُ,ؽَم .هَم١مِْنشَم

إلَِمزَمْٔمضٍ ُه َردُّ ـُ
وَْمَقاِلَوزَمْٔمُّمَٜم٣مُيْٚم٘مِ ْٕ ا ـَ َِم َوإِْن,َهَذاآطَمُرََم٣مَووَمْٖم٦ُمفَمَٙمْٝمِف

ايمتهَٕم٣مُيرَ ـَم٣مِهُرَه٣م ايْمٔمَ,ىَم٣مَن ـَ َِم ِوسْمٍر دِم ٣َم َأُنه َٜم٣م ىُمٙمِّ ٣َمَوَأْرصَمُحَٜم٣م َوَأُنه طَِمغِم ْٕ ا مْمِ

٣ٌَمِب ايْم َهَذا َأضَم٣مِدي٧ِم ـْ َِم ُيْٖمَٜمُؿ ىَماَم ايْمَٔممْمِ,سَمٛمَْتِٗمُؾ َأْوسَم٣مُر َوَأْرصَمك,َوَأْرصَم٣مَه٣م

فَمعَمََم٣مدِم ـَ ي َأْوشَماَلٍثَوفِممْمِ ـَ ي ٣مهمِِٔمٝمه٥ِميَمْٝمَٙم٥ُمإضِْمَدىَوفِممْمِ فِمٛمَْدايمُمه َأْوسَم٣مِرايْمَٔممْمِ

ؽَم َأيِب ُأَٞمْٝمسٍضَمِدي٧ِم ـِ زْم اهللهِ ٌِْد َوفَم  ٌٍْع,ِٔمٝمٍد ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ْٚمُٜمقِر اْْلُ فِمْٛمَد َوَأْرصَم٣مَه٣م

ـَ ي ََم٦ْمَأِديمه٥ُمَذيمَِؽ,َوفِممْمِ ىـا.َووَمْدسَمَٗمده
6وايمِمحٝمحأُن٣مدمايمٔمممإواطمرَمـرَمّم٣من ْدِريِّ َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ ـْ -همَٔم

َرؽُمقَلا-ريضاهللفمٛمف -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هللِ,وَم٣مَل:إِنه افْمَتَ٘مَػايْمَٔممْمَ

٣م هِتَ ؽُمده فَمعَم سُمْرىمِٝمه٥ٍم ٌه٥ٍم وُم دِم َْوؽَمَط, ْٕ ا ايْمَٔممْمَ افْمَتَ٘مَػ شُمؿه َرََمَّم٣مَن, ـْ َِم َل َوه ْٕ ا

َأؿْمَٙمَعَرأْ ٌه٥ِم,شُمؿه ٣مَه٣مدِمَٞم٣مضِمَٝم٥ِمايْمُٗم ِِمغَمزمَِٝمِدِههَمٛمَحه ؽَمُفهَمَ٘مٙمهَؿضَمِِمغٌم,وَم٣مَل:هَمَٟمطَمَذاحْلَ
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َِمٛمُْف,هَمَٗم٣مَل: ْٝمَٙم٥َم,"ايمٛمه٣مَس,هَمَدَٞمْقا ايمٙمه َل,َأيْمَتِٚمُسَهِذِه َوه ْٕ ا افْمَتَ٘مْٖم٦ُمايْمَٔممْمَ إِِّنِّ

 ـْ ََواطِمِر,هَمَٚم ْٕ ا ٣َمدِمايْمَٔممْمِ ُأسمِٝم٦ُم,هَمِٗمٝمَؾرِم:إُِنه َْوؽَمَط,شُمؿه ْٕ ا افْمَتَ٘مْٖم٦ُمايْمَٔممْمَ شُمؿه

َِمٛمُْ٘مؿْ ُأِريُتَٜم٣م»هَم٣مفْمَتَ٘مَػايمٛمه٣مُسََمَٔمُف,وَم٣مَل:"َأْنَئْمَت٘مَِػهَمْٙمٝمَْٔمَت٘مِْػَأضَم٤مه َوإِِّنِّ

َوََم٣مءٍ ؿمكٍِم دِم َصٌِٝمَحَتَٜم٣م َأؽْمُجُد َوإِِّنِّ ِوسْمٍر, يَمْٝمَٙم٥َم إضِْمَدىش يَمْٝمَٙم٥ِم ـْ َِم ٌََح هَمَٟمْص

اَمُء, ًه ٌِْح,هَمَٚمَْمَرِتايم ,َووَمْدوَم٣مَمإلَِمايمِمُّ ـَ ي ُتَوفِممْمِ ِجُد,هَمَٟمزْمٌَمْ ًْ هَمَقىَمَػاظمَْ

همِٝمِٜماَم َأْٞمِٖمِف َوَرْوشَم٥ُم َوصَمٌِٝمٛمُُف ٌِْح, ايمِمُّ َصاَلِة ـْ َِم هَمَرَغ ضِمكَم هَمَخَرَج َواظم٣َْمَء, ايمْمِّكَم

ََواطِمِر. ْٕ ا ايْمَٔممْمِ ـَ َِم ـَ ي "ايمْمِّكُمَواظم٣َْمُء,َوإَِذاِهَليَمْٝمَٙم٥ُمإضِْمَدىَوفِممْمِ
 (2)



أُن٣مدميمٝمٙم٥مايم٣ًمزمعَمـايمِمح٣مزم٥مريضاهللفمٛمٜمؿ,ـفمدةفمشمؿإٞمفومدشمٌت٦م

صعماهللفمٙمٝمف-وصم٣مءفمـزمٔمّمٜمؿأُن٣موومٔم٦ميمرؽمقلاهلل,وايمٔممميـصمزًَم٣م

-وؽمٙمؿ ايمقاضمددميمٝمٙم٥م ىمامهقضمدي٧مأيبؽمٔمٝمد ريضاهلل-وايمٔممميـ,

 ىمامدمضمدي٧مفمٌداهللزمـأٞمٝمس-فمٛمف ايمث٣ميم٧موايمٔممميـ, -وىمذيمؽيمٝمٙم٥م

,وصم٣مءأُن٣مدميمٝمٙم٥ماخل٣مَمسوايمٔممميـ.-فمٛمفريضاهلل

َمًٔمقد ازمـ ومقل -وأَم٣م فمٛمف ايمٔم٣مم":-ريضاهلل وم٣مم يمٝمٙم٥مَمـ أدرك

وٓيريدأُن٣مدمىمؾايمٔم٣مم,ويم٘مـَمـوم٣مميمٝمؾايمٔم٣مم,همٜمقفمعمـم٣مهره,"ايمٗمدر

َمـ6ىمٙمف إواطمر ايمٔممم دم ايمٗمدر يمٝمٙم٥م ٕن ايمٗمدر, يمٝمٙم٥م يدرك أن ٓزمد

.يمٔم٣ممرَمّم٣من,وهلدما
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وم٣ممرَمّم٣منأدركيمٝمٙم٥مايمٗمدر.َمـ:وم٣ملومقلَمـىمذاو

َمـصعمايمٔمُم٣مءدممج٣مفم٥مهمٗمدأدركيمٝمٙم٥م":ورويفمـؽمٔمٝمدزمـاظمًٝم٤م

صعماهللفمٙمٝمف-ويِمقمهمٝمٜم٣م,يمٗمقلايمٛمٌليم٘مـإهمّمؾأنيٗمٝمٚمٜم٣م,,"ايمٗمدر

٣مزًم٣منُمِٖمَر»:-وؽمٙمؿ ًَ
وَم٣مَميَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِرإِياَمًٞم٣مَواضْمتِ ـْ شيَمفََُم

(2)
.

يمٝمٙم٥مايمٗمدرَمـووم٦مايمٔمُم٣مء»-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وومدصعمايمٛمٌل

.-ريضاهللفمٛمف-ىمامدمضمدي٧مأيبذرشضمتكىم٣مدأنيدرىمٜمؿايمٖمالح

ايمٙمٝمؾ شمٙم٧م إلم وايمٔممميـ ايمث٣ميم٧م يمٝمٙم٥م اخل٣مَمس,وصعم يمٝمٙم٥م وصعم

وؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمف-وايمٔممميـإلمٞمِمػايمٙمٝمؾ,هذاايمذيشم٦ٌمفمـايمٛمٌل

وهذاَم٣ميًٚمكزمِمالةايمؼماويح,أونمغمذيمؽَمـايمِمٙمقاتوؽمٝمٟميتزمٝم٣مٞمف-

إنؾم٣مءاهلل.

**********
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)–611 ـْ فَم فُمَٚمَر ـِ زْم اهللهِ ٌِْد -فَم ريضاهلل :-فمٛمٜمام » ًٓ ِرصَم٣م َأنه ـْ َِم

 دِم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأْصَح٣مِبايمٛمهٌِلِّ ايمَْٗمْدِر يَمْٝمَٙم٥َم ٌِْعُأُروا ًه ايم دِم اظمَْٛم٣َمِم

 :َأَرىُرْؤَي٣مىُمْؿوَمْدسَمَقاؿَمَٟمْتدِم-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-إََواطِمِر.هَمَٗم٣مَلايمٛمهٌِلُّ

ََي٣مهَمْٙمَٝمَتَحره ىَم٣مَنَُمَتَحرِّ ـْ ٌِْعإََواطِمِر.هَمَٚم ًه ٌِْعإََواطِمرِايم ًه شَه٣مدِمايم
 (2)

.(

سمقاهمٗم٦م.سَمقاؿمَٟمْت:

و)–616 ـْ َرؽُمقَلاهللهِ-ريضاهللفمٛمٜم٣م-٣مئَُِم٥َمفمَفَم صعماهللفمٙمٝمف-َأنه

إََواطِمرِ»وَم٣مَل:-وؽمٙمؿ ايْمَٔممْمِ ـْ ْوايَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِردِمايْمِقسْمِرَِم ره شَُتَ
 (9)

(.

فمَو)–611 ـْ ْدِريِّ »:-ريضاهللفمٛمف-َأيِبؽَمِٔمٝمٍداخْلُ َرؽُمقَلاهللهِ -َأنه

 فمٙمٝمف اهلل صعم َرََمَّم٣مَن.-وؽمٙمؿ ـْ َِم إَْوؽَمِط ايْمَٔممْمِ دِم َئْمَت٘مُِػ ىَم٣مَن

فَم٣مَمً ,٣مهَم٣مفْمَتَ٘مَػ ـَ ي َوفِممْمِ إضْمَدى يَمْٝمَٙم٥ُم ىَم٣مَٞم٦ْم إَذا ايمهتِل-ضَمتهك ْٝمَٙم٥ُم ايمٙمه َوِهَل

 افْمتَِ٘م٣مهمِِف ـْ َِم َصٌِٝمَحتَِٜم٣م ـْ َِم ُرُج ايْمٔمَ-خَيْ افْمَتَ٘مَػََمِٔملهَمْٙمَٝمْٔمَت٘مِْػ ـْ ََم وَم٣مَل: مْمَ

ٝمُتَٜم٣م ًِ ُأْٞم ْٝمَٙم٥َم.شُمؿه َووَمْدَرَأْيُتٛمِلَأؽْمُجُددِمََم٣مٍءَوؿمِكٍم,إََواطِمَرهَمَٗمْدُأِري٦ُمَهِذِهايمٙمه

ِوسْمٍر. ىُمؾِّ دِم قَه٣م ًُ َوايْمَتِٚم إََواطِمِر. ايْمَٔممْمِ دِم قَه٣م ًُ هَم٣ميْمَتِٚم َصٌِٝمَحتَِٜم٣م. ـْ َِم

ْٝمَٙم٥ِم. ايمٙمه سمِْٙمَؽ اَمُء ًه ايم ِجُدهَمَٚمَْمَرِت ًْ اظمَْ هَمَقىَمَػ فَمِريٍش. فَمعَم ِجُد ًْ اظمَْ ,َوىَم٣مَن
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 اهللهِ ْتفَمْٝمٛم٣َمَيَرؽُمقَل اظم٣َْمِء-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٟمزْمٌَمَ َأشَمُر ٌَْٜمتِِف صَم َوفَمعَم

ـَ ي ٌِْحإضْمَدىَوفِممْمِ ُص ـْ شَوايمْمِّكِمَِم
 (2)

.(

 *******************************اؾشرح:

ايمرؤي٣مضمؼ,وهلصمزءأن:َ الفوائس عمى وا تكسًويف األحازيح و

َمـَخس صمزء أُن٣م زمٔمّمٜم٣م دم وصم٣مء ايمٛمٌقة, َمـ صمزء َمـَخسوفممميـ

.ودمزمٔمّمٜم٣مأُن٣مصمزءَمـَخسوأرزمٔمكمصمزء,وؽمٌٔمكمصمزء

َم٣مَمٔمٛمكأنايمرؤي٣مصمزءَمـايمٛمٌقة؟مسألُ:

:واطمُتٙمػدمومقيمفأُن٣مصمزءَمـايمٛمٌقة

ايمٛم زمف يٌدأ َم٣م أول همٗمٝمؾ ىمامٌل ايمِم٣محل٥م, ايمرؤي٣م هل ايمقضمل وم٣ميم٦مَمـ

.-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فم٣مئُم٥م

إٓأناحل٘مؿ,ُيًتٟمٞمسِب٣مويم٘مٛمف,أنايمرؤي٣مُٓيٗم٣ممفمٙمٝمٜم٣مأضم٘م٣مموفًه:

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هٛم٣مزمٗمقلايمٛمٌل

.أنايمرؤي٣مَمـاهلل,واحلٙمؿَمـيمٙمُمٝمْم٣منوفًه:

سمِمدقإنصدقايمتٔمٌغم ٓ,ايمرؤي٣موصدوم٦م,وايمرؤي٣م ايمزَم٣من ودمآطمر

.رؤي٣مَمـسم٘مذب,وأصدومٜمؿضمديًث٣مأصدومٜمؿسم٘م٣مدرؤي٣ماظم٠م

                                                           
 (.2200، ومسلم في صحيحو برقم: )(9690في صحيحو برقم: )البخاري أخرجو  (2)



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[238] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 وَمَت٣مَدَة وم٣مل:–ريضاهللفمٛمف-حلدي٧مَأيَب اهللهِ صعماهلل-ؽَمِٚمْٔم٦ُمَرؽُمقَل

َرَأىَأضَمُدىُمؿْ»:َيُٗمقُل-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ هَم١مَِذا ْٝمَْم٣مِن ايمُمه ـْ َِم ْٙمُؿ َواحْلُ اهللهِ ـْ َِم ْؤَي٣م ايمرُّ

 ـْ ٣َميَم َه٣مهَم١مُِنه َذِّ ـْ َِم ْذزم٣ِمهللهِ اٍتَويْمَٝمَتَٔمقه ٣مِرِهشَماَلَثََمره ًَ َي ـْ ؾَمْٝمًئ٣مَيْ٘مَرُهُفهَمْٙمَٝمٛمُْٖم٧ْمفَم

ُه شسَمُيه
(2)

.

ٌِْعإََواطِمرِ»:قىله  ًه .أيدمايمقسمرَمٛمف:شدِمايم

.ياسمٖمٗم٦مأ:شىُرْؤَي٣مىُمْؿوَمْدسَمَقاؿَمَٟمتَأرَ»قىله:

هَمْٙمَٝمَتَحرههَمٚمَ»قىله: ََي٣م َُمَتَحرِّ ىَم٣مَن إََواطِمرِـْ ٌِْع ًه ايم دِم شَه٣م أُن٣م: ؽمٝمٟميت

.إوسم٣مر

أُن٣ميٚم٘مـأنسم٘مقنزم٣ميمقسمر,ويٚم٘مـأن:كالً ضمحْ اهلل ولؿيذ اإلغالً

احل٣مهمظَمـضمدي٧م دمؽمٌٍع»:سم٘مقندمايمُمٖمع,واؽمتدلفمعمذيمؽزمامذىمره

ىـا.ٞمحقذيمؽو,ش,دمَخٍسيٌٗمكم,دمأرزمعيٌٗمكميٌٗمكم
ْوايَمْٝمَٙم٥َمايْمَٗمْدِر»قىله: ره أيراومٌقاوافمٚمٙمقاإفماملايمتلسمتقصٙمقنِب٣م:شَُتَ

.َمـصالة,وومٝم٣مم,وٞمحقه,إلمإدراكهذهايمٙمٝمٙم٥م

إََواطِمرِدِمايْمقِ»قىله: ايْمَٔممْمِ ـْ :شسْمِرَِم

.وايمت٣مؽمعوايمٔمممون,وايم٣ًمزمع,واخل٣مَمس,وايمث٣ميم٧م,ايمقاضمد:هل

 

                                                           
 (.9902(، ومسلم في صحيحو برقم: )1040ي في صحيحو برقم: )أخرجو البخار  (2)



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[239] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َرََمَّم٣منَىَم٣مَنَئْمَت٘مُِػدِمايْمٔمَ»قىله: ـْ إَْوؽَمِطَِم .شمْمِ

.ؽمٝمآيتآفمت٘م٣مف,وأضم٘م٣مَمفإنؾم٣مءاهلل

ـَضَمتهكإَذاىَم٣مٞمَ,هَم٣مفْمَتَ٘مَػفَم٣مًَم٣م»قىله: ي .ش-٦ْميَمْٝمَٙم٥ُمإضْمَدىَوفِممْمِ

.أيأفمت٘مػايمٔمممإوؽمط

ـْ»قىله: ُرُجَِم ْٝمَٙم٥ُمايمهتِلخَيْ افْمتَِ٘م٣مهمِفَِصٌِٝمَحتَِوِهَلايمٙمه ـْ أييرصمعإلم:شَٜم٣مَِم

.زمٝمتف

دلهذافمعمأٞمفملي٘مـومدأوضملإيمٝمفزمٙمٝمٙم٥مايمٗمدر,وإٞمامىم٣منئمت٘مػضمتك

.يدرىمٜم٣م

هَمْٙمٝمَ»قىله: ََمِٔمل افْمَتَ٘مَػ ـْ إََواطِمرَََم ايْمَٔممْمَ شْٔمَت٘مِْػ فمعم: وهذا

.ٕٞمفأَمرإرؾم٣مد6وآؽمتح٣ٌمبٓفمعمايمقصمقب,ايمؼمنمٝم٤م

ْٝمَٙم٥مَهَمٗمَ»قىله: .أيدماظمٛم٣ممفمعمَم٣ميٓمٜمر:شْدُأِري٦ُمَهِذِهايمٙمه

ٝمُتَٜم٣م»قىله: ًِ ُأْٞم ُتديده٣م:ششُمؿه ٞمز اإل,أي همٝمٜم٣م َمـويًتح٤م ىمث٣مر

.همف٣مَتسمرصمقه,ومم٣م٣ممم,ايمدفم٣مء

 -همٔمـفم٣مئُم٥م اهللِ -ريضاهللفمٛمٜم٣م رؽمقَل أرأي٦َمإنفمٙمِٚم٦ُم»:ومٙم٦ُمي٣م

وم٣مل همٝمٜم٣م؟ أومقُل َم٣م ايمٗمدِر إٞمهؽ وُمقرم»:يمٝمٙم٥َم هم٣مفْمُػ فمُٖمق  ايمٙمهٜمؿه ايمٔمٖمَق ُُت٤مُّ

شفمٛمِّل
 (2)

.واحلدي٧مومدأفمٙمفنمغمواضمدَمـاحلٖم٣مظ,

                                                           
 (.1816برقم: ) في سننو (، وابن ماجو1121أخرجو الترمذي في سننو برقم: ) (2)



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[241] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمٔمٖمقوايمٔم٣مهمٝم٥مٕمهٝم٥مذيمؽ.فمزوصمؾهمٝمْمٙم٤ماإلٞم٣ًمنَمـاهلل

ىماميٛمًكايمٌمم.,زممميٛمًك-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-أنايمٛمٌلوفًه:

ېئ   چ  :وم٣ملسمٔم٣ملمومدضمٖمٓمفلهم١مناهللأَم٣مايمقضم,يمٝمسَمـايمقضملوهذاهمٝمام

ىب  يب      *يئ  جب  حب  خب       *ی  جئ  حئ   مئ    *ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  

.[15–12]ايمٗمٝم٣مَم٥م:چجت  حت  

َصٌِٝمَحتَِٜم٣مَووَمْدَرَأْيُتٛمِلَأؽْمُجُددِم»قىله: ـْ كٍمَِم
وهذامم٣ميدلفمعم:شََم٣مٍءَوؿمِ

ا يمٝمٙم٥م دمصٌٝمح٥م رأىأٞمف َمٛم٣مم, رؤي٣م وىم٣مأُن٣م وؿمكم, دمَم٣مء يًجد نيمٗمدر

ايمٛمٌلذيمؽدم همًجد َمْمر ضمٝم٧مٞمزل احل٣مديوايمٔممميـ, صعماهلل-يمٝمٙم٥م

فمعمإشمرذيمؽ.-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ

»قىله: ًُ إََواطِمرِهَم٣ميْمَتِٚم .أياؿمٙمٌقه٣م:شقَه٣مدِمايْمَٔممْمِ

ِوسْمرٍوَ»قىله: قَه٣مدِمىُمؾِّ ًُ أرصم٣مهئمٛملأُن٣مسمٗمعدمايمٔمممإواطمرو:شايْمَتِٚم

.إوسم٣مر

ايمٔمممإواطمروِبذا دم واومٔم٥م فمعمأُن٣م إديم٥م, ايمٔممم,ِتتٚمع وأرصمك

.إواطمرإوسم٣مر

ْٝمَٙم٥ِمهَمَٚمَْمَرِت»قىله: اَمُءسمِْٙمَؽايمٙمه ًه .ٞمزلاظمْمريمٝمٙم٥مواضمدوفممميـأي:(ايم

؟يٛمزلاظمْمرضمتكسم٘مقنيمٝمٙم٥مايمٗمدرهؾيٙمزمأنمسألُ:

.فمالَم٥مَمْمرةيمٙمٝمٙم٥مايمٗمدر,ومديٟميت,وومدٓيٟميت6ٕناظمْمريمٝمسٓيٙمزم



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[240] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يمٝمٙم٥مايمٗمدر؟وايمِمٖم٣متايمتلئمٙمؿِب٣مٔمالَم٣متايمَم٣مهلمسألُ:

,وَمٛمٜم٣م:يذىمره٣مزمٔمّمٜمؿوفمالَم٣متهٛم٣مكأوص٣مف

وٓسمٛمٌح,وٓسمت٣ًمومطهمٝمٜم٣مايمٛمجقم,أُن٣ميمٝمٙم٥مزمٙمج٥ميمٝمسهمٝمٜم٣مريحاألوىل:

.يم٘مـملٞمجدأديم٥مفمعمذيمؽو,همٝمٜم٣مايم٘مالب

:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وأضمًـَم٣مرويدموصٖمٜم٣مومقلايمٛمٌلٌية:الجا

صَمْٖمٛم٥ٍَم؟وم٣ملرصمؾأٞم٣م» شأي٘مؿيذىمُر,ضمكمؿمٙمعايمٗمٚمُروهقَمثُؾؾِمؼِّ
(2)

.

.هذاي٘مقندميمٝمٙم٥مايم٣ًمزمعوايمٔممميـ:قاه العمىاء

زِالجالجة: ؽَمِٚمَٔم٣م ايمٛمهُجقِد َأيِب ـِ زْم َوفَم٣مِصِؿ ٌَْدَة فَم ضمدي٧م دم وأيّم٣م ـَ زْم ره

 ُٓ ٌَْٝمٍشَيُٗمق ىَمْٔم٤ٍمضُم ـَ زْم :هَمُٗمْٙم٦ُم-فمٛمٜمؿريضاهلل-ؽَمَٟميْم٦ُمُأيَبه ـَ َأطَم٣مَكازْم إِنه

َيُٗمقُل ُٔمقٍد ًْ ايْمَٗمْدرِ:ََم ْقَلُيِِم٤ْميَمْٝمَٙم٥َم َيُٗمِؿاحْلَ ـْ »:هَمَٗم٣مَل,ََم َٓ َأْن َأَراَد ُفاهللهُ َرمِحَ

ُفوَمْدفمَ ٣َميَمْٝمَٙم٥ُمَيته٘مَِؾايمٛمه٣مُسَأََم٣مإِٞمه ََواطِمِرَوَأُنه ْٕ ا ٣َمدِمايْمَٔممْمِ ٣َمدِمَرََمَّم٣مَنَوَأُنه ٙمَِؿَأُنه

ٍء َرْ هَمُٗمْٙم٦ُمزمَِٟميِّ ـَ ي ٌٍْعَوفِممْمِ ؽَم يَمْٝمَٙم٥ُم ٣َم َتْثٛمِلَأُنه ًْ َي َٓ ضَمَٙمَػ شُمؿه ـَ ي ٌٍْعَوفِممْمِ ؽَم

سَمُٗمقُلَذيمَِؽَي٣مَأزَم٣ماظمُْٛمِْذِروَم٣مَلزم٣ِميْمَٔماَلََم٥ِمَأوْ َٞم٣مَرؽُمقُلاهللهِ َي٥ِمايمهتِلَأطْمػَمَ ْٔ صعم-زم٣ِم

٣م-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ؾُمَٔم٣مَعَْلَ َٓ ٣َمسَمْْمُٙمُعَيْقََمئٍِذ شَأُنه
 (9)

.

أَم٣منمغمذيمؽ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وهذهايمٔمالَم٥مايمتلشمٌت٦مفمـايمٛمٌل

                                                           
 (.2206أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.009أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)



 باب ؾقؾة اؾؼدر[] 

 

[242] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:همٜملأومقال

.إنَم٣مءايمٌحريتحقلإلمَم٣مءفمذب:همٗم٣ملزمٔمّمٜمؿ

.يمٝمٙم٥مايمٗمدرسمرىأزمقابايمًامءَمٖمتح٥مدم:زمٔمّمٜمؿووم٣مل

يرىأنإرضسُمممقضمتكويمقملي٘مـهٛم٣مكومٚمر,أويٗمقل:وزمٔمّمٜمؿ

واهللأفمٙمؿ.,وقءإلمنمغمذيمؽَمـإَمقر

ِجُدفَمعَمفمَ»قىله: ًْ ِجُدَوىَم٣مَناظمَْ ًْ :شِريٍش.هَمَقىَمَػاظمَْ

صعم-َمًجدايمٛمٌلو-روقاناهللفمٙمٝمٜمؿ-ٝمفايمِمح٣مزم٥مَم٣مىم٣منفمٙمفًه:

.َمـايمتقاوع-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ْتفَمْٝمٛم٣َمَيَرؽُمقَلاهللهِ»قىله: ٌَْٜمتِِف-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٟمزْمٌَمَ َوفَمعَمصَم

ـََأشَمُراظم٣َْمِءَوايمْمِّكمِ ي ٌِْحإضْمَدىَوفِممْمِ ُص ـْ .شَِم

.ؿمٜم٣مرةاظم٣مءوايمْمكم,وأٞمفيمٝمسزمٛمجسفًه:

صعم-,دمزَمـايمٛمٌلٔم٦مدماحل٣مديوايمٔممميـأنيمٝمٙم٥مايمٗمدر,ووموفًه:

.-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

**********









 ؼقام رؿضان وؽقػقته [ ] 

 

[243] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 [ وؽقػقته ] ؼقام رؿضان

يًٚمك َم٣م ايم٣ٌمب هذا دم يذىمر ايمؼماويحزمومم٣م ,ِمالة ْل٣م: ومٝم٣ممويٗم٣مل

آ,رَمّم٣من ايمممفملوهق 6ؽمؿ اهلِل رؽمقَل -ٕن وؽمٙمؿ -صعماهللفمٙمٝمف

إيامًٞم٣مواضمت٣ًمزًم٣م»وم٣مل: رِٖمريمفنمُ,َمـوم٣ممرَمّم٣مَن وَم٣مسمٟمطمه مَمـذٞمٌِف شَم٣مسمٗمده
 

(2)
.-ريضاهللفمٛمف-فمـأيبهريرة,

يٟمَمرٞم٣مزمٗمٝم٣مم»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وم٣مل:ىم٣منرؽمقلاهلل,٣موفمٛمفأيًّم

شَمـنمغمأنيٟمَمرٞم٣مهمٝمفزمٔمزيٚم٥م,رَمّم٣من
(9)

.

َمـ»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وم٣ملايمٛمٌل:-ريضاهللفمٛمف-وفمـأيبذر

شىمت٤ميمفومٝم٣مميمٝمٙم٥م,عمَمعاإلَم٣ممضمتكيٛمٌمفص
 (1)

.

َم٣مهقَمٗمدارصالةومٝم٣ممرَمّم٣من؟مسألُ:

:ومداطمتٙمػايمٔمٙمامءدمَمٗمدارايمِمالةدمومٝم٣ممرَمّم٣من

.إلمأُن٣مفمممونرىمٔم٥م,همذه٤ممجٜمقرهؿ

.إلمأنأىمثروأىمثرَم٣مرويهمٝمٜم٣مسمًعوشمالشمقنرىمٔم٥م,وذه٤مزمٔمّمٜمؿ

                                                           
، 012صحيحو برقم: ) (، ومسلم في10، 10، 11أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

006.)  

 (.012أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

، (2104برقم: )النسائي (، و 860الترمذي في سننو برقم: )(، و 2101أبو داود برقم: )أخرجو  (1)
 (.906وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم: )



 ؼقام رؿضان وؽقػقته [ ] 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وم٣ميم٦م:َم٣مزادرؽمقل-ريضاهللفمٛمٜم٣م-٥موايمتلشمٌت٦مزمفايمًٛم٥مفمـفم٣مئُم

 -اهلل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل فممم-صعم إضمدى فمـ نمغمه دم وٓ رَمّم٣من دم

شرىمٔم٥م
(2)

.

أٞمفصعم»:-فمٛمٜمؿريضاهلل-أمؽمٙمٚم٥موازمـفم٣ٌمس,وفمـ,وشم٦ٌمفمٛمٜم٣م

.شزمثالشم٥مفمممرىمٔم٥م

.همحٚمٙمفزمٔمضايمٔمٙمامءفمعمايمرىمٔمتكماخلٖمٝمٖمتكمومٌؾايمٗمٝم٣مم

زم فمٚمر اخلْم٣مبومجع -ـ فمٛمف »-ريضاهلل فمممإايمٛم٣مسفمعم ضمدى

صحٝمح٥مشرىمٔم٥م زمٟمؽم٣مٞمٝمٍد َم٣ميمؽ َمقؿمٟم دم ىمام ازمـ,, يزيد رواي٥م َمـ وصم٣مء

,شمجٔمٜمؿفمعمفممميـرىمٔم٥م»:أٞمف,فمـفمٚمر,فمـايم٣ًمئ٤مزمـيزيد,طمِمٝمٖم٥م

,ونمغمهَمـأهؾايمٔمٙمؿ,-رمحفاهلل-وهذهايمرواي٥مضم٘مؿفمٙمٝمٜم٣مايمُمٝمخإيم٣ٌمِّن

و اظمزم٣ميمُمذوذ, -حٖمقظفمـفمٚمر مجٔمٜمؿفمعماضمدى»:أٞمف–ريضاهللفمٛمف

-زمحدي٧مفمٌداهللزمـفمٚمر,ورزماماؽمتدلاظمجٝمزونفمعمايمزي٣مدة,شفمممرىمٔم٥م

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وم٣ملرؽمقلاهلل,دمايمِمحٝمحكم,-ريضاهللفمٛمٜمام

ََمْثٛمك» : ََمْثٛمك ايمٙمٝمِؾ ُيدرىُمؽهمَٟموسمِرْ,صالُة ايمِمٌَح أنه رأي٦َم ,زمقاضمدةٍهم١مذا

رىمٔمَتكِم فمٚمَر:َم٣مََمْثٛمَكََمْثٛمَك؟وم٣مل:أنسُمًٙمَِّؿدمىمؾِّ ـِ شهمٗمٝمؾٓزم
 (9)

.

 

                                                           
 (.018أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

  (.042(، ومسلم في صحيحو برقم: )409لبخاري في صحيحو برقم: )أخرجو ا (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

رَمّم٣مندممج٣مفم٥م,أيهؾ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هؾوم٣ممايمٛمٌلمسألُ:

صعمصالةايمؼماويحدماظمًجد؟

ايمٛمٌل همٔمٙمف ىم٣منومد رَمّم٣منمج٣مفم٥م -ومٝم٣مم وؽمٙمؿ ىمامدم-صعماهللفمٙمٝمف

–ُم٥مضمدي٧مفم٣مئ رؽمقَلاهلِل»:دمايمِمحٝمحكم-ريضاهللفمٛمٜم٣م صعم-أنه

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف رصم٣مٌل-اهلل همِمعمه اظمًجِد دم همِمعمه  رَمّم٣مَن, دم يمٝمٙم٥ًم طمَرج

همخَرج َمٛمٜمؿ أىمثُر هم٣مصمتَٚمع زمذيمؽ شمقا همتحده ايمٛمه٣مُس ٌَح همٟمص زمِمالسمِف وراَءه

 اهللِ وؽمٙمؿ-رؽمقُل -صعماهللفمٙمٝمف ْقا همِمٙمه ٌَحايمٛمه٣مُسايمثه٣مٞمٝم٥َم همٟمص زمِمالسمِف

شمقازمذيمؽهم٣مصمتَٚمعأهُؾاظمًجِديمٝمٙم٥َمايمثه٣ميمث٥ِمهمخَرجرؽمقُلاهلِل صعماهلل-همتحده

ازمٔم٥ُمفمَجزاظمًجُدفمـأهٙمِف-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٝمٙم٥ُمايمره ىم٣مٞم٦ِمايمٙمه ْقازمِمالسمِفهمٙمامه همِمٙمه

يمِمالِة-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-همٙمؿخيُرْجإيمٝمٜمؿرؽمقُلاهلِل ٓه إ ايمٖمجِرهمٙمامه

وم٣مل دشمؿه ٌَؾفمعمايمٛمه٣مِسهمتُمٜمه أوم ايمٖمجِر  َػ :وُمّمَٝم٦ْمصالُة فملخَيْ هم١مٞمه زمٔمُد ٣م أَمه

َم٘م٣مُٞم٘مؿويم٘مٛمِّلطمُمٝم٦ُمأن شسُمٖمَرَضفمٙمٝم٘مؿهمتٗمُٔمدوافمٛمٜم٣م فمقمه
 (2)

,

صعم-أنايمٛمٌلوهمٝمف:-ريضاهللفمٛمف-ضمدي٧مزيدزمـشم٣مزم٦مَمـزمٛمحقهو

هم١منأهمّمؾصالةاظمرء,ِمٙمقاأَي٣مايمٛم٣مسدمزمٝمقسم٘مؿهم»:وم٣مل-اهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

شدمزمٝمتفإٓاظم٘متقزم٥م
 (9)

.

 

                                                           
 (.002(، ومسلم في صحيحو برقم: )294أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.082(، ومسلم في صحيحو برقم: )012أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

صعماهللفمٙمٝمف-ىمٝمػصعمايمٛم٣مسايمؼماويحدمآطمرفمٜمدايمٛمٌلمسألُ:

؟-ريضاهللفمٛمف-,ودمطمالهم٥مأيبزم٘مرايمِمديؼ-وؽمٙمؿ

 اهلل رؽمقل فمٜمد دم ايمٛم٣مسيِمٙمقن زال فمٙمٝمف-وَم٣م اهلل ٣م,أوزافمً-صعم

.-ريضاهللفمٛمف-ودمفمٜمدأيبزم٘مروهمرادى,

َمتكصعمايمٛم٣مسايمؼماويحدماظمًجدمج٣مفم٥م؟مسألُ: 

يمق:همٗم٣مل,وهُمرادى,همٙمامىم٣منفمٚمرطمرجيمٝمٙم٥مهمرأىايمٛم٣مسيِمٙمقنأوزافًم٣م

.-ريضاهللفمٛمف- همجٚمٔمٜمؿفمعمُأيبازمـىمٔم٤م,مجٔمتٜمؿفمعمإَم٣ممواضمد

نيِمقمزم٣ميمٛم٣ًمء,وذيمؽهمٝمامأ-ريضاهللفمٛمف -ايمداريأٞمفأَمرِتٝماًم:وومٝمؾ

,َمعواحل٣ملفمعمهذاأَم٣م,اوطمًمأنٓيًٚمعايمٛم٣ًمءإذاىم٣مناظمًجدىمٌغمً

.زم١مَم٣مٍمواضمدوصمقدَم٘مػماتايمِمقتهمُٝم٘متٖمل

َمـايمذيـيرونأنصالةايمؼماويحهلزمدفم٥م,ويٚمٛمٔمقنَمٛمٜم٣م؟مسألُ:

زمدفم٥مٍ ايمؼماويح أن يرون ايمُمٝمٔم٥م,وايمذيـ وم٣مل,ايمراهمّم٥مو,هؿ ضمتك

:رمحفاهللهمٝمٜمؿيمٗمحْم٣مِّنا

إٓاظمجقُسوؾمٝمٔم٥ُمايمِمٙم٣ٌمنِ***واهللَم٣مصمٔمَؾايمؼماوَحَمٛم٘مًرا

أَيامأهمّمؾصالةايمؼماويحدمايمٌٝم٦م,أمصالهت٣مدماظمًجد؟مسألُ:

واْلامفم٥م أهؾايمًٛم٥م :أَيامأهمّمؾدماطمتٙمػفمٙمامء أم,دمايمٌٝم٦مايمِمالة

؟ايمِمالةدماظمًجد
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 اظمتٗمدَمكم َمـ ايمٌٝم٦مأهمّمؾ,همذه٤ممجع دم ايمِمالة أن إلم واظمتٟمطمريـ,

دمزمٝمقسم٘مؿ,»:-ريضاهللفمٛمف-حلدي٧مزيدزمـشم٣مزم٦م ايمٛم٣مس همِمٙمُّقاْأَي٣م

اظم٘متقزم٥مَ ٓه أهمّمَؾايمِمالِةصالُةاظمَْرِءدمزمٝمتِِفإ شهم١منه
(2)

.

-همٗمدوم٣ملايمٛمٌل":-ضمحْ اهلل - بَ ِازي الوازعي قاه ؾيدٍا وكبن

."هذااحلدي٧مدمؾمٟمنصالةايمؼماويح,-ؽمٙمؿصعماهللفمٙمٝمفو

ـِإلَِمَرصُمٌؾصَم٣مءَو :وَم٣مَل -ريضاهللفمٛمٜمام-فُمَٚمرَازْم ََم٣ممِطَمْٙمَػُأَصقمِّ دِماإْلِ

َؽَأهَمُتٛمِِْم٦ُم:»وَم٣مَلَٞمَٔمؿْ:وَم٣مَلشايْمُٗمْرآَن؟َأسَمْٗمَرأُ:»وَم٣مَلَرََمَّم٣مَن؟ مِح٣َمٌر؟ىَمَٟمٞمه َصؾِّ

شزَمْٝمتَِؽدِم
 (9)

.

ويٕمٌْمفأنيِمقموضمده,,ىم٣مظمٛم٘مرفمٙمٝمفأنيِمقمطمٙمػاإلَم٣مملذيمؽوم٣م

ضمتكيٗمرأَمـايمٗمرآنأىمثر.

واظم٣ميم٘مٝم٥مأنصالةايمٖمرد,ودمايمٌٝم٦مأهمّمؾ,ىمامٞمٗمؾ,دمومقٍليمٙمُم٣مهمٔمٝم٥مو

."احلقادثوايمٌدع"دمىمت٣مزمف:-رمحفاهلل-ايمْمرؿمقراإلَم٣ممهذهإومقال

دمومٝم٣ممرَمّم٣منرؽم:-ضمحْ اهلل -ولمعالوة املعمىي  أن:وطمَٙمص,٣ميم٥م

:سمقهمرهمٝمفأرزمٔم٥مأَمقرأىمٚمؾايمٗمٝم٣ممَم٣م

أنسم٘مقناضمدىفمممرىمٔم٥م.:األوه

                                                           
 (.082(، ومسلم في صحيحو برقم: )012أخرجو البخاري في صحيحو ) (2)

 (.0049برقم: ) مصنفوفي  عبد الرزاقأخرجو  (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

أنسم٘مقندمايمثٙم٧مإطمغمَمـايمٙمٝمؾ.:الجاٌي

.أنسم٘مقندمايمٌٝم٦م:الجالح

.أنيْمٝمؾهمٝمٜم٣مايمٗمراءة:الطابع

تديمقازمٝمٛمامذه٤ممج٣مهغمأهؾايمٔمٙمؿ,إلمأنايمِمالةدماظمًجدأهمّمؾ,واؽم

صالُةاْلامفم٥ِمأهمّمُؾَِمـصالِة»:ىمحدي٧م,زمٔمٚمقمأديم٥مهمّمؾصالةاْلامفم٥م

درصم٥مً ـَ ؽمٌٍعوفمممي .َمتٖمؼفمٙمٝمفشايمٖمذِّ

زمٗمقلايمٛمٌل اإلَم٣مِم»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-واؽمتديمقا َمَع َمـوم٣مَم ُف إٞمه

َفىُمت٤َِميمُفومٝم٣مُميمٝمٙم٥مٍ شضمتهكيٛمٌَمِ
(2)

.

.ؾايمًٛم٥مواْلامفم٥مواؽمتديمقازمٟمُن٣مص٣مرتؾمٔمغمةٕه

وَمـطمًمأٓيمويٛمٌٕمل أنيِمقميمٛمٖمًف, ٙمذييًتْمٝمعأنيْمٝمؾيمٛمٖمًف

.أنيِمقمَمعايمٛم٣مس,وهذاومقلؾمٝمخٛم٣مَمٗمٌؾرمحفاهللهمٔمٙمٝمفيٖمٔمؾذيمؽ,

صٙمٝم رأي٦مَمـٞمٖمزٞمُم٣مؿم٣م إذا يٗمقل: رأي٦مَمـىم٣من وإن ٦موضمدي,

.ٕنذيمؽأٞمُمط6طمرصم٦موصٙمٝم٦مَمعايمٛم٣مس,ٞمٖمزهمتقًرا

ايمٛمٌل,أضمقاْلؿظمـصعمزم٣ميمٛم٣مسأنيرافملويٛمٌٕمل وم٣مل صعماهلل-ىمام

ايمٛم٣مسهمٙمٝمخٖمػ»:-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ .شأي٘مؿأمه

                                                           
، (2190(، وابن ماجو )2104(، والنسائي )860(، والترمذي )2101أخرجو أبو داود برقم: ) (2)

 (.906وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمث٣مزم٦مفمـايمًٙمػىمُٟميبازمـىمٔم٤م َمـ-ريضاهللفمٛمف-وأَم٣م ونمغمه,

.أُنؿىم٣مٞمقايٗمرأونزم٣مخلٚمًكمأوٞمحقذيمؽهمٜمذافمعمضم٤ًمٞمُم٣مؿمٜمؿ

هم١منىم٣منممـحيدر,ومراءةاإلَم٣مموذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلمأٞمفُيرافمك

دم ىم٣من وَمـ ذيمؽ, همدون َمتقؽمًْم٣م َم٣من وَمـ  أىمثر, زمآي٣مت يِمقم أن همٙمف

.ومراءسمففمدمإهاعهمٙمٝمِمقمزمٟمومؾ

وَيقزيمفأنيِمقمزمٟمىمثرإذاىم٣منيِمقميمٛمٖمًف,أوىم٣منيِمقمٕٞم٣مٍسومد

.فمٙمؿَمـضم٣مْلؿأُنؿحيٌقنذيمؽ

يح؟اوةايمؼمَم٣مهلايم٘مٝمٖمٝم٣متايمتلشمٌت٦مدمصالمسألُ:

 :وهلا كيفيات شكطِا الؿيذ األلباٌي يف كتابْ " صالة الرتاويح "
َمثٛمك:الليفية األوىل َمثٛمك ايمٙمٝمؾ صالة أن أؾمٜمره٣م, يقسمر,وهل شمؿ

.زمثالث

شمؿ,شمؿأرزمعزمتًٙمٝمٚم٥مواضمدة,صالةأرزمعزمتًٙمٝمٚم٥مواضمدة:الليفية الجاٌية

,يقسمرزمثالث -حلدي٧مفم٣مئُم٥م أرزمعزمتًٙمٝمٚم٥ٍم,شمؿصؾ"–ريضاهللفمٛمٜم٣م

» :-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىم٣منرؽمقلاهلل:وم٣ميم٦م"أرزمعزمتًٙمٝمٚم٥م ُيِمقمِّ

ْؾ ًَ سَم همال أرزمًٔم٣م, ُيِمقمِّ شمؿ , ـه وؿُمقِْل ـه ضُمًٛمِٜم فمـ ْؾ ًَ سَم همال أرزمًٔم٣م,

ـه فمـ شمالشًم٣م ضُمًٛمِٜم ,شمؿُيِمقمِّ ـه شوؿُمقِْل
 (2)

.

                                                           
 (.018(، ومسلم في صحيحو برقم: )2240أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

:الليفية الجالجة فم٣مئُم٥م فمـ صم٣مء ريضاهلل-َم٣م يِمقمشمامن-فمٛمٜم٣م أٞمف

.شمؿيقسمرزمخٚمسزمتًٙمٝمٚم٥مواضمد,رىمٔمتكمرىمٔمتكم
 (2)



وصمٙمقسدم:الليفية الطابعة واضمدة, رىمٔم٣متزمتًٙمٝمٚم٥ٍم سمًع يِمقم أن

-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فم٣مئُم٥مىمامدلفمٙمٝمفضمدي٧م,ايمث٣مَمٛم٥م
  (9)

دمَمًٙمؿ.

:الليفية اخلاوػة  أيًّم٣م-ريضاهللفمٛمٜم٣م-َم٣مدلفمٙمٝمفضمدي٧مفم٣مئُم٥م

ويًٙمؿدمايم٣ًمزمٔم٥م,أٞمفيِمقمؽمٌعرىمٔم٣متَيٙمسدمايم٣ًمدؽم٥م,دمَمًٙمؿ
 (1)

.

صمتامعايمٗمٙمقبأضمًـاهم١من,ويرافملدمذيمؽىمٙمفأضمقالاظمِمٙمكمطمٙمٖمف

.ايمٗمٙمقبَمـسمٛم٣مهمر

َم٣مهقووم٦مصالةايمؼماويحاظمخت٣مر؟مسألُ:

َم٣ٌمذة ايمٔمُم٣مء زمٔمد سمِمعم أن اظمخت٣مر ووومتٜم٣م زمٔمضَمـ, يٖمٔمٙمف َم٣م ٓ

,َمـٞمِمػايمٙمٝمؾازمتدائٜم٣م -هم١منفمٚمر زمٔمد-ريضاهللفمٛمف مجعايمٛم٣مسْل٣م

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وومٌؾذيمؽايمٙمٝم٣مرمايمتلشم٦ٌمفمـرؽمقلاهلل,ايمٔمُم٣مء

همٖملضمدي٧مأيب,ىم٣منيممعهمٝمٜم٣مَمـزمٔمدايمٔمُم٣مء,اأٞمفصعمِبؿمج٣مفم٥موم٣مصًد

-اهللهِقلرؽمَمعُصْٚمٛم٣َم»:وم٣مل(17/6)داودأيبفمٛمد-ريضاهللفمٛمف-ذر

ْٜمرَِمـؾمٝمئ٣مزمِٛم٣َمَيُٗمؿْهمٙمؿَرََمَّم٣منَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ ٌْعٌزَمِٗملَضمتكايمُمه ؽَم

                                                           
 (.010أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)

  (.040أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)

 (.040أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ْٝمؾِشُمُٙم٧ُمَذَه٤َمضمتكزمِٛم٣َمهَمَٗم٣ممَ ٣مِدؽَم٥مُىم٣مٞم٦مهمٙمامايمٙمه ًه ىم٣مٞم٦مهمٙمامزمِٛم٣َمَيُٗمؿْملايم

٥مُ ًَ ٣مَِم ْٝمؾِؾَمْْمرَُذَه٤َمضمتكزمِٛم٣َموم٣مماخْلَ ْٙمَتٛم٣َميمقهللهِاَرؽُمقَلي٣مهمٗمٙم٦مايمٙمه هذهوِمَٝم٣ممََٞمٖمه

ْٝمَٙم٥مِ صُمَؾإِنههمٗم٣ملوم٣ملايمٙمه ََم٣ممَِمعصعمإذاايمره َفضمتكاإْلِ ٤َمَيٛمٌَْمِ ًِ وِمَٝم٣ممُيمفضُم

ازمَِٔم٥مُىم٣مٞم٦مهمٙماموم٣مليَمْٝمَٙم٥مٍ ٣مَءهَُأْهَٙمفُمَجَعَايمثه٣ميمَِث٥مُىم٣مٞم٦مهمٙمامَيُٗمؿْملايمره ًَ
َوايمٛمه٣مَسَوٞمِ

ُحقرُوم٣ملايْمَٖماَلُحَم٣مومٙم٦موم٣ملايْمَٖماَلُحَيُٖمقسَمٛم٣َمَأنْٝمٛم٣َمطَمُِمضمتكزمِٛم٣َمهَمَٗم٣ممَ ًُّ ملشُمؿهايم

ْٜمرزمِِٗمٝمه٥مَزمٛم٣مَيُٗمؿْ .شايمُمه

(671/1)ايمٛم٣ًمئلفمٛمد-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مايمٛمٔمامنزمـزمُمغم

-اهللهِرؽمقلَمعوُمْٚمٛم٣َم»:وم٣مل وؽمٙمؿ يَمْٝمَٙم٥مََرََمَّم٣منَؾَمْٜمرِدم-صعماهللفمٙمٝمف

ـَشَماَلٍث ي ْٝمؾِشُمُٙم٧ِمإلمَوفِممْمِ لِايمٙمه َوه ْٕ ـَََخْسٍيَمْٝمَٙم٥مََمٔمفوُمْٚمٛم٣َمشُمؿها ي إلمَوفِممْمِ

ْٝمؾِٞمِِْمِػ ٌْعٍيَمْٝمَٙم٥مََمٔمفوُمْٚمٛم٣َمشُمؿهايمٙمه ـَؽَم ي َأنْـَمَٛمٛمه٣مضمتكَوفِممْمِ ايْمَٖماَلَحُٞمْدِركََٓ

قَٞمفَُوىَم٣مُٞمقا ٚمُّ ًَ ُحقرَُي ًُّ .شايم

ئمٛمل؟ايمٗمٝم٣ممٞم٠مطمرٕمحدومٝمؾ" :(833/ 1) البَ قساوةويف املغين 

 ىـا."إرمأضم٤ماظمًٙمٚمكمؽمٛم٥مٓ:وم٣ملايمٙمٝمؾآطمرإلمايمؼماويحدم

دمورم ايمقوم٦ماظمخت٣مر ايمٗمقلاظمٙمٝمحدمزمٝم٣من زمٔمٛمقان) رؽم٣ميم٥م اظمًٟميم٥م دمهذه

.صالةايمؼماويح(

**********
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

 ] باب االعتؽاف [ 

[باب االعتلاف]

 *******************************اؾشرح:

دماْلٚمٙم٥م,وم٣ملاهللؽمٌح٣مٞمف,واإلمج٣مع,فمت٘م٣مفشم٣مزم٦مزم٣ميم٘مت٣مب,وايمًٛم٥مآ

چڑ  ک  ک  ک     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ :وسمٔم٣ملم

.[143]ايمٌٗمرة:

ايمًٛم٥مَم٣مسمٗمدمَمـإضم٣مدي٧م.َمـو

؟َمـضمٝم٧ماظمٔمٛمكايمٙمٕمقيإلمىمؿيٛمٗمًؿآفمت٘م٣مفمسألُ:

:إلمومًٚمكموآفمت٘م٣مفَمٛمٗمًؿٌ

.فمزوصمؾدماظم٣ًمصمديمٙمتٗمربإلماهللافمت٘م٣مفأهؾايمْم٣مفم٥م-1

أصٛم٣مَمٜمؿ-6 فمٛمد وإصٛم٣مم ايمٗمٌقر, أهؾ فمز:وافمت٘م٣مف اهلل وم٣مل ىمام

]إٞمٌٝم٣مء:چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے    ے  ۓ  ۓ    چ وصمؾ:

.[16

ايمٙمزومواْلٙمقس.:والعلوف ِو

َم٣مهقأومؾآفمت٘م٣مف؟مسألُ:

إلمأومقال:ػايمٔمٙمامءدمأومؾآفمت٘م٣مفاطمتٙم



 باب االعتؽاف [ ] 

 

[253] 
 

 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٞمذرت»:وم٣مل,همذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفيمٝمٙم٥م,حلدي٧مفمٚمردمايم٣ٌمباألوه:

دماظمًجداحلرامأن ايمٛمٌل,أفمت٘مػيمٝمٙم٥م -همٗم٣مل وؽمٙمؿ :-صعماهللفمٙمٝمف

.شأودمزمٛمذرك»

آفمت٘م٣مف,وهقإلمأٞمفيمقٞمقى,وذه٤مزمٔمّمٜمؿىم٣ميمٛمقويونمغمهالجاٌي:

ايم٣ٌمب َمـ َم٣مر ذيمؽ يم٘م٣من ايم٣ٌمب, فمت٘م٣مهمًاإلم وسمقؽمع,٣م, ِتُقز وهذا

.فمت٘م٣مفايمممفملأومٙمفيمٝمٙم٥موايمِمحٝمحأنآ

.وأَم٣مزمٚمٔمٛم٣مهايمٙمٕمقيهمٜمقأوؽمعَمـذيمؽ

هؾآفمت٘م٣مفيِمحويممعدممجٝمعاظم٣ًمصمد؟مسألُ:

ٓ,آفمت٘م٣مفصم٣مئزدممجٝمعاظم٣ًمصمد أٞمف وذه٤مزمٔمضأهؾايمٔمٙمؿإلم

ا  اظم٣ًمصمد دم إٓ اظم٣ًمصمدٓ»:حلدي٧م,ايمثالشم٥مفمت٘م٣مف دم إٓ افمت٘م٣مف

,وهل:شايمثالشم٥م

.اظمًجداحلراماألوه:

.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َمًجدايمٛمٌلالجاٌي:

.اظمًجدإومٍمظم٣مصم٣مءالجالح:

يمٗمقلاهلل,فمت٘م٣مفدممجٝمعاظم٣ًمصمدصمقازآ,وايمِمحٝمحدمهذهاظمًٟميم٥م

.[143رة:]ايمٌٗمچ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ:فمزوصمؾ

ب .ايمٌخ٣مريرمحفاهللسمٔم٣ملمدمصحٝمحففمعمهذااإلَم٣مموزمقه
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ايمثالشم٥م,وَمٔمٛمكٓ وإٓ,ٓافمت٘م٣مفأىمٚمؾأيافمت٘م٣مفإٓدماظم٣ًمصمد

هم١منآفمت٘م٣مفَيقزدممجٝمعاظم٣ًمصمد.

همٝمٜم٣م وايمتلٓيِٗم٣مم اْلٚمٔم٥م, همٝمٜم٣م ايمتلسمٗم٣مم دماظم٣ًمصمد اطمتٙمٖمقا إٓأُنؿ

أ وايمِمحٝمح يمٙمٚمٔم٘متػأناْلٚمٔم٥م, يٛمٌٕمل أٞمف إٓ َمًجد, أي دم َيقز ٞمف

إلماخلروجحلّمقر ضمتكٓيّمْمر اْلٚمٔم٥م, همٝمٜم٣م سمٗم٣مم ئمت٘مػدمَم٣ًمصمد

.اْلٚمٔم٥م

أٞمفمسألُ: أم اظمريض, وئمقد اْلٛم٣مزة, يُمٜمد يمٙمٚمٔمت٘مػأن هؾيممع

يٌْمؾافمت٘م٣مهمفزم٣مخلروجيمذيمؽ؟

َمٔمت٘مٖمفإٓوٓخيرجَمـ,وٓئمقدَمريًّم٣م,واظمٔمت٘مػٓيُمٜمدصمٛم٣مزةً

احلدي٧مَمٔمٙمقَم٥م,َم٣مىم٣من,حل٣مصم٥ماإلٞم٣ًمن وضم٣مصم٥ماإلٞم٣ًمناظمذىمقرةدمهذا

ومّم زمقلَمـ َمـ احل٣مصم٥م, و,٣مء ٞمحقه, وآأو يمٙمْمٔم٣ممنمت٣ًمل, اخلروج

.وايممماب

ايمًٛم٥مفمعم»:أُن٣موم٣ميم٦م-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فم٣مئُم٥مودمؽمٛمـأيبداودفمـ

َمريًّم ئمقد ٓ أن صمٛم٣مزة,٣ماظمٔمت٘مػ يُمٜمد اَمرأة,وٓ يٚمس وٓ,وٓ

َمٛمف,وٓخيرجحل٣مصم٥م,ي٣ٌمذه٣م ٓزمد ظم٣م زمِمقم,إٓ افمت٘م٣مفإٓ وٓ,وٓ

شافمت٘م٣مفإٓدمَمًجدصم٣مَمع
 (2)

.

                                                           
، وقال اإلمام اْللباني رحمو اهلل في صحيح أبي داود (9401برقم: ) سننوفي  أبو داودأخرجو  (2)

 .صحيح حسن إسناده(،9211اْلم برقم: )
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

وم٣ميم٦مايمًٛم٥م"يٗمقلهمٝمفنمغمفمٌدايمرمحـزمـإؽمح٣مقٓ:قاه أبو زاوز

.صمٔمٙمفومقلفم٣مئُم٥م:وم٣ملأزمقداود,"

َم٣مضم٘مؿاَت٣مذاخل٤مءيمٙمٚمٔمت٘مػ؟مسألُ:

يٛمٔمزلهمٝمٜم٣موَي -ىمامصٛمعايمٛمٌل,قزيمٙمٚمٔمت٘مػأنيتخذطمٝمٚم٥مصٕمغمة

همٜمل,وإذاطمًمايمٖمتٛم٥مزم٣مؽمتخدامسمٙمؽاخلٝم٣مميؼمك-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

ويمٝم٦ًمزمقاصم٥ٌم.,ؽمٛم٥م

َم٣مهقأىمٚمؾآفمت٘م٣مفوأهمّمٙمف,َمـضمٝم٧مايمزَمـ؟مسألُ:

َمـرَمّم٣من,وأىمٚمؾآفمت٘م٣مف ايمٛمٌل6افمت٘م٣مفايمٔمممإواطمر -ٕن

صعم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف همٝمف,افمت٘مٖمٜم٣م–اهلل سمقدم ايمذي ايمٔم٣مم ىم٣من افمت٘مػ,همٙمام

فممميـيمٝمٙم٥م.

فَم٣مئَُِم٥َم:ودمصحٝمحَمًٙمؿ ـْ ىَم٣مَنَرؽُمقُل»:وَم٣ميَم٦ْم-رىاهللفمٛمٜم٣م-فَم

َدطَمَؾَُمْٔمَتَ٘مَٖمُف-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-اهللهِ ايْمَٖمْجَرشُمؿه إَِذاَأَراَدَأْنَئْمَت٘مَِػَصعمه

َرََمَّم٣مَنَوإِٞمه ـْ َِم إََواطِمِر ايْمَٔممْمِ ذِم فْمتَِ٘م٣مَف ِٓ ا َأَراَد َب هَمُيِ ٣ٌَمئِِف زمِِخ َأََمَر ُف

 َأْزَواِجايمٛمهٌِكِّ ـْ َه٣مَِم َبَوَأََمَرنَمغْمُ ٣ٌَمئَِٜم٣مهَمُيِ صعماهللفمٙمٝمف-هَمَٟمََمَرْتَزْيٛم٤َُمزمِِخ

َرؽُمقُلاهللهِ-وؽمٙمؿ َصعمه َبهَمَٙمامه ٣ٌَمئِِفهَمُيِ ايْمَٖمْجَر-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-زمِِخ
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

سُمِرْدَن»َٞمَٓمَرهَم١مَِذاإطَْمٌَِٝم٥ُمهَمَٗم٣مَل فْمتَِ٘م٣مَفذِمش.آيْمػِمه ِٓ َضَوسَمَرَكا ِفهَمُٗمقِّ
٣ٌَمئِ هَمَٟمََمَرزمِِخ

الٍ ؾَمقه ـْ ِلَِم إَوه شؾَمْٜمِرَرََمَّم٣مَنضَمتهكافْمَتَ٘مَػذِمايْمَٔممْمِ
 (2)

.

ايمِمٝم٣مم؟هؾيُمؼمطيمالفمت٘م٣مفمسألُ:

 ايمٔمٙمؿ زمٔمضأهؾ يمالذه٤م ايمِمٝم٣مم يُمؼمط أٞمف َيزئإلم همال فمت٘م٣مف,

زمقبايمٌخ٣مري,افمت٘م٣مفزمٕمغمصٝم٣مم وفمٙمٝمف ايمٗمقل, وايمِمحٝمحطمالفهذا

زمحدي٧مفمٚمرزمـاخلْم٣مب ًٓ أٞمفٞمذرأنئمت٘مػيمٝمٙم٥م-ريضاهللفمٛمف-َمًتد

ومل,شكأودمزمٛمذر»:-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-دماظمًجداحلرامهمٗم٣ملايمٛمٌل

.٣ميذىمرصٝم٣مَمً

مسألُ: آفمت٘م٣مف, يٌدأ َمتك نمروب َمـؾمٚمسَمـ ايمٔممميـ يقم

,أمَمـزمٔمدصالةايمٖمجر؟رَمّم٣من

ظمٔمت٘مػهمذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفيدطمؾاطمتٙمػايمٔمٙمامءدمَمٌدأايمدطمقلزم٣م

يمٝمٙم٥مواضمدوفممميـ.يقمايمٔممميـ,أيدمأولَمـومٌؾنمروبؾمٚمس

.قمواضمدوفممميـوذه٤مزمٔمّمٜمؿإلمأٞمفيدطمؾزمٔمدهمجري

زمٔمدصالة-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وايمذييٓمٜمرأنايمٛمٌل دطمؾاظمخٌٟم

.همجريقمواضمدوفممميـ

                                                           
 (.2209و برقم: )أخرجو مسلم في صحيح (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

آفمت٘م٣مفهمال ايمٙمٝمؾأَم٣م َمـ ي٘مقن أن افمت٘م٣مفايمٔمممو,زمد يًٚمك َم٣م

يمٝم٣ميمٝمف,إواطمرَمـرَمّم٣من افمت٘مػَمـَمٌدأ إٓإذا همٝمدطمؾومٌؾاظمٕمرب,

ىم٣مندطمقيمفو,وؽمٙمؿاظمًجدومٌؾاظمٕمربهم٘م٣مندطمقلايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

.إلماخلٝمٚم٥مزمٔمدصالةايمٖمجر

؟,وَم٣مايمذييٛمٌٕمليمفأنيٖمٔمٙمفَم٣ميممعيمٙمٚمٔمت٘مػدمَمٔمت٘مٖمفمسألُ:

َيقزيمٙمرصمؾأنسمزورهاَمرأسمفدمَمٔمت٘مٖمف,أوسُمَٖمقميمفرأؽمف,أوِتُمطيمفو

ي٣ٌمذه٣مأنإٞماماظمٛمٜملو,ؾمٔمره,ىمامُصٛمعزمرؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ

.هم١منذيمؽُيٌْمؾآفمت٘م٣مف,اظم٣ٌمذةايمتلهلاْلامع

وَمـطمرجإلمايمٌٝم٦محل٣مصم٥ٍمهمالَيقزيمفأنَيٙمسوي٠مٞمِسأهؾايمٌٝم٦م,

رزمامطمرصم٦مإلمايمٌٝم٦مهمتجداظمريضهمال":–ريضاهللفمٛمٜم٣م-هم١منفم٣مئُم٥م

."سمًٟملفمٛمفإٓوهلَم٣مرة

فمزوصمؾ,هم١مٞمٛم٣مٞمرىَمـىمثغمويٛمٌٕمليمٙمٚمٔمت٘مػأنيَِٖمِرغٞمٖمًفيمْم٣مفم٥ماهلل

خدمايمقسم٣ًمبدمزمٝمٔمفوذائف.همرزماماؽمت,َمـايمٛم٣مسايمتالفم٤مزم٣مٓفمت٘م٣مف

.ٞمف,وخيرجفمـَمٗم٣مصدآفمت٘م٣مفدمنمغمذيمؽَمـؾم٠موو

رزمامزمٗمكيتحدثَمعزَمٝمٙمفؿمٝمٙم٥مايمٙمٝمؾ,واٞمامذعآفمت٘م٣مفيمٙمتٖمرغو

يمٗمراءةايمٗمرآن,وايمذىمر,وايمدفم٣مء,ونمغمذيمؽ.

********** 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ـْ)-611 »:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥َمفَم َرؽُمقَلاهللهِ صعماهللفمٙمٝمف-َأنه

 -وؽمٙمؿ فَمزه اهللهُ ٣مُه سَمَقهمه ضَمتهك َرََمَّم٣مَن, ـْ َِم إََواطِمِر ايْمَٔممْمِ دِم َئْمَت٘مُِػ ىَم٣مَن

افْمَتَ٘مَػَأْزَواصُمُفزَمْٔمَدهُ .شُمؿه شَوصَمؾه
 (2)

 .

يَمْٖمظٍ »:َودِم اهللهِ َرؽُمقُل -ىَم٣مَن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم ىُمؾِّ دِم َئْمَت٘مُِػ

ايْمَٕمَداَةصَم٣مَءََمَ٘م٣مَٞمُفايمهِذيافْمَتَ٘مَػهمِٝمفِ شَرََمَّم٣مَن.هَم١مَِذاَصعمه
 (9)

.(

ايمِمٌح.ايمٕمداة:

)–611 ـْ -فَم٣مئَُِم٥مَفَم -ريضاهللفمٛمٜم٣م  »: ايمٛمهٌِله ُؾ سُمَرصمِّ ىَم٣مَٞم٦ْم ٣َم -َأُنه

وؽمٙمؿصعماهلل دِم-فمٙمٝمف َوِهَل ِجِد. ًْ اظمَْ دِم َُمْٔمَت٘مٌِػ َوُهَق ضَم٣مئٌِض, َوِهَل

٣مَرْأؽَمفُ ٣م:ُيٛم٣َمِوُْلَ شضُمْجَرهِتَ
 (1)

.

٣منِ»َودِمِرَواَي٥ٍم: ًَ ٣مصَم٥ِماإِلْٞم ٌَْٝم٦َمإٓهحِلَ ش.َوىَم٣مَنَٓيْدطُمُؾايْم
 (4)



:َودِمِرَواَي٥مٍ فَم٣مئَُِم٥َم ٌَْٝم٦َم»وَم٣ميَم٦ْم-ريضاهللفمٛمٜم٣م-َأنه إْنىُمٛم٦ُْمَْٕدطُمُؾايْم

ةٌ شيمِْٙمَح٣مصَم٥ِمَواظمَِْريُضهمِٝمِف.هَماَمَأؽْمَٟمُلفَمٛمُْفإٓهَوَأَٞم٣مََم٣مره
 (1)

.(

ىـاسمنيحايمُمٔمر.ايمؼمصمٝمؾ:

                                                           
 (.2209(، ومسلم في صحيحو برقم: )9690أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.9642أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)

 (.2640أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (1)

 (.920(، ومسلم في صحيحو برقم: )9692أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (4)

 (.920حيحو برقم: )أخرجو مسلم في ص (1)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

)-612 ـْ ْمه٣مِبفَم اخْلَ ـِ زْم َي٣مَرؽُمقَل»وَم٣مَل:وُمْٙم٦ُم:-ريضاهللفمٛمف-فُمَٚمَر

ىُمٛم٦ُْمَٞمَذْرُت ٣مِهٙمِٝمه٥ِمَأْنَأفْمَت٘مَِػيَمْٝمَٙم٥مًاهللهِ,إِّنِّ .شدِماْْلَ

»َودِمِرَواَي٥ٍم: هَمَٟمْوِفزمِٛمَْذِركَ-َيْقًَم٣م َراِم.وَم٣مَل احْلَ ِجِد ًْ شدِماظمَْ
 (2)

َْيْذىُمْر ,َومَل

َواِةَيْقًَم٣موٓيَمْٝمَٙم٥مً .(زَمْٔمُضايمرُّ

)-613 ـْ فَم زمِٛم٦ِْمضُمَٝمل  »وَم٣ميَم٦ْم:-ريضاهللفمٛمٜم٣م-َصِٖمٝمه٥َم -ىَم٣مَنايمٛمهٌِلُّ

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل وُمْٚم٦ُم-صعم شُمؿه شْمُتُف, هَمَحده يمَْٝماًل. َأُزوُرُه هَمَٟمسَمٝمُْتُف َُمْٔمَت٘مًِٖم٣م.

 ٌَٛمِل
ََمِٔمليمَِٝمْٗمٙمِ هَمَٗم٣مَم -َْٕٞمَٗمٙم٤َِم, َزْيٍد ـِ زْم ُأؽَم٣مََم٥َم َداِر دِم َ٘مٛمَُٜم٣م ًْ ََم -َوىَم٣مَن هَمَٚمره

رَ هَمَٙمامه إَْٞمَِم٣مِر ـْ َِم َرصُمالِن اهللهِ َرؽُمقَل فَم٣م.-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأَي٣م َأْهَ

 ايمٛمهٌِلُّ .-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٗم٣مَل زمِٛم٦ُْمضُمَٝمل  َصِٖمٝمه٥ُم ٣َم إُنه ِرؽْمٙمُِ٘ماَم. فَمعَم :

آَدَمَُمْ ـِ ازْم ـْ ْٝمَْم٣مَنََيِْريَِم ايمُمه َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ.هَمَٗم٣مَل:إنه ٌَْح٣مَناهللهِ َرىهَمَٗم٣مٓ:ؽُم

ا طَمُِمٝم٦ُمَأْنَيْٗمِذَفدِموُمُٙمقزمُِ٘ماَمَذًّ ِم.َوإِِّنِّ شَأْووَم٣مَلؾَمْٝمًئ٣م-ايمده
 (9)

.

 ِرَواَي٥ٍم: إََواطِمِر»َودِم ايْمَٔممْمِ دِم ِجِد ًْ اظمَْ دِم افْمتَِ٘م٣مهمِِف دِم صَم٣مَءْتسَمُزوُرُه ٣َم َأُنه

وَم٣مَمَ شَم٦ْمفِمٛمَْدُهؽَم٣مفَم٥ًم.شُمؿه َرََمَّم٣مَن.هَمَتَحده ـْ َِم صعماهلل-٦ْمسَمٛمَْٗمٙم٤ُِم.هَمَٗم٣مَمايمٛمهٌِلُّ

ؽَمَٙمَٚم٥مَ-فمٙمٝمفوؽمٙمؿ ِجِدفِمٛمَْدزَم٣مِبُأمِّ ًْ ٌَُٜم٣م,ضَمتهكإَذازَمَٙمَٕم٦ْمزَم٣مَباظمَْ
شََمَٔمَٜم٣مَيْٗمٙمِ

َذىَمَرُهزمَِٚمْٔمٛم٣َمهُ .(.شُمؿه

                                                           
 (.2010(، ومسلم في صحيحو برقم: )9619أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (2)

 (.9201(، ومسلم في صحيحو برقم: )9611أخرجو البخاري في صحيحو برقم: ) (9)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ٌَٛمِل:
دهِّنويرصمٔمٛملإلِمَمٛمزرم.يمَٝمْٗمٙمِ يمغَِمُ

فمعمَمٜمؾوسم٠مدٍة.ِرؽْمٙمُِ٘مام:

*******************************ح:اؾشر

»قىله: اهللهِ َرؽُمقَل -صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-َأنه ايْمَٔممْمِ دِم َئْمَت٘مُِػ ىَم٣مَن

َرََمَّم٣منَ ـْ :شإََواطِمِرَِم

دمآطمرضمٝم٣مسمف ىمامدمضمدي٧مأيب,وإٓومدافمت٘مػايمٔمممإوؽمط,هذا

.وومدسمٗمدم-ريضاهللفمٛمف-ؽمٔمٝمد

أهمّممسألُ: ايمٔمممإوائؾَمـأَيام أم َمـرَمّم٣من, ؾايمٔمممإواطمر

ذياحلج٥م؟

ايمٔممم أو رَمّم٣من َمـ ايمٔمممإواطمر أهمّمؾ أَيام اطمتٙمػايمٔمٙمامء وومد

شمؿىم٣منايمؼمصمٝمحأنيمٝم٣مرمايمٔمممإواطمرَمـرَمّم٣من؟إوائؾَمـذياحلج٥م

َمـذياحلج٥مأهمّمؾٕنإوائؾأهمّمؾٕنهمٝمٜم٣ميمٝمٙم٥مايمٗمدر,وأي٣ممايمٔممم

٣ميقمفمرهم٥م.همٝمٜم

»قىله: َوصَمؾه ٣مُهاهللهُفَمزه :شضَمتهكسَمَقهمه

-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-ىم٣منايمٛمٌلاظمداوَم٥مفمعمايمٔمٚمؾايمِم٣ميمح,وفًه:

وىم٣منإذافمٚمؾفمٚماًلأشمٌتف.,فمٚمٙمفديٚم٥م
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

.شافْمَتَ٘مَػَأْزَواصُمُفزَمْٔمَدهُشُمؿه»قىله:

صمقازافمت٘م٣مفايمٛم٣ًمء.فًه:

أوَمًتح٣مو٥م,٣مايمٛم٣ًمءاظمًجد,ويمقىم٣مٞم٦مضم٣مئًّمصمقازدطمقلووفًه:

.فمعمذيمؽزمقبايمٌخ٣مريرمحفاهللدمصحٝمحفهم٣مظم٠مَمـٓيٛمجسو

»قىله: اهللهِ َرؽُمقُل -ىَم٣مَن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل -صعم ىُمؾِّ دِم َئْمتَ٘مُِػ

هذايدلفمعمايمٙمزوموآؽمتٚمرار.:شَرََمَّم٣منَ

صَم»قىله: ايْمَٕمَداَة َصعمه َمَهَم١مَِذا ايمهِذيافْمَتَ٘مَػهمِٝمفِ٣مَء أنسمٗمدمزمٝم٣مٞمفو:شَ٘م٣مَٞمُف

و يمٙمٚمخٌٟم, ايمٖمجر صالة زمٔمد ي٘مقن ايمدطمقل ايمٛمٌلهذا هم١من يمٝمسيمٙمٚمًجد

يدطمؾهمٝمٜم٣مو,صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿىم٣منئمت٘مػايمٔمممإواطمرَمـرَمّم٣من

يمٝمٙم٥مواضمدوفممميـ.

»قىله: ٣َم ايمٛمهٌِلهَأُنه ُؾ سُمَرصمِّ صعماهلل-ىَم٣مَٞم٦ْم وؽمٙمؿ أيِتُمط:ش-فمٙمٝمف

سُمَٖمٙمِّٝمف و زمُم٠م,رأؽمف, يتٔمٙمؼ ايمؼمصمٝمؾ َمُمطٍهم١من َمـ ايمرأس, وسمٗمِمغٍم,,ون

.نمغمذيمؽوسمٖمٙمٝم٥ٍم,وطمٓم٣مب,و

:شَوِهَلضَم٣مئٌِض»:قىله

احل٣مئضفًه: ؿمٜم٣مرة فمعم همٙمقوإٞمام,ديمٝمٌؾ ايمدم, َمقوع همٝمٜم٣م ايمٛمجس

ؽمٙمؿ.ىم٣مٞم٦مٞمج٥ًمَم٣مصم٣مزْل٣مأنِتسرأسايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفو
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

زمٗمقيمف:وفًه: اظمراد و يٛمٗمضايمقوقء, ٓ اظمرأة َمس  ُتُؿ}أن ًْ ََم َٓ  َأْو

٣مءَ ًَ .-ريضاهللفمٛمف-فم٣ٌمساْلامع,ىمامهقسمٖمًغمازمـ,{ايمٛمِّ

ِجدِوَ»قىله: ًْ .وٓي٠مشمرذيمؽ,أيضم٣ملافمت٘م٣مهمف:شُهَقَُمْٔمَت٘مٌِػدِماظمَْ

ضآفمت٘م٣مف,صمقازطمروجزمٔمضايمٌدنحل٣مصم٥م,وأنذيمؽٓيٛمٗموفًه:

همرزمامأطمرج,َمٙمتِمٗم٥مزم٣مظمًجد-ريضاهللفمٛمٜم٣م-همٗمدىم٣مٞم٦مضمجرةفم٣مئُم٥م

.هلدمضمجرهت٣مو,رؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿرأؽمفَمـاظمًجد

ٌَٝمْ»قىله: ٣منَِوىَم٣مَنَٓيْدطُمُؾايْم ًَ ٣مصَم٥ِماإِلْٞم :ش٦َمإٓهحِلَ

٣مصم٥مهماليدطمؾسمٗمدمَم٣مي٘مقنَمـؿمٔم٣مٍم,أونمًؾ,أوذابأوومّم٣مءضم

َمريض يمٔمٝم٣مدة وٓ ويمٝمٚم٥ٍم طمرج,حلّمقر وإن صمٛم٣مزٍة يمٙمُمٜمقد خيرج ٓ و

يمٙمجٚمٔم٥مخيرج,ويِمقمشمؿئمقدإلمَمٔمت٘مٖمف.

إٓه»قىله: فَمٛمُْف َأؽْمَٟمُل هَماَم َواظمَِْريُضهمِٝمِف. ٌَْٝم٦َميمِْٙمَح٣مصَم٥ِم ايْم َْٕدطُمُؾ ىُمٛم٦ُْم إْن

ةٌ شَوَأَٞم٣مََم٣مره
 (2)

.آفمت٘م٣مفوذيمؽدم:

داءآفمت٘م٣مففمعمايمقصمفأضمرصايمًٙمػروقاناهللفمٙمٝمٜمؿفمعمًه:وف

ايمذيذفمفاهللفمزوصمؾ.

احلدي٧ميمٙمٚمٔمت٘مػ.و,صمقازايم٠ًمالفمـاظمريضوفًه:

 

                                                           
 (.920أخرجو مسلم برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

٣مِهٙمِٝمه٥ِمَأْنَأفْمَت٘مَِػيَمْٝمَٙم٥مً,َي٣مَرؽُمقَلاهللهِ»قىله: ىُمٛم٦ُْمَٞمَذْرُتدِماْْلَ :شإِّنِّ

وزمٗم٣مي٣مَمـديـإزمراهٝمؿ,٥مىم٣منْلؿفم٣ٌمداتديمٝمؾفمعمأنأهؾاْل٣مهٙمٝمفًه:

.فمٙمٝمفايمًالم

٣مدموفًه: أنايم٘م٣مهمرإذافمٚمؾفمٚماًلُٓيٗمٌؾَمٛمف,يم٘مـإذاٞمذرفمٚماًلَص٣محِلً

ضم٣ملىمٖمره,شمؿأداهدمضم٣ملإؽمالَمف,وُمٌَِؾَمٛمف.

پ  ڀ   چ :وم٣ملسمٔم٣ملموومداَمتدحاهللأهٙمف,همّمٝمٙم٥مايمقهم٣مءزم٣ميمٛمذروفًه:

[.3]اإلٞم٣ًمن:چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

صمقازآفمت٘م٣مفيمٝمٙم٥م.وفًه:

صمقازآفمت٘م٣مفزمدونصٝم٣مم.وفًه:

صمقازآفمت٘م٣مفيقًَم٣مفمعمَم٣مصم٣مءدمزمٔمضايمرواي٣مت.وفًه:

ٕن6همّمٝمٙم٥مآفمت٘م٣مفدماظمًجداحلرامفمعمَم٣مؽمقاهَمـاظم٣ًمصمدوفًه:

صمد.ايمِمالةدماظمًجداحلرامأهمّمؾَمـَم٣مئ٥مايمػصالةهمٝمامؽمقاهَمـاظم٣ًم

.أيأدَم٣مايمتزَم٦مزمف:شهَمَٟمْوِفزمِٛمَْذِركَ»قىله:

زم٣ميمٛمذرفًه: يٚمكم,وصمقبايمقهم٣مء هم٘مٖم٣مرة َمًٙمؿدم,هم١منفمجز رواه ظم٣م

صعماهللفمٙمٝمف-أنرؽمقلاهلل-ريضاهللفمٛمف-صحٝمحففمـفمٗم٥ٌمزمـفم٣مَمر

شىمٖم٣مرةايمٛمذرىمٖم٣مرةايمٝمٚمكم»وم٣مل:-وؽمٙمؿ
 (2)

.

                                                           
 (.2041أخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (2)
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

يم٣ٌمبأنايمرصمؾإذادطمؾاظمٔمتَ٘مػشمؿزمدايمفأنومم٣مذىمرهايمٔمٙمامءدمهذاا

ٕنايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ6وم٢مهمٜمقأهمّمؾويم٘مـإذا,خيرجصم٣مزذيمؽ

طمرجشمؿومّم٣مهدمؾمقال.

إٓإذاىم٣منومدٞمذرآفمت٘م٣مفٞمذًرا,همٝمج٤مفمٙمٝمفأنيٖملزمف.

»قىله: :ش-ريضاهللفمٛمٜم٣م-فَمـَصِٖمٝمه٥َمزمِٛم٦ِْمضُمَٝمل 

ايمٛمٌ زوج ؽمٙمؿهل و فمٙمٝمف اهلل صعم همٗمدو,ل أفمتٗمٜم٣م أٞمف صداومٜم٣م ىم٣من

ىم٣مٞم٦مَمـؽمٌلطمٝمػم.

وَم٣ميَم٦ْمهم ٣َم َأُنه َأطْمَْم٤َم ـِ زْم ضُمَٝملِّ زمِٛم٦ِْم َصِٖمٝمه٥َم ـْ َويَمدِ:َٔم َأضَم٤مه إيَمْٝمفِىُمٛم٦ُْم ,َأيِب

َي٣مِهٍ لَأيِب فَمٚمِّ َأطَمَذاِِّن,َوإلَِم ٓه إ اَم َْلُ َويَمٍد ََمَع وَمطُّ َأيْمَٗمُٜماَم ْ :وَم٣ميَم٦ْم.ُدوَٞمفُمَل هَمَٙمامه

٣ٌَمءَ,اظمَِْديٛم٥َمَ-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-وَمِدَمَرؽُمقُلاهللهِ ,َوَٞمَزَلوُم ـِ دِمزَمٛمِلفَمْٚمِروزْم

َأيِب,فَمْقٍف فَمَٙمْٝمِف َأطْمَْم٤َم,نَمَدا ـُ زْم َأطْمَْم٤َم,ضُمَٝملُّ ـِ زْم َي٣مِهِ َأزُمق ل ,َوفَمٚمِّ

كْمِ ًَ َيرْ:وَم٣ميَم٦ْم.َُمَٕمٙمِّ ْٚمسِهَمَٙمْؿ ايمُمه نُمُروِب ََمَع ىَم٣مَٞم٣م ضَمتهك هَمَٟمسَمَٝم٣م:وَم٣ميَم٦ْم.صِمَٔم٣م

َقْيٛمَك اْْلُ َيْٚمُِمَٝم٣مِن ؽَم٣موِمَْمكْمِ اَلَٞمكْمِ ًْ ىَم
ىُمٛم٦ُْم:وَم٣ميَم٦ْم.ىَم٣ميمهكْمِ ىَماَم هَمَٜمُِمُْم٦ُمإيَمْٝمِٜماَم

َواضِمٌدَِمٛمُْٜماَم,َأْصٛمَعُ ا,هَمَقَاهللهََِم٣مايْمَتَٖم٦َمإرَمه ـْ َوؽَمِٚمْٔم٦ُم:وَم٣ميَم٦ْم.يْمَٕمؿََِّمَعََم٣مِِباَِمَِم

لَأزَم٣مَي٣مِهٍ َأطْمَْم٤َم,فَمٚمِّ ـِ زْم يَِبضُمَٝملِّ
ِٕ 6َٞمَٔمْؿَوَاهللهِ:َأُهَقُهَق؟وَم٣مَل:َوُهَقَيُٗمقُل
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َؽَِمٛمُْف؟وَم٣مَل:وَم٣مَل,َٞمَٔمؿْ:َأسَمْٔمِرهُمُفَوسُمْثٌُِتُف؟وَم٣مَل:وَم٣مَل
ًِ فَمَداَوسُمُفَوَاهللهََِم٣م:هَماَمدِمَٞمْٖم

.شزَمِٗمٝم٦ُم
(2)



.َمٛمعايمٝمٜمقدَمـايمدطمقلدمديـاهللفمزوصمؾايم٘مػمواحلًدو

هذهوفًه: إلم هم٣مٞمٓمر ايمٖم٣مصمر, َمـ اظم٠مَمـ ُي٘مرم ومد وصمؾ فمز اهلل أن

يم زوصم٥م سم٘مقن أن اهلل أىمرَمٜم٣م ؽمٙمؿايمِمح٣مزمٝم٥م و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

.ايمٝمٜمقدي٥مووُمتؾفمعم,أزمقه٣مَيقديو

.شَُمْٔمَت٘مًِٖم٣م-عماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿص-ىَم٣مَنايمٛمهٌِلُّ»قىله:

اهللوفًه: صعم ايمٛمٌل فمٙمٝمف ىم٣من اظمًجد,َم٣م َمالزَم٥م َمـ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف

.رصم٣مئفودفم٣مئف,و,يمذىمراهللايمتٖمرغو

همٜمقأىمٚمؾ,وؽمٙمؿَمـضُمًـايمٔم٣ٌمدةفمٙمٝمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفَم٣موفًه:

ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  ڇ  چ اخلٙمؼفمٌقدي٥مهللفمزوصمؾ,ويمذيمؽوم٣ملاهللدموصٖمف:

.[15]اْلـ:چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    

:شهَمَٟمسَمْٝمُتُفَأُزوُرُهيَمْٝماًل»قىله:

.هقدماظمٔمت٘مػوصمقاززي٣مرةاظمرأةيمزوصمٜم٣مفًه:

صمقازطمروجاظمرأةَمـايمٌٝم٦مدمايمٙمٝمؾإذاأَمٛم٦مايمٖمتٛم٥م.وفًه:

                                                           
ثَِني: ، من طريق محمد بن إسحاق قال(2/122م: )برق ابن ىشام في السيرةأخرجو  (2)  َعْبدُ  َوَحدَّ

ْثتُ : قَالَ  َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي ْبنُ  اللَّوِ  ، وأبو -رضي اهلل عنها  - َصِفيَّةَ  َعنْ  ُحدِّ
 (.10نعيم في دالئل النبوة: )
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

أنايمٙمٝمؾأؽمؼمخلروجايمٛم٣ًمء,إذاأَمٛم٦مايمٖمتٛم٥م.وفًه:

شْمُتفُ»:قىله :شهَمَحده

ايمفًه:  ضمدي٧م يٛمٗمضآفمت٘م٣مف,أن ٓ اَمرأسمف َمع ايمذىرصمؾ وإٞمام

.يدطمؾَمٔمٜم٣مدمايمرهم٧مإٓأٞمفيٛمٌٕملأنٓ,يٛمٗمضآفمت٘م٣مفاظمٔم٣مذة

وُمْٚم٦ُمَْٕٞمَٗمٙم٤َِم»قىله: .أيٕرصمعإلمايمٌٝم٦م:ششُمؿه

ٌَٛمِل»قىله:
:شهَمَٗم٣مَمََمِٔمليمَِٝمْٗمٙمِ

اظمًمَمٔمٜم٣مٓؽمٝمامإذاطمًمو,اهمٗمفايمرصمؾيمزوصمتف,وإيٛم٣مؽمٜم٣مَمروفًه:

ايمٖمتٛم٥م أوٞمحقذيمؽ,َمعفمٙمٝمٜم٣م صعماهللفمٙمٝمف-ايمٛمٌلنأ,َمـسمٔمرضؽمٖمٝمٍف

ذيمؽ-ؽمٙمؿو فمٜمده دم ي٘مـ َمٔمٜم٣م,مل طمرج يمٔمٙمف ٓيم٘مـ أن زم٣مب َمـ

سمًتقضمش,ٕنزمٝمتٜم٣مىم٣منزمٔمٝمًداَمـاظمًجد.

أناخلروجيمٙمح٣مصم٥مٓي٠مشمرفمعمآفمت٘م٣مف.وفًه:

َ٘مٛمَُٜم٣مَوىَم٣مَن»قىله: ًْ َزْيدٍََم ـِ :شدِمَداِرُأؽَم٣مََم٥َمزْم

ايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفإَم٣م شمؿأفمْم٣مه أنايمدارىم٣مٞم٦مٕؽم٣مَم٥م وإَم٣م زمجقاره,

احل٤مازمـ,-ريضاهللفمٛمٜمام-هقأؽم٣مَم٥مزمـزيدازمـضم٣مرشم٥مأؽم٣مَم٥مو,ؽمٙمؿو

.احل٤م

إَْٞمَِم٣مرِ»قىله: ـْ َرصُمالِنَِم .أيدمايمٙمٝمؾ:شهَمَٚمره
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

َرَأَي٣مَرؽُمقَلاهللهِهَمٙمَ»قىله: فَم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-امه :شَأْهَ

.َم٣مىم٣منفمٙمٝمٜم٣مايمِمح٣مزم٥مروقاناهللفمٙمٝمٜمؿَمـاحلٝم٣مءفًه:

وفًه: أو زوصمتف, رصمٍؾ رأي٦مَمع ازمٛمتف,أٞمؽإذا َمـأَمف,أو رء أو

ذيمؽ,أنسمتٛمحكومٙمٝماًلضمتكٓسم٤ًٌمْلؿاحلرج.

.ِتٜمالأي:شفَمعَمِرؽْمٙمُِ٘ماَم»قىله:

ؿَمـضمرصففمعمؽمالَم٥مومٙمقبهمٝمفَم٣مىم٣منفمٙمٝمفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙم

.-ريضاهللفمٛمٜمؿ-فأصح٣مزم

ضُمَٝمل »قىله: زمِٛم٦ُْم َصِٖمٝمه٥ُم ٣َم و:شإُنه زوصمتل  إُن٣م دهمعأي زم٣مب َمـ هذا

.َمداطمؾايمُمٝمْم٣منفمعمآٞم٣ًمن

يمٙمدفم٣مةضمحْ اهلل: وقس شكط احلافظ يٛمٌٕمل أٞمف احلدي٧م هذا ,فمٛمد

تٜمؿ,ٕنايمتحذيرؽم٣مضميػمؤاايمٔمٙمامء,إذااهتٚمقازمًمءأنوؿمالبايمٔمٙمؿ,و

هم٣مٞمٓمر  فمٙمٚمٜمؿ, َمـ ُتذير وَمٛمٜمؿ  اهللصعماهللفمٙمٝمف َمعإلمرؽمقل ؽمٙمؿ

٣َمَصِٖمٝمه٥ُمزمِٛم٦ُْمضُمَٝمل »:ؽمالَم٥مفمروف,وم٣مل .شفَمعَمِرؽْمٙمُِ٘ماَم.إُنه

ٌَْح٣مَناهللهِ»قىله: :شهَمَٗم٣مٓ:ؽُم

يمٕمغمذيمؽ.ِب٣م٣ميمٙمتٔمٓمٝمؿ,ويمٙمتٛمزيف,وي٠مسمكىمٙمٚم٥مي٠مسمكِب

:شَي٣مَرؽُمقَلاهللهِ»قىله:

.دفم٣مءايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿزم٣ميمرؽم٣ميم٥مفًه:
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ْٝمَْم٣مَنََيِْريَمِ»قىله: ايمُمه مِإنه آَدَمَُمَْرىايمده ـِ ازْم :شـْ

.طمالهًم٣مظم٣ميزفمٚمفايمٔمٗمالٞمٝمقنَمـإٞم٘م٣مراظمس,ديمٝمؾفمعمإشم٣ٌمتاظمسفًه:

هفم٥مدطمقلايمُمٝمْم٣مندماإلٞم٣ًمن.وفًه:

.ضمرصايمُمٝمْم٣منفمعمإنمقاءاإلٞم٣ًمنوفًه:

أنايمُمٝمْم٣منومديقؽمقسيمؽزمامٓيٚم٘مـ.وفًه:

٣َمَصِٖمٝمه٥ُمزمِٛم٦ُْم»هم٣مٞمٓمرظم٣موم٣ملايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ: فَمعَمِرؽْمٙمُِ٘ماَم.إُنه

شضُمَٝمل  ويم, أنايمُمٝمْم٣منرزمامسمالفم٤مِبام, رزماميٗمقلىم٣منَمتٖمْمٛم٣ًم فوؽم٣موس,

؟ؽمقلاهللصعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿأولرءَمـهذهايمتلَمعر

 ويٟمسمٝمفشمؿ يمف, زوصم٥م يمٝم٦ًم يمٔمٙمٜم٣م أو يمف, زوصم٥م يمٔمٙمٜم٣م ه٘مذاويٗمقل

أنيٗمْمعَمداطمؾ همٔمعماإلٞم٣ًمنزمٗمدرآؽمتْم٣مفم٥م ايمُمٝمْم٣منيٙمٔم٤مزم٣مإلٞم٣ًمن,

ايمُمٝمْم٣من.

   ڻڻ      ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں چ :وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾدمؾمٟمٞمف

.[63]إفمراف:چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ وومدوم٣ملاهللفمزوصمؾَمٌٝمٛم٣ًميمٙمٚمسايمُمٝمْم٣مِّن:

[.631]ايمٌٗمرة:چ ٺٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

»قىله: طَمُِمٝم٦ُمَأْنَيْٗمِذَفدِموُمُٙمقزمُِ٘ماَمَذًّ :ش٣مَأْووَم٣مَلؾَمْٝمئً-اَوإِِّنِّ

.ؽمٙمؿوومٙمقِبؿؾمٝمًئ٣مفمعمايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمفهمٝمٜمٙم٘م٣منإذاومذفدم
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

ومٙمقبأصح٣مزمف,وفًه: وؽمٙمؿفمعمؽمالَم٥م ضمرصايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

يمٝم٘مـمجٝمع فمعمؽمالَم٥ميتقلمَمـوه٘مذا ي٘مقنضمريًِم٣م أن ايمدفمقة ؾم٠مون

أفمقاٞمف,وَمـإيمٝمف.وومٙمقبإطمقاٞمف,

.صٝم٣مٞم٥مايمٔمٙمؿ,وصٝم٣مٞم٥ماظم٘م٣منايمذيأٞم٦مهمٝمفوفًه:

ايممم:َتقفوفًه:

يمَِتَقوّمٝم ـْ
يَم٘مِ ٓيمِٙممّمِّ ***فِــفَمَرهْم٦ُمايممّمه مَلَْئْمِرِفايممّمه ـْ َوََم ـَ همٝمفِيٗمْعاخلغمَم

ومٙم٤ماظم٠مَمـوفًه: ايمُمٝمْم٣منضمريصفمعمإهم٣ًمد ايمٗمٙم٤م6أن هم٣ًمد  ٕن

:-ريضاهللفمٛمف-ودمضمدي٧مايمٛمٔمامنزمـزمُمغم,يٙمحٗمفهم٣ًمدىمؾصم٣مرضمف

دِماْلَْ» َدَأَٓوإِنه ًَ َدْتهَم ًَ هَم ُف,َوإَِذا ُدىُمٙمُّ ًَ إَِذاَصَٙمَح٦ْمَصَٙمَحاْْلَ ِدَُمّْمَٕم٥ًم ًَ

ُف,َأَٓوِهَلايْمَٗمْٙم٤ُم ُدىُمٙمُّ ًَ شاْْلَ
 (2)

.

٣َمصَم٣مَءْتسَمُزوُرُهدِم»قىله: ِجدَِأُنه ًْ :شافْمتَِ٘م٣مهمِِفدِماظمَْ

صمقازوفًه: اظمرأة اظمٔمَتَ٘مػيمزوصمٜم٣مزي٣مرة ي٠مشمروأن,دم فمعمذيمؽٓ

.اظمٔمَتَ٘مػ

َرََمَّم٣منَ»قىله: ـْ إََواطِمِرَِم :شدِمايْمَٔممْمِ

دمايمٔمممفًه: وؽمٙمؿىم٣منأنمٙمٌف زمٝم٣منأنافمت٘م٣مفايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝمف

.أٞمقاعآفمت٘م٣مفإواطمرَمـرَمّم٣من,وأٞمفأىمٚمؾ

                                                           
، من حديث النعمان بن (2122برقم: ) (، ومسلم في صحيحو19أخرجو البخاري في صحيحو ) (2)

 .-رضي اهلل عنو  -بشير 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو

شَم٦ْمفِمٛمَْدُهؽَم٣مفَم٥مً»قىله: :شهَمَتَحده

اظمرادزم٣ميم٣ًمفم٥مهٛم٣مايمٖمؼمةَمـايمزَمـ.

وَم٣مََم٦ْمسَمٛمَْٗمٙم٤ُِم»:قىله :ششُمؿه

افًه: إلم احل٣مصم٥م ومّم٣مء زمٔمد وايمرصمقع ٞمقزمتٜم٣م,يمٌٝم٦م, دم صم٣مءسمف يمٔمٙمٜم٣م

يقَمٜم٣م.و

 ايمٛمهٌِلُّ ٌَُٜم٣م-صعماهللفمٙمٝمفوؽمٙمؿ-هَمَٗم٣مَم
َيْٗمٙمِ زَم٣مَب,ََمَٔمَٜم٣م زَمَٙمَٕم٦ْم ضَمتهكإَذا

ؽَمَٙمَٚم٥َم:رأىايمٛمٌلصعماهللفمٙمٝم ِجِدفِمٛمَْدزَم٣مِبُأمِّ ًْ فوؽمٙمؿايمرصمٙمكمهمٗم٣مل:اظمَْ

٣َمَصِٖمٝمه٥ُمزمِٛم٦ُْمضُمَٝمل » شفَمعَمِرؽْمٙمُِ٘ماَم.إُنه
(2)

.

واحلٚمدهللربايمٔم٣مظمكم

********** 











                                                           
(2)

أربع و بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام في ىذا اليوم الخامس عشر من شعبان لعام تسعة  
 الناس ال يشكرون. اهلل علينا وعلى الناس ولكن أكثرمائة و ألف، و ىذا من فضل 
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 إفادَ ذوٍ األفهاو بشرح عندَ األحلاو مً كالو خري األىاو
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