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 النكت الوفية

نِ والسالا  يفالسالَّهية  نياألربععلى  
ْ
  مالسِل

 امسـدً  ا مـ أرسمعلم مصـًػا أرسمعقن طمديثً 

 

 

 

 تصنيف

 أبو احلسن علي بن حسن بن حمند آل سالو األزهري

 عفا اهلل عنه

 

 تقريظ

 يشَلعبد اهلل بن قاسه بن إمساعيل الَو/الدكتور  شيخالفضيلة 

 ة الرتبية جامعة صنعاءأستاذ الفقه املقارن بكلي

 الجاٌٗٛبزاسٚ اإل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





2 

 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 أ د. عبد اهلل بن قاسم بن إسامعيل الوشيل تقريظ

 أؾمتاذ اًمػؼف اعمؼارن سمؽؾقة اًمؽمسمقة ضمامعة صـعاء.

ا ًمؾؼرآن، ومعكم ؿملن رضماهلا إلقمالئفؿ ًمشلهنا وىمقامفؿ سمحؼفا  احلؿد هلل طماومظ اًمسـة سمقاكً    

 ًمقاومد قمؾقفا.مـ اًمتؿحقص واًمتدويـ وذب اًمزور ا

ـَ ُيْصؾُِحقَن َما  "واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـاـمؼ سمقطمل اًمسـة اًمؼائؾ     ِذي  اًمَّ
ِ
وَمُطقسَمك ًمِْؾُغَرسَماء

ـْ ؾُمـَّتِلَأوْمَسَد اًمـَّ  ـْ سَمْعِدي ِم  .(1)"اُس ِم

وقمغم أًمف وصحبف اًمذيـ طمػظقا اًمسـة وقمـفؿ كؼؾت وسمصحبتفؿ ومضؾقا ومـ شمبعفؿ   

 وسمعد:سمنطمسان إمم يقم اًمديـ . 

ؾمـة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمقان اًمؼرآن، طمػظفا اهلل سمرضمال مـ قمباده وهبقا     

طمقاهتؿ خلدمتفا واعمحاومظة قمؾقفا ًمتؽقن طمجة قمغم اًمعاعملم مصدرا مـ مصادر ديـفا إمم يقم 

اًمديـ. ومـ ظمدمات اًمسـة شمـقيع اًمتصـقػ واًمتجؿقع هلا، وشمؼريب آؾمتػادة مـفا ذم يمؾ 

احلقاة سماقمتبارها مصدر اًمديـ اًمثاين اًمذي حياومظ قمؾقف اعمسؾؿقن، وىمد شمـقع اًمتصـقػ  مقاديـ

واجلؿع واًمؽمشمقب واًمتؼسقؿ سمام ٓ حيىص ويعد، ومـ هذا اًمتصـقػ ما أـمؾؼ قمؾقف قمؾامء هذا 

آظمتصاص إرسمعقـات وهل أضمزاء طمديثقة مجع ومقفا أصحاهبا أرسمعلم طمديثًا، ورشوـمفؿ 

                                      

ا يايد يٌ  2432( جامع الرتمذي: رقم )(1 يذا ( يف اإلميان ، باب ما جاء أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود  غريبياًو وقيال: ىا
 ياساٌن صحعحو
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ة متعؾؼة سمؾػظ اعمتـ أو معـاه أو سمبعض صػات اًمسـد: وىمد سمؾغت يمتب ومقفا خمتؾػة متػاوشم

إرسمعقـات ومقام أطمسب اعمئات: ومـ اعمشفقر أن مستـدها ٓ يصح، وهق طمديث )مـ طمػظ 

يروى مـ كحق  سمعثف اهلل يقم اًمؼقامة ومؼقفًا قماعمًا( رهمؿ يمثرة ـمرىمة ومفق قمغم أمتل أرسمعلم طمديثاً 

قمنميـ ـمريؼًا ويمؾفا ضعقػة، ىمال اًمدارىمطـل: يمؾ ـمرىمف ضعاف ٓ يثبت مـفا يشء: وىمال 

اًمبقفؼل: أؾماكقده ضعقػة( ومع ذًمؽ اإلمام اًمـقوي رمحف اهلل وهق اعمحدث اًمػؼقف يؼقل: وىمد 

اشمػؼ اًمعؾامء قمغم ضمقاز اًمعؿؾ سماحلديث اًمضعقػ ذم ومضائؾ إقمامل. صمؿ ىمال: ومع هذا 

ذم إطماديث  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -قمتامدي قمغم هذا احلديث، سمؾ قمغم ىمقًمف ومؾقس ا

كّّض اهلل   ":  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -. وىمقًمف  "ًمُقبؾغ اًمشاهد مـؽؿ اًمغائب  "اًمصحقحة: 

 .(1) "وملداها يمام ؾمؿعفا اًمتل ومققماهاأمرًأ ؾمؿع مؼ

ـك قمغم هذا احلديث اعمتػؼ قمغم ضعػف مجاقمة مـ اًمعؾامء ومصـػقا ذم هذا اًمباب ما ٓ وىمد سم    

 حيىص مـ اعمصـػات واظمتؾػت مؼاصدهؿ ذم: شملًمقػفا ومجعفا وشمرشمقبفا 

ومؿـفؿ: مـ اقمتؿد قمغم ذيمر أطماديث اًمتقطمقد وإصمبات اًمصػات. ومـفؿ : مـ ىمصد ذيمر  

عؾؼ سماًمعبادات . ومـفؿ : مـ اظمتار طمديث أطماديث إطمؽام . ومـفؿ : مـ اىمترص قمغم ما يت

اعمقاقمظ واًمرىمائؼ . ومـفؿ : مـ ىمصد إظمراج ما صح ؾمـده وؾمؾؿ مـ اًمطعـ ، ومـفؿ : مـ 

ىمصد ما قمال إؾمـاده . ومـفؿ : مـ أطمب ختريج ما ـمال متـف وفمفر ًمسامعف طملم يسؿعف 

امء مـ مجع طمسـف. ومـفؿ مـ ذيمر ومقفا إصقل ومـفؿ مـ ىمرص قمغم اًمػروع صمؿ مـ اًمعؾ

إرسمعلم ذم أصقل اًمديـ، وسمعضفؿ ذم اجلفاد، وسمعضفؿ ذم اًمزهد، وسمعضفؿ ذم أداب، 

                                      

 ( مقدمة األربوني الندويةو(1
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وسمعضفؿ ذم اخلُطب، ومـفؿ مـ مجع سملم اًمؽؾ. . . . إمم همػم ذًمؽ ويمؾفا مؼاصد صاحلة 

 ريض اهلل قمـ ىماصدهيا يمام يؼقل اإلمام اًمـقوي رمحف اهلل.

 ٕرسمعلم (ومصـػ يمؾ مـفؿ ارسمعلم طمديثا. وؾمؿك يمؾ واطمد مـفؿ يمتاسمف ) سمؽتاب ا    

وىمد مجع مـفا صاطمب يمشػ اًمظـقن ويمتب اًمػفارس اًمعدد اًمؽثػم اعمتـقع ومـ أمهفا 

وأؿمفرها وأيمثرها كػعا وشمداوٓ شمعؾام وشمعؾقام واىمتـاء يمتاب إرسمعلم اًمـقوية ًمإلمام أيب زيمريا 

ـ ىمد وصػف اًمعؾامء سملن حيل سمـ رشف اًمـقوي يمؾ طمديث مـفا ىماقمدة قمظقؿة مـ ىمقاقمد اًمدي

 مدار اإلؾمالم قمؾقف، أو هق كصػ اإلؾمالم أو صمؾثف أو كحق ذًمؽ.

ومـ أمجع إرسمعقـات مـ اًمـاطمقة اًمصـاقمقة واًمػـقة واًمتـقع واؾمتجامقًما ٓهتاممات     

اعمحدصملم يمتاب: أرسمعقن طمديثًا، قمـ أرسمعلم ؿمقخًا، مـ أرسمعلم ىمبقؾة، ذم أرسمعلم سماسمًا مـ 

مـ أرسمعلم مسـدًا، قمـ أرسمعلم مـ اًمتاسمعلم، سملرسمعلم اؾماًم، مـ أرسمعلم ىمبقؾة، أسمقاب اًمعؾؿ، 

قمـ أرسمعلم مـ اًمصحاسمة، سملرسمعلم اؾماًم، مـ أرسمعلم ىمبقؾة: ختريج اإلمام احلاومظ أيب اًمؼاؾمؿ 

 .(1)قاطمد سمـ إسمراهقؿ اًمغاومؼل اعمالطملحمؿد سمـ قمبد اًم

ًمشقخ إزهري أسمق احلسـ قمكم سمـ وقمغم هذا اًمـفج واًمطريؼ ذم اًمتصـقػ ؾمار ومضقؾة ا   

طمسـ سمـ حمؿد آل ؾمالم طمقث مجع أرسمعلم طمديًثا ذم اًمسؾؿ واًمسالم ؾمامها)إرسمعلم 

اًمسالمقة( مجعفا مـ قمقازم إظمبار مـ أرسمعلم مصـًػا مـ دواويـ اإلؾمالم اعمسـدة رامًقا ذم 

أن اًمعامل ذم قمرصكا  هذا اجلؿع اؿمتامل اًمسـة مصدر اإلؾمالم قمغم اًمسؾؿ واًمسالم ُمـَبًفا قمغم

                                      

 (1/111س الفهارس املقدمة:)( انظر: فهر (1
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يبحث قمـ اًمسؾؿ اعمػؼقد وإمان اعمـشقد ومصادر ديـ آؾمالم هل اًمتل ىمــت وكظؿت 

َٓ شَمتَّبُِعقا ظُمُطَقاِت  }ودقمت اًمبنمية مجقًعا إمم اًمدظمقل ومقف ىمال شمعامم:  ًة َو ْؾِؿ يَماومَّ اْدظُمُؾقا ذِم اًمسِّ

ُف ًَمُؽْؿ قَمُدوٌّ ُمبلِمٌ  ْقَطاِن إِكَّ ْؾِؿ َوَأْكُتُؿ  }( وىمال: 208) اًمبؼرة:{اًمشَّ وَماَل هَتِـُقا َوشَمْدقُمقا إِمَم اًمسَّ

يُمْؿ َأقْماَمًَمُؽؿْ  ـْ َيؽِمَ قَْمَؾْقَن َواهللَُّ َمَعُؽْؿ َوًَم ْٕ اَلِم }( وىمال: 35حمؿد: ) {ا َواهللَُّ َيْدقُمق إِمَم َداِر اًمسَّ

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  ـْ َيَشاُء إمَِم ِِصَ ما مجع مـ اًمسـة اًمبقان واًمتػصقؾ  ( وذم25يقكس ) {َوهَيِْدي َم

هلذه أيات. وىمد أرؾمؾ إزم هذا اجلؿع واـمؾعت قمؾقف ووضمدشمف اظمتقار مقومؼ وؾمػم قمغم هنج 

 مـ ؾمبؼ، ومجزاه اهلل ظمػما، وكػع اهلل هبذا اجلفد اعمسؾؿلم واحلؿد هلل رب اًمعاعملم.

 م2020مايق  12ه اعمقاومؼ 1441/ رمضان اعمبارك/ 19

 ؼؾؿف اًمػؼػم إمم رسمفىماًمف سمػؿف ويمتبف سم

 أ د. قمبد اهلل سمـ ىماؾمؿ سمـ إؾمامقمقؾ اًمقؿمكم

 أؾمتاذ اًمػؼف اعمؼارن سمؽؾقة اًمؽمسمقة ضمامعة صـعاء
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 وقدوٛ
َـّ قمؾقـا سمإمان، وضمعؾـا ذم كعؿة وؾمالم. واًمصالة واًمسالم قمغم حمؿد       احلؿد هلل اًمذي م

 ف اعمصطػلم إظمقار إقمالم، أما سمعد .كبل اإلؾمالم، وقمغم آًمف وأصحاسم

ومفذه أرسمعقن طمديًثا، مجعتفا مـ قمقازم إظمبار، واكتؼقتفا مـ قمققن إصمار، مـ أرسمعلم     

وطمؾقتفا سمبعض اًمػقائد واًمـؽات قمغم إطماديث طمتك  مصـًَّػا مـ دواويـ اإلؾمالم اعمسـدة،

 .يسفؾ ومفؿفا، وٓ يعرس طمػظفا

مؼاصد ضمؾقؾة، وشمرمل إمم أهداف كبقؾة، إذ يمؾفا قمـ اًمِسْؾِؿ  وهذه أصمار مشتؿؾة قمغم 

ؽؾَّؿت قمـف ودوكتف دواويـ ؾؿ واًمسالم شمَ اعمػؼقد، وإمان اعمـشقد، وومقف إؿمارة إمم أن هذا اًمِس 

اإلؾمالم، ومـفا هذه إرسمعقن اًمتل هل أم دواويـ اإلؾمالم، وهذا اًمسالم اًمذي أشمك سمف كبل 

 رومرف قمغم رسمقع اًمنميعة اًمسؿحة اًمغراء. يُ صار حتقة ًمف، وقمؾاًم  اًمرمحة

وىمد أيت ذم يمتاب اهلل قمز وضمؾ اخلطاب اًمعام سماًمدقمقة إمم آؾمتجاسمة ًمؾسؾؿ، واًمدظمقل ومقف،   

ْؾ قَمغَم اهللَِّ}واًمريمقن إًمقف ذم ىمقًمف شمعامم:  ْؾِؿ وَماضْمـَْح هَلَا َوشَمَقيمَّ  .(61)ٕكػالا {َوإِْن ضَمـَُحقا ًمِؾسَّ

اَلَم ًَمْسَت ُمْمِمـًا}سَماُب:وسمقب اًمبخاري ىمال:  ـْ َأًْمَؼك إًَِمْقُؽُؿ اًمسَّ َؾُؿ، {َوَٓ شَمُؼقًُمقا عمَِ .اًمسَّ

ْؾُؿ، َواطِمٌد. اَلُم، َواًمسِّ ْؾُؿ يمؾفؿ سمؿعـًك واطمد.  (1)َواًمسَّ اَلُم، َواًمسِّ َؾُؿ، َواًمسَّ  ومبلم أن اًمسَّ

                                      

 (و6/57( صحعح البخاري )(1
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وىمد شمعددت اعمؼاصد مـ وىمد اىمتػقت أصمار اًمـبالء ذم مجعفؿ أرسمعلم طمديثًا ذم هذا اًمباب.    

ىمبؾ ذم اجلؿع ومتارة يؽقن ذم إظمالق وأداب وشمارة ذم اًمنمائع وإطمؽام، وشمارة ذم أصقل 

واضمتفدت ذم شمبقيبف قمغم ـمريؼة ومؼف اعمحدصملم ذم اًمتبقيب قمغم يمؾ طمديث سمام  ،اًمديـ واًمعؼائد

 يـاؾمبف، وصـقعل هذا مـ سماب:     

 . إّن اًمتََّشّبَف سماًمؽِرَاِم وَماَلُح وَمَتشبَّفقا إن مل شمؽقكقا ِمثَؾفؿ ..

 ظماصة مـ كاطمقة اعمتـ، وأوردت احلديث سماًمسـد :وأطماديثفا شمدور ذم طمقز احلديث اعمؼبقل   

، واظمترصت اًمعزو إمم أىمرص ـمريؼ يصح سمف، ومنذا يمان ذم اًمبخاري إمم اًمـبلمـ اعمصـػ 

كقد أوردشمف سملظمرص قمبارة ايمتػقت سمف، وإذا يمان ذم مسؾؿ يمذًمؽ، وإذا يمان ذم اًمســ واعمسا

إن يمان ذم مـ اهلل ضمؾ وقمال وذم اخلتام أىمقل راضمًقا ومتلماًل   شمػل سماعمؼصقد، وحتؼؼ اًمغرض.

هذا اجلؿع مـ إصاسمة ومفق مـ شمقومقؼ اهلل وومضؾف، وامتـاكف قمؾقـا، وإن يمان مـ زًمؾ أو ظمطل أو 

 زم ريب. أن يغػر ،قمز وضمؾ ف ذم سمـل اًمبنم إٓ مـ قمصؿف اهللكسققان وٓسمد مـ
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اهلل ظمػما، مقـمـ اًمزًمؾ ضمزاه  ومقضمدوكظر  ،اًمبقان مـ وضمد اخلؾؾو بخؾ قمكم سماًمـصحومال يَ  

                          واحلؿد هلل أوٓ وآظمرًا فماهرًا وسماـمـّا.

 ويمتبف

 اعمػتؼر إمم إطمسان مقٓه

م إزهري  أسمق احلسـ قمكم سمـ طمسـ سمـ حمؿد آل ؾمالَّ

 قمػا اهلل قمـف

  م 12/6/2019اعمقاومؼ /1440المـ ؿمق 8

 اجلقزة  -ذم سمقتل سمشارع اعمؾؽ ومقصؾ
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 باب "وَ ٖزحي اخلمق ٖزمحْ الزمحَ"( 1)

اعمعؿر اًمؼايض سمنمـمف اًمشقخ اًمعالمة  (اعمسؾسؾ سمإوًمقةحديث اًمرمحة )أظمؼمكا سم ىمؾت:     

قاؾمع اًمقاؾمعل وهق أول، ىمال أظمؼمين حمؿد ، ىمال أظمؼمين قمبد اًمسمـ إؾمامقمقؾ اًمعؿراينحمؿد 

سمـ أمحد قماسمديـ وهق أول، ىمال أظمؼمين واًمدي وهق أول، ىمال أظمؼمين قمؿل اًمعالمة حمؿد 

أملم قماسمديـ وهق أول، ىمال أظمؼمكا  حمؿد اًمؽزسمري، وهق أول، ىمال أظمؼمين واًمدي قمبد 

َـ  فؾَمِؿْعتُ اًمرمحـ اًمؽزسمري، وهق أول ىمال أظمؼمكا اسمـ قمؼقؾة، ىمال  ـِ  ِم ْقخ اًمـَّاؾِمِؽ َأمْحََد سْم اًمشَّ

، َوُهَق أَ  ـِ قَمْبِد اًْمَغـِلِّ ْمَقاـِملِّ اعمَْْشُفقِر سمِاسْم ٍد اًمدِّ ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـْفُ حُمَؿَّ ُر وَّ صَمـَا سمِِف اعمَُْعؿَّ ، ىَماَل: طَمدَّ

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿعْ  ، َوُهَق َأوَّ ـُ قَمْبِد اًْمَعِزيِز اعمُْـُقذِمُّ ُد سْم ُر َأسُمق حُمَؿَّ ْقخ اعمَُْعؿَّ صَمـَا سمِِف اًمشَّ ُتُف ِمـُْف ، ىَماَل: طَمدَّ

ُل  ، َوُهَق َأوَّ ؿَمْقِديُّ ـُ قَمُؿقٍس اًمرُّ ٍد طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـْفُ  اخْلػَْمِ سْم ـُ حُمَؿَّ ا سْم صَمـَا سمِِف َزيَمِريَّ ، ىَماَل: طَمدَّ

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىمَ  ، َوُهَق َأوَّ صَمـَا سمِِف إَْكَصاِريُّ ُل ااَل: طَمدَّ ، َوُهَق َأوَّ ـِ طَمَجٍر اًْمَعْسَؼاليِنُّ سْم

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتفُ  ، َوُهَق َأوَّ َكا سمِِف احْلَاومُِظ َأسُمق اًْمَػْضِؾ اًْمِعَراىِملُّ  طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: َأظْمؼَمَ

ُل طَمِديِمـُْف، ىَماَل:  ، َوُهَق َأوَّ ْدُر اعمَْْقُدوِملُّ صَمـَاُه اًمـَِّجقُب َأسُمق اًْمَػَرِج اًمصَّ ٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: طَمدَّ

َكا سمِِف احْلَاومُِظ َأسُمق اًْمَػَرِج  ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: َأظْمؼَمَ ، َوُهَق َأوَّ ايِنُّ ـِ قَمْبُد اًمؾَّطِقِػ احْلَرَّ  سْم

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ، َوُهَق َأوَّ ـُ َأيِب َصاًمٍِح  اجْلَْقِزيِّ صَمـَا سمِِف َأسُمق ؾَمِعقٍد إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ىَماَل: طَمدَّ

ـُ قَمْبِد ا صَمـَا َواًمِِدي َأسُمق َصاًمٍِح َأمْحَُد سْم ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: طَمدَّ ، َوُهَق َأوَّ عمَِْؾِؽ اًمـَّْقَساسُمقِريُّ

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـْ  ُن، َوُهَق َأوَّ ـِ حَمِْؿٍش اعمَُْمذِّ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ُد سْم صَمـَا َأسُمق ـَماِهٍر حُمَؿَّ ُف، ىَماَل: طَمدَّ

ـِ حَيَْقك ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَا َأسُمق طَماِمٍد َأمْحَُد سْم ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: طَمدَّ ، َوُهَق َأوَّ َياِديُّ اُز،  اًمزِّ اًْمَبزَّ

ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف،  ، َوُهَق َوُهَق َأوَّ ـِ احْلََؽِؿ اًمـَّْقَساسُمقِريُّ ـُ سمنِْمِ سْم ـِ سْم مْحَ صَمـَا قَمْبُد اًمرَّ ىَماَل: طَمدَّ
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ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ـُ قُمَقْقـََة، َوُهَق َأوَّ صَمـَا ؾُمْػَقاُن سْم ُل طَمِديٍث ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف، ىَماَل: طَمدَّ ، قمـ َأوَّ

ـِ اًمعاص، ىمال:قمؿرو سمـ ديـار، قمـ أيب ىماسمقس، قمـ قمبِد اهلل ـِ قمؿرو سم   سم

امِحُقنَ ىمال رؾمقُل   ، اْرمَحُقا  : )اًمرَّ ـُ مْحَ َْرضِ  ـ ذممَ َيْرمَحُُفُؿ اًمرَّ ْٕ وذم رواية : -َيْرمَحُْؽْؿ  ا

( -َيْرمَحُُؽْؿ 
ِ
اَمء ـْ ذِم اًمسَّ  . (1)َم

ىمال  ؿقم اًمِسؾؿ وإمـ ذم إرض سملم اخلؾؼ مجقًعاقمُ  وصقرها : ومـ آصمار اًمرمحةىمؾت

فؿ  واًمػاضمر واًمـاـمؼ واًمبُ اًمطقبل: أشمك سمصقغة اًمعؿقم ًمقشؿؾ مجقع أصـاف اخلؾؼ ومػمطمؿ اًمؼَم 

 .(2)واًمقطمقش واًمطػم

 : ىمال احلاومظ اًمعراىمل، َرمِحَُف اهللَُّ:(3)ىمال اسمـ قمؼقؾة ذم مسؾسالشمف

 دمادما ... وٓ اًمػؼػم إذ يشؽق ًمؽ اًمعَ شمرطمؿ اعمسؽلم إن قمُ إن يمـت ٓ 

 ومؽقػ شمرضمق مـ اًمرمحـ رمحتف ... ومنكف يرطمؿ اًمرمحان مـ رمحا

 

                                      

 ( وقال يسن صحعح و 1924(، والرتمذي)4941(، وأبد  او )6494( رواه أمحد )(1

و أخربنا بو بشرطو عد  من األجلة منهم وعلى رأسيهم الشيعا الوالمية ا يدث أبيد أوييا منييد األميني بيد خبي ة  قلت:
رمحيييو اه وىيييد أول ييييدي   وتيييو منيييو، قيييال أخربنيييا عبيييد اشييي  ال تييياي وىيييد أول، عييين الشيييهاب أمحيييد ا نيييي   التطيييداي

النهطعهييي  وىيييد أول، ييييدي   وتيييو منيييو، قيييال: ييييدند بيييو هيييعخنا البهييي  الطنيييد ا  ، وىيييد أول، عييين اشييياف  مر  يييى 
 ال بعدي، بسندهو 

(  لشير  اليدين اشسيني 11/1185اصابعح املسنيى بي )ال اه  عين يقيا ل السينن()( هرح الطعيب على مش اة امل(2
 ىي(، ت:  و عبد اشنيعد ىنداويو743بن عبد اه الطعيب )

 (و59(  ذكره ابن عقعلة يف مسلسال و )ص(3
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 "إمنا األعىاه بالٍٗات" باب (2)

صَمـَ ىمال      صَمـَا ؾُمْػَقاُن، ىَماَل: طَمدَّ ، ىَماَل: طَمدَّ سَمػْمِ ـُ اًمزُّ صَمـَا احُلَؿْقِديُّ قَمْبُد اهللَِّ سْم ـُ ؾَمِعقٍد : طَمدَّ ا حَيَْقك سْم

ْقثِ  اٍص اًمؾَّ ـَ َوىمَّ ُف ؾَمِؿَع قَمْؾَؼَؿَة سْم ، َأكَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ اًمتَّْقِؿلُّ ُد سْم يِن حُمَؿَّ ، ىَماَل: َأظْمؼَمَ ، َيُؼقُل: إَْكَصاِريُّ لَّ

ـَ اخلَطَّاِب َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف قَمغَم اعمِـؼَْمِ ىَماَل: ؾَمِؿْعُت َرؾُمق َل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف ؾَمِؿْعُت قُمَؿَر سْم

ـْ يَماَكْت ِهْجَرشُمُف إِمَم ُدْكَقا إِكَّاَم إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَّاِت، َوإِكَّاَم ًمُِؽؾِّ اْمِرٍئ َما َكَقى»َوؾَمؾََّؿ َيُؼقُل:  ، وَمَؿ

 .(1)«ُيِصقُبَفا، َأْو إِمَم اْمَرَأٍة َيـْؽُِحَفا، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم َما َهاضَمَر إًَِمْقفِ 

، وإن يماكت ؾمقئة عؿؾف مؼبقلصاحلة وم تومنن يماك ،ؼبؾ قمؿؾ إٓ سمـقةأن يُ  ىمؾت: وٓ يؿؽـ    

: صالَح إقمامل وومساَدها سمحسب صالِح اًمـِّقاِت احلـبكم د. ىمال اسمـ رضمبمردو عؿؾفوم

 .(2)وومساِدها

    

 

 

                                      

 ( و 1( رواه البخاري )1)

ىيي(، 795رجي  اشنبلي  )املتيد : ( البين 1/61(  جامع الولدم واش م يف هرح مخسيني ييديًاً مين جداميع ال ليم )(2
 ىي و 1424ت: الدكتدر منيد األمحدي أبد الندر ط:  ار السالم للطباعة والنشر والتدزيع الطبوة: الًانعة، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 

 

 "مبعٍٜ ٔاحد َٔالضِِّمُيً اَلأُ الضَّ( باب "3)

 صخٗح البدارٙ
ـِ  ىمال:     ـِ اسْم ، قَم

ٍ
ـْ قَمَطاء ـْ قَمْؿٍرو، قَم صمـا ؾُمْػَقاُن، قَم ـُ قَمْبِد اهللِ، طَمدَّ صَمـِل قَمكِمُّ سْم قَمبَّاٍس، َريِضَ  طَمدَّ

اَلَم ًَمْسَت ُمْمِمـًا}اهلُل قَمـُْفاَم:  ـْ َأًْمَؼك إًَِمْقُؽُؿ اًمسَّ ـُ قَمبَّاٍس: يَماَن َرضُمٌؾ  {َوَٓ شَمُؼقًُمقا عمَِ ىَماَل: ىَماَل اسْم

اَلُم قَمَؾْقُؽْؿ، وَمَؼَتُؾقُه َوَأظَمُذوا هُمـَْقَؿَتُف، وَمَلْكَزَل اهلُل ذِم ذِم هُمـَْقَؿٍة ًَمُف، وَمَؾِحَؼُف اعمُْسؾُِؿقنَ  ، وَمَؼاَل: اًمسَّ

ْكَقا}َذًمَِؽ إمَِم ىَمْقًمِِف:  ـُ قَمبَّاٍس:  {قَمَرَض احَلَقاِة اًمدُّ اَلمَ }شمِْؾَؽ اًمُغـَْقَؿُة. ىَماَل: ىَمَرَأ اسْم  .(1)". {اًمسَّ

ؾَ    ْؾُؿ، َواطِمدٌ ُؿ، َواىمؾت: ىمال اًمبخاري سَماُب: اًمسَّ اَلُم، َواًمسِّ  .( 2)ًمسَّ

 ( باب "إُ اهلل ِٕ الضالً"4)

 صخٗح وضمي
ـُ إسِْمَراِهقَؿ، ىَماَل إؾِْمَحاُق:       ـُ َأيِب ؿَمْقَبَة، َوإؾِْمَحاُق سْم ـُ طَمْرٍب، َوقُمْثاَمُن سْم صَمـَا ُزَهػْمُ سْم ىمال: طَمدَّ

ظَمَراِن  ْٔ َكا، َوىَماَل ا صَمـَا ضَمرِ  -َأظْمؼَمَ ـْ قَمْبِد اهللِ، ىَماَل: يُمـَّا طَمدَّ ـْ َأيِب َواِئٍؾ، قَم ـْ َمـُْصقٍر، قَم يٌر، قَم

اَلِة ظَمْؾَػ َرؾُمقِل اهلِل  اَلُم قَمغَم اهللِ َكُؼقُل ذِم اًمصَّ اَلُم قَمغَم وُماَلنٍ : اًمسَّ . وَمَؼاَل ًَمـَا َرؾُمقُل اهلِل ، اًمسَّ

  :اَلِة وَمْؾَقُؼْؾ: اًمتَِّحقَّاُت هلِلَِّ  "َذاَت َيْقٍم اَلُم، وَمنَِذا ىَمَعَد َأطَمُديُمْؿ ذِم اًمصَّ إِنَّ اهللَ ُهَق اًمسَّ

َا اًمـَّبِلُّ َوَرمْحَُة اهللِ َوسَمَريَماشُمُف، اَلُم قَمَؾْقَؽ َأهيُّ قَِّباُت، اًمسَّ َؾَقاُت َواًمطَّ اَلُم قَمَؾْقـَا َوقَمغَم قِمَباِد  َواًمصَّ اًمسَّ

                                      

 (و  3125(، ومسلم )4591( رواه البخاري برقم )(1

 (و 6/57( صحعح البخاري )(2
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َٓ إِ  َْرِض، َأؿْمَفُد َأْن  ْٕ  َوا
ِ
اَمء لَم. وَمنَِذا ىَماهَلَا َأَصاسَمْت يُمؾَّ قَمْبٍد هللَِِّ َصاًمٍِح ذِم اًمسَّ احِلِ َّٓ اهللِ اًمصَّ ًَمَف إِ

ـَ ا ُ ِم ًدا قَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمُف، صُمؿَّ َيَتَخػمَّ  .(1)"عمَْْسَلًَمِة َما ؿَماَء اهللُ، َوَأؿْمَفُد َأنَّ حُمَؿَّ

اَلَم اؾْمٌؿ ًَمُف ىمقًمف ىمال اًمـقوي رمحف اهلل ذم سمقان ىمؾت:    : )إن اهلل هق اًمسالم(: وَمنِنَّ اًمسَّ

ْػِظ َواعمَْ   ُعقَكةِ ؾُمْبَحاَكُف َوشَمَعامَم شَمْؼِديُرُه اهللَُّ قَمَؾْقُؽْؿ طَمِػقٌظ َويَمِػقٌؾ يَماَم ُيَؼاُل اهللَُّ َمَعَؽ َأْي سمِاحْلِ

اَلَمُة َواًمـََّجاُة ًَمُؽْؿ َوَيُؽقُن َمْصَدًرا يَماًمؾََّذاَذِة َواًمؾَّ  َذاِذ يَماَم ىَماَل اهللَُّ َواًمؾُّْطِػ َوىِمقَؾ َمْعـَاُه اًمسَّ

ـْ َأْصَحاِب اًْمَقِؿلمِ }شمعامم:   .(2)[91اًمقاىمعة] {وَمَسالٌم ًمََّؽ ِم

 باب "إحضاُ الظَ مبَ ألقٜ الضالً"( 5)

 جاوع الرتوذٙ
ـْ ؾِماَمٍك،  ىمال:     اِئقَؾ، قَم ْْسَ

ـْ إِ ـُ َأيِب ِرْزَمَة، قَم صَمـَا قَمْبُد اًمَعِزيِز سْم ـُ مُحَْقٍد، ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا قَمْبُد سْم طَمدَّ

ـْ َأْصَحاِب َرؾُمقِل اهللِ  ـْ سَمـِل ؾُمَؾْقٍؿ قَمغَم َكَػٍر ِم ـِ قَمبَّاٍس، ىَماَل: َمرَّ َرضُمٌؾ ِم ـِ اسْم ـْ قِمْؽِرَمَة، قَم  قَم

َذ ِمـُْؽْؿ. وَمَؼاُمقا وَمَؼَتُؾق ُه َوَأظَمُذوا َوَمَعُف هَمـٌَؿ ًَمُف، وَمَسؾََّؿ قَمَؾْقِفْؿ ىَماًُمقا: َما ؾَمؾََّؿ قَمَؾْقُؽْؿ إَِّٓ ًمَِقَتَعقَّ

ا َرؾُمقَل ا سْمُتْؿ ذِم ؾَمبِقِؾ اهلِل }، وَمَلْكَزَل اهللَُّ شَمَعامَم: هللِ هَمـََؿُف، وَمَلشَمْقا هِبَ ـَ آَمـُقا إَِذا ََضَ ِذي َا اًمَّ َيا َأهيُّ

اَلَم ًَمْسَت ُمْمِمـًا ـْ َأًْمَؼك إًَِمْقُؽُؿ اًمسَّ َهَذا طَمِديٌث ىمال اًمؽممذي:  .(3){وَمَتَبقَّـُقا َوَٓ شَمُؼقًُمقا عمَِ

ـْ ُأؾَماَمَة  .َوذِم اًمَباِب قَم ـٌ ـِ َزْيٍد.طَمَس  سْم

أكف ىماهلا شمعقًذا  قاعؾؾتشموٓ  ،عمـ أًمؼك قمؾقؽؿ حتقة اًمسالم سمإذى يعـل ٓ شمتعرضقا ىمؾت:

 .ومتعتدون قمؾقف وظمقوًما

                                      

 (و   827( صحعح  مسلم )(1

 (و 4/117هد يف الاصالة)( الندوي بشرح مسلم: باب التش(2

 ( و7651(، ومسلم )4591(، ورواه البخاري )3131( رواه الرتمذي )(3
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 "طمب الدخٕه يف الضمي"  باب( 6)

 صٍَ أب٘ دأد

صَمـَا ُيقكُ      ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ اُج سْم صَمـَا طَمجَّ ـُ َمِعلٍم، طَمدَّ صَمـَا حَيَْقك سْم ـْ َأيِب ىمال: طَمدَّ ـُ َأيِب إؾِْمَحاَق، قَم ُس سْم

ـِ سَمِشػٍم، ىَماَل: اؾْمَتْلَذَن َأسُمق سَمْؽٍر َرمْحَُة اهللِ قمَ  ـِ اًمـُّْعاَمِن سْم ـِ طُمَرْيٍث، قَم ـِ اًْمَعْقَزاِر سْم َؾْقِف إؾِْمَحاَق، قَم

وَمَؾامَّ َدظَمَؾ شَمـَاَوهَلَا ًمَِقْؾطَِؿَفا، َوىَماَل: َأَٓ َأَراِك شَمْروَمِعلَم  وَمَسِؿَع َصْقَت قَماِئَشَة قَماًمًِقا ، قَمغَم اًمـَّبِلِّ 

َضًبا ، وَمَؼاَل اًمـَّبِلُّ حَيِْجُزُه ، َوظَمَرَج َأسُمق سَمْؽٍر ُمغْ  ، وَمَجَعَؾ اًمـَّبِلُّ  َصْقشَمِؽ قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ 

 َّاًما ، صُمؿ ضُمِؾ ؟ ىَماَل : وَمَؿَؽَث َأسُمق سَمْؽٍر َأيَّ ـَ اًمرَّ طِملَم ظَمَرَج َأسُمق سَمْؽٍر يَمْقَػ َرَأْيتِـِل َأْكَؼْذشُمِؽ ِم

ا ىَمِد اْصَطَؾَحا ، وَمَؼاَل هَلاَُم : َأْدظِماَليِن ذِم ؾِمؾْ  اؾْمَتْلَذَن قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ  ِؿُؽاَم يَماَم وَمَقضَمَدمُهَ

 .(1): ىَمْد وَمَعْؾـَا ىَمْد وَمَعْؾـَاَأْدظَمْؾُتاَميِن ذِم طَمْرسمُِؽاَم ، وَمَؼاَل اًمـَّبِلُّ 

وىمقًمف: . امايمُ َض ام ورِ ؽُ ؾحِ ىمقل أيب سمؽر:  )َأْدظِماَليِن ذِم ؾِمْؾِؿُؽاَم ( يعـل: أدظمالين ذم ُص  ىمؾت:

 ؾتامين ذم ؿِمَؼاىِمُؽاَم وؿِمَجاِريُمام.)يَماَم َأْدظَمْؾُتاَميِن ذِم طَمْرسمُِؽاَم( يعـل: يمام أدظم

  

                                      
( وىد صحعح، وىذا إسنا  رجالو نقات إال يدنا بن أيب إسحاق صدوق يسن 4999( رواه أبد  او  برقم )(1

ري و وأخرجو أمحد يف اشدي ، وقد  دبع، فإن يدنا بن أيب إسحاق  وو من أيب إسحاق و وو من الوع ار بن ي  
( من طريل إسرا ع ، عن أيب إسحاق، هبذا اإلسنا و وىذا إسنا  صحعحو وأخرجو أمحد يف 18394"مسنده" )
( من طريل أيب نوعم، والنسا   يف "ال ربى" 5319(، والطحاوي يف "هرح مش   اآلنار" )18421"مسنده" )

يدنا بن أيب إسحاق، عن الوع ار بن يري ، عن  ( عن طريل عنيرو بن منيَّد، كالمها عن9111( و )8441)
 النونيان بن بشريو وفعو زيا ةو
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 ( باب "وَ صمي الٍاس وٍْ ٔوَ أوَ الٍاس وٍْ"7)

 صٍَ الٍضاٟ٘

ـْ َأيِب     ـِ طَمؽِقٍؿ، قَم ـْ اًْمَؼْعَؼاِع سْم ـِ قَمْجاَلَن، قَم ـْ اسْم صَمـَا اًمؾَّْقُث، قَم َكا ىُمَتْقَبُة، ىَماَل: طَمدَّ ىمال: َأظْمؼَمَ

ـْ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ ًمَِساكِِف َوَيِدِه،»ىَماَل:  َرؾُمقِل اهللَِّ  َصاًمٍِح، قَم ـْ ؾَمؾَِؿ اًمـَّاُس ِم  اعْمُْسؾُِؿ َم

ؿْ  ـْ َأِمـَُف اًمـَّاُس قَمغَم ِدَماِئِفْؿ َوَأْمَقاهِلِ ـُ َم  .(1)«َواعمُْْمِم

ـْ ًمَِساكِِف(  اًمـاس ؿَ ؾِ ًمف: )ؾَم ىمق ىمال مال قمكم ىماري ىمؾت:    ، َواًْمِغقَبِة،  ِم ـِ ْع ْتِؿ، َواًمؾَّ َأْي: سمِاًمشَّ

ْؾَطاِن، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ْعِل إمَِم اًمسُّ  .َواًْمُبْفَتاِن، َواًمـَِّؿقَؿِة، َواًمسَّ

وْمِع، َواًْمؽَِتاسَمِة سمِاًْمَبا وىمقًمف: ِب، َواًْمَؼْتِؾ، َواهْلَْدِم، َواًمدَّ ْ َنَّ )َوَيِدِه(: سمِاًمّضَّ ِٕ ا  ـمِِؾ، َوَكْحِقَها، َوظُمصَّ

يَذاَء سمِِف َأيْمَثُر َوَأؾْمَفُؾ، وَ  َنَّ اإْلِ ِٕ َم اًمؾَِّساَن  ََذى هِباَِم، َأْو ُأِريُد هِباَِم َمَثاًل، َوىَمدَّ ْٕ ُف َأؿَمدُّ َأيْمَثَر ا َكَّ
ِٕ

 كَِؽاَيًة يَماَم ىَماَل:

ـَاِن هَلَا اًْمتِ                       َٓ َيْؾَتاُم َما ضَمَرَح اًمؾَِّسانُ ضِمَراطَماُت اًمسِّ  .(2)َئاٌم ... َو

 

 

 

                                      

 (و8931( وقال يسن صحعح، واإلمام أمحد )2775(، والرتمذي برقم )4995( رواه النسا   برقم )(1
( لول  بن )سلطان( منيد، أبد اشسن ندر الدين املال 1/72عح هرح مش اة املاصابعح)كتاب األميان،( مرقاة املفا (2

 م2112 -ىي 1422لبنان الطبوة: األوىل،  –ىي،  ار الف ر، بريوت 1114اهلروي القاري )املتد : 
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 ( باب" أٙ اإلصالً خري "8)

 صٍَ ابَ واجْ

ـْ قمَ       ، قَم ـْ َأيِب اخْلػَْمِ ـِ َأيِب طَمبِقٍب، قَم ـْ َيِزيَد سْم صَمـَا اًمؾَّْقُث، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ صَمـَا ىُمَتْقَبُة سْم ْبِد ىمال: طَمدَّ

ـِ قَمْؿٍرو، َأنَّ  ؾْماَلِم ظَمػْمٌ َرضُماًل، ؾَمَلَل َرؾُمقَل اهللَِّ  اهللَِّ سْم شُمْطِعُؿ اًمطََّعاَم، َوشَمْؼَرُأ »؟ ىَماَل: : َأيُّ اإْلِ

ـْ مَلْ شَمْعِرْف  ـْ قَمَروْمَت َوَم اَلَم، قَمغَم َم  (.1)«اًمسَّ

إـمعام اًمطعام، وإومشاء اًمسالم، وهبام   ؾ ظمصال اخلػم ذم اإلؾمالميعـل أومض ىمؾت:   

  شُمستجؾب اًمـػقس قمغم اعمحبة وإمـ واًمسالم.

 ( باب "وَ أعط٘ األواُ فغدر"9)

 صٍَ صعٗد بَ وٍصٕر

ـِ ىَمْقٍس َأنَّ َرؾُمق     ـْ قَمطِقََّة سْم ـِ َأيِب َمْرَيَؿ، قَم ـِ َأيِب سَمْؽِر سْم ـُ قَمقَّاٍش، قَم َل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ ىمال: كا اسْم

ـْ َأْصَحاسمِِف اًْمَعُدوَّ وَمَؼَتَؾ ومِقِفؿْ »قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ يَماَن  ضُمُؾ ِم َؼ اًمرَّ َق، صُمؿَّ َأظَمَذ إَِذا حَلِ ، َأْو َزَكك، َأْو َْسَ

ِك، َوإَِذا َأَصاَب ذِم َأَماًكا قَمغَم َكْػِس  ْ ْ َيُؼْؿ قَمَؾْقِف َما َأَصاَب ذِم اًمنمِّ ََماَن، مَل ْٕ ِف سماَِم َأَصاَب، وَمَلقْمَطاُه ا

ُف ُيَؼاُم قَمَؾْقِف َما ومَ  ِك، صُمؿَّ َأظَمَذ قَمغَم َكْػِسِف َأَماًكا، وَمنِكَّ ْ ـْ َذًمَِؽ وَمَؾِحَؼ سمِاًمنمِّ ؾْماَلِم ؿَمْقًئا ِم  (.2)«رَّ ِمـْفُ اإْلِ

 باب "رجٕع الِضمي بعد فقدٓ يف آخز الشوَ" (11)

 وضٍد اإلواً أمحد

ـِ  ـْ ِزَياِد سْم ، قَم َْكَصاِريِّ ْٕ ـِ وُمَضْقٍؾ ا ـِ احْلَاِرِث سْم صَمـَا وُمَؾْقٌح، قَم ْيٌج، ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا ُْسَ ىمال: طَمدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلِل  ـُ مَ  ": ؾَمْعٍد، قَم ، َوطَمَؽاًم ُمْؼِسًطاَيـِْزُل اسْم ًٓ ، ْرَيَؿ إَِماًما قَماِد

                                      

 (و  6236(، ورواه البخاري )5194( رواه ابن ماجو )(1

 (و2815نو )( رواه سوعد بن مناصدر يف سن(2
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ُققَف َمـَاضِمَؾ، َوشَمْذَهُب مُحَُة يُمؾِّ  ْؾَؿ، َوَيتَِّخُذ اًمسُّ ـِْزيَر، َوُيْرضِمُع اًمسَّ ؾِقَب، َوَيْؼُتُؾ اخْلِ  وَمَقْؽرِسُ اًمصَّ

بِلُّ سمِاًمثُّْعَباِن، وَماَل َذاِت مُحَ  َْرُض سَمَريَمَتَفا، طَمتَّك َيْؾَعَب اًمصَّ ْٕ ِرُج ا اَمُء ِرْزىَمَفا، َوخُتْ ٍة، َوشُمـِْزُل اًمسَّ

ؾََم  ْٕ َها، َوُيَراقِمل ا ْئُب، وَماَل َيُّضُّ ُه، َوُيَراقِمل اًْمَغـََؿ اًمذِّ َهاَيُّضُّ  . (1)"ُد اًْمَبَؼَر، وَماَل َيُّضُّ

سؾؿ(. ىمال اًمسـدي ذم طماؿمقتف: أي ُيرضمع إمم اًمـاس اًمصؾَح آظمرًا يمام يمان * ىمقًمف )ويرضمع اًم 

. ًٓ  ومقفؿ اًمصؾح أو

* وىمقًمف: )شمتخذ اًمسققف مـاضمؾ(. يعـل: مـاضمؾ يريد أن اًمـاس يؽميمقن اجلفاد ويشتغؾقن  

 (.2)سماحلرث واًمزراقمة

ومع ؾمؿ ة( يعـل: اًمسؿ مـ ذوات اًمؾسع: أي: شمـزع وشمرة يمؾ ذات محُ * وىمقًمف )شمذهب محُ 

ة(: أي: ؾمؿ: يماًمعؼرب واحلقات واًمزكبقر واًمـحؾ: أي: ٓ شمّض سمؾسعتفا )يمؾ( داسمٍة )ذات محُ 

 .(3)همػمها

 "أداٞ حق الطزٖق( باب "شزط اجلمٕس يف الطزقات 11)

 وضٍد أب٘ ٖعمٜ

ـُ ُزَرْيٍع،  :ىمال   صَمـَا َيِزيُد سْم ، طَمدَّ ـُ قُمَؿَر اجْلَُشِؿلُّ صَمـَا قُمَبْقُد اهللَِّ سْم ـُ إؾِْمَحاَق، طَمدَّ ـِ سْم مْحَ صَمـَا قَمْبُد اًمرَّ طَمدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَماَل: هَنَك َرؾُمقُل اهللَِّ  ، قَم يِّ ـْ ؾَمِعقٍد اعمَْْؼؼُمِ ُعَداِت  قَم وَْمـَِقِة َواًمصُّ ْٕ ـِ ا ا،  قَم َأْن ََيْؾَِس هِبَ

                                      

 (، وقال الشعا هوع  صحعح و 11261( رواه اإلمام أمحد يف املسند )(1

 (، ط جاموة أم القرى، ت: عبدال رمي الو باويو 1/559( غري  اشدي  للخطايب)2)
(،  نيد األمني 24/421( مرهد ذوي اشجا واشاجة إىل سنن ابن ماجو والقدل امل تفى على سنن املاصطفى )3)

 مو 2118 -ىي  1439اهلاراري ط:  ار املنهاج، ط: األوىل، األنعديب 
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َٓ َكْسَتِطقُع َذًمَِؽ، ىَماَل: وَمَؼا َفا»َل ًَمُف اعمُْْسؾُِؿقَن:  َٓ وَمَلقْمُطقَها طَمؼَّ ا  َفا؟ ىَماَل: «إِمَّ َردُّ »، ىَماًُمقا: َوَما طَمؼُّ

بِقؾِ  ، َوإِْرؿَماُد اًمسَّ ، َوهَمضُّ اًْمَبرَصِ  .(1)« «اًمتَِّحقَِّة، َوشَمْشِؿقُت اًْمَعاـِمِس إَِذا مَحَِد اهللََّ قَمزَّ َوضَمؾَّ

 إومـقة مجع ومِـاء وهق: ما دار طمقل اعمـزل، واًمصعدات: اًمطرق. ؾت:ىم   

ص ًمؾحاضمة سمنمط ؾمالمة ظِم ، صمؿ رُ وهذا هق إصؾ ُمـع اجلؾقس ذم ـمرىمات اعمسؾؿلموىمد  

اًمسالم، وشمشؿقت  دُ رَ  :وهل اًمـاس مـ اجلاًمسلم، ومتثؾت اًمسالمة ذم احلؼقق اًمتل سمقـفا اًمـبل

 بقؾ واهلل أقمؾؿ.اًمعاـمس، وهمض اًمبرص، وإرؿماد اًمس

 ( باب "فصٕ الضالً صبب لدخٕه اجلٍٛ بضالً"12)

 صٍَ الدارو٘

ـِ ؾَماَلَم ىَماَل: عمََّ     ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـِ َأْورَم، قَم ـْ ُزَراَرَة سْم ـْ قَمْقٍف، قَم ـُ قَماِمٍر، قَم َكا ؾَمِعقُد سْم ا ىَمِدَم ىمال: َأظْمؼَمَ

وَمُف اًم َرؾُمقُل اهللَِّ  ، وَمَؼاًُمقا: ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللَِّ، ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللَِّ. ىمال: وَمَخَرضْمُت ـَّاُس اعمَِْديـََة اؾْمَتنْمَ

اٍب، وَ  ـْ ظَمَرَج، وَمَؾامَّ َرَأْيُت َوضْمَفُف، قَمَروْمُت َأنَّ َوضْمَفُف ًَمْقَس سمَِقضْمِف يَمذَّ ُل َما ؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل: ومِقَؿ يَماَن َأوَّ

َْرطَماَم، َوَصؾُّقا َواًمـَّاُس كَِقاٌم، شَمدْ » ْٕ اَلَم، َوَأـْمِعُؿقا اًمطََّعاَم، َوِصُؾقا ا َا اًمـَّاُس، َأوْمُشقا اًمسَّ ظُمُؾقا َيا َأهيُّ

 .  (2)«اجْلَـََّة سمَِساَلمٍ 

ىَْمَقال ذِم اًْمؼم َواإْلِ  ىمؾت:   ْٕ اَلم اًمَِّذي يَ ىمال اخلطايب: ضمعؾ ظمػم ا َٓ خيص مـ يْمَرام إومشاء اًمسَّ عؿ َو

َكَُّف ؿِم صـُ عرف، طَمتَّك يؽقن ظَماًمِصا هلل شَمَعامَم، سَمِريًئا مـ طَمّظ اًمـَّػس واًمتَ رف َومـ مل يَ قمَ 
ِٕ عار ع، 

ؾْماَلم، وَمحؼ يمؾ ُمسؾؿ ومِقِف ؿَماِئع  .(3)اإْلِ

                                      

( 1114(، ورواه البخاري يف األ ب املفر )7214(، ورواه البعهق  يف الشو  )6626( رواه أيب يولى يف مسنده )(1
 وصححو األلبايو

 (و23784) (، وأمحد يف املسند1334(، و ابن ماجو )2485(و الرتمذي وصححو )1461( الدارم  يف سننو )(2
 بريوتو –ىي( ط:  ار إيعاء الرتاث الوريب 855( لبدر الدين الوعد )املتد : 1/139( بداسطة عنيدة القاري )(3
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 ( باب "وَ صفات وَ كاُ ٖؤوَ باهلل..؟"13) 

 لمٗج٘املٕطأ بزٔاٖٛ ا

ْيٍح  : ىمال حيل سمـ حيقل    ـْ َأيِب رُشَ ، قَم يِّ ـِ َأيِب ؾَمِعقٍد اعمَْْؼؼُمِ ـْ ؾَمِعقِد سْم ـْ َماًمٍِؽ، قَم صَمـِل قَم َوطَمدَّ

ـُ سمِاهللَِّ َواًْمَقْقِم أظِمرِ  ـْ يَماَن ُيْمِم ، َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل َصغم اهلل قَمَؾقِف َوؾَمؾَؿ ىَماَل: َم ، وَمْؾَقُؼْؾ اًْمَؽْعبِلِّ

ـُ سمِا ـْ يَماَن ُيْمِم ـُ سمِاهللَِّ َواًْمَقْقِم أظِمِر، وَمْؾُقْؽِرْم ضَماَرُه، َوَم ـْ يَماَن ُيْمِم ا َأْو ًمَِقْصُؿْت، َوَم هللَِّ ظَمػْمً

اٍم، وَماَم يَماَن سَمْعَد َذًمَِؽ، وَمُفَق َواًْمَقْقِم أظِمِر، وَمْؾُقْؽِرْم َضْقَػُف، ضَماِئَزشُمُف َيْقٌم َوًَمقْ  َؾٌة، َوِضَقاوَمُتُف صَماَلصَمُة َأيَّ

 .(1)"َي قِمـَْدُه طَمتَّك حُيِْرضَمفُ َصَدىَمٌة، َوَٓ حَيِؾُّ ًَمُف َأْن َيْثقِ 

 ( باب "صالً الزاكب عمٜ القاعد ٔاألكجز عمٜ األقن"14) 

 وضٍد عبد بَ محٗد 
ا    زَّ َكا قَمْبُد اًمرَّ ـْ ىمال: َأظْمؼَمَ ٍم، قَم ـِ ؾَمالَّ ـْ َزْيِد سْم ـِ َأيِب يَمثػٍِم، قَم ـْ حَيَْقك سْم ِق، ىَماَل: صَمـَا َمْعَؿٌر، قَم

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  ـِ ؿِمْبٍؾ، َأْن قَمؾَِّؿ اًمـَّاَس َما ؾَمِؿْعَت ِم ـِ سْم مْحَ ِه، ىَماَل: يَمَتَب ُمَعاِوَيُة إِمَم قَمْبِد اًمرَّ  ضَمدِّ

ْؿُتُؿقُه، وَماَل شَمْغُؾقا »، َيُؼقُل: ْعُت َرؾُمقَل اهللَِّ وَمَجَؿَعُفْؿ، وَمَؼاَل: إيِنِّ ؾَمؿِ  شَمَعؾَُّؿقا اًْمُؼْرآَن، وَمنَِذا شَمَعؾَّ

َٓ شَمْسَتْؽثُِروا سمِفِ ومِقفِ  َٓ شَمْليُمُؾقا سمِِف َو ُػقا قَمـُْف، َو َٓ دَمْ اضِمِؾ، »صُمؿَّ ىَماَل: « .. ، َو ايمُِب قَمغَم اًمرَّ ًمُِقَسؾِّؿ اًمرَّ

َٓ َُيِْب وَماَل  ـْ  اَلَم يَماَن ًَمُف، َوَم ـْ َأضَماَب اًمسَّ يَْمَثِر، وَمَؿ ْٕ ىََمؾُّ قَمغَم ا ْٕ اضِمُؾ قَمغَم اجْلَاًمِِس، َوا َواًمرَّ

َء قَمَؾْقفِ   .(2)«يَشْ

                                      

 ( ت: بشار عدا  مورو و 2687دطأ )( رواه مالك يف امل(1

 (، وصححو األلباي و 992(، والبخاري يف األ ب املفر )314( مسند عبد بن محعد )(2
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أي: ًمؽؿ،  "اًمسالم قمؾقؽؿ"ؼـ: معـك ) اًمسالم قمؾقؽؿ( ىمال اسمـ اعمؾ: وحتقة اإلؾمالم ىمؾت:   

 .(1)أو اؾمؿ اهلل قمؾقؽؿ أو معؽؿ

 َ اهلل الضالً"( باب "ِو15) 

 صخٗح ابَ خشميٛ

    

ـْ     اِح، قَم مَّ ـِ اًمرَّ ـْ قَمْقؾَمَجَة سْم طَْمَقِل، قَم ْٕ ـْ قَماِصٍؿ ا ، كا َأسُمق ُمَعاِوَيَة، قَم ْوَرىِملُّ ىمال: كا َيْعُؼقُب اًمدَّ

ـِ أَ  ـِ َمْسُعقٍد ىَماَل: يَماَن َرؾُمقُل اهللَِّ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم َٓ  يِب اهْلَُذْيِؾ، قَم اَلِة  َؿ ذِم اًمصَّ إَِذا ؾَمؾَّ

َّٓ ِمْؼَداَر َما َيُؼقُل  يْمَرامِ : »ََيْؾُِس إِ اَلِل َواإْلِ اَلُم، شَمَباَريْمَت َيا َذا اجْلِ اَلُم َوِمـَْؽ اًمسَّ  .(2)«اًمؾَُّفؿَّ َأْكَت اًمسَّ

اَلم اؾْمؿ مـ َأؾماَمء اهلل قمز َوضمؾ، َوَمْعـَاُه: اًمَِّذي ؾَم ىمؾت ؿ مـ يمؾ ؾِ : ىمال اسمـ اجلقزي: اًمسَّ

اَلم  "قب َوكؼص.   َوىَمقًمف: قمَ   .(3)الَمة مـ اًمـؽباتَأي سمؽ شمؼع اًمسَّ  "ومـؽ اًمسَّ

 شاٞ وَ أفصٜ الضالً"( باب "َج16) 

 صخٗح ابَ حباُ

صَمـَا قمَ      ـُ قَمْبِد اًْمَعِظقِؿ، ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا قَمبَّاُس سْم ، ىَماَل طَمدَّ ٍد اهْلَْؿَدايِنُّ ـُ حُمَؿَّ َكا قُمَؿُر سْم ْبُد ىمال: َأظْمؼَمَ

ـْ حَيَْقك اِق، ىَماَل َأْكَبَلَكا َمْعَؿٌر، قَم زَّ ـِ  اًمرَّ ، قَم ؿَْمَعِريِّ ْٕ ـْ َأيِب َماًمٍِؽ ا ـْ سمـ ُمَعاكٍِؼ، قَم ـِ َأيِب يَمثػٍِم، قَم سْم

ـْ سَماـِمـَِفا"ىَماَل: ) اًمـَّبِلِّ  ـْ فَما إِنَّ ذِم اجْلَـَِّة هُمَروًما ُيَرى فَماِهُرَها ِم ـْ َوسَماـِمـَُفا ِم َها اهللَُّ عمَِ ِهِرَها َأقَمدَّ

                                      

( البين امللقين سيراج اليدين أبيد يفيب عنيير بين علي  بين أمحيد الشيافو  2/514ح ا امع الاصحعح )( التدضعح لشر (1
ىي( ت:  ار الفالح للبح  الولني  وحتقعل الرتاث الناهر:  ار النيدا ر،  مشيل، الطبوية: األوىل، 814املاصري )املتد : 

 ىي 1429

 ح لغريهو(، قال األعظني : إسنا ه صحع736( رواه ابن خ مية يف صحعحو )(2
(  نيال الدين أبد الفرج عبد الرمحن بن عل  بن منيد ا دزي 4/216( كش  املش   من يدي  الاصحعحني )(3

 الرياضو –ىي(، ت: عل  يسني البداب، ط:  ار الدطن 597)املتد : 
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رىض اهلل  اسمـ طمبانىمال  .(1)("َأـْمَعَؿ اًمطََّعاَم، وأومشك اًمسالم، وصغم سماًمؾقؾ واًمـاس كقام

ـُ ُمَعاكٍِؼ إؿمعري.  شمعامم قمـف: اسمـ ُمَعاكٍِؼ َهَذا اؾْمُؿُف قَمْبُد اهللَِّ سْم

 ( باب "اإلصالً ٖأوز بالضمي"17) 

 وضتدرك احلاكي

ـُ ؾَمفْ ىمال: أَ       ـِ اًْمَعَتِؽلُّ ، صَمـَا َأسُمق ؾَمْفٍؾ سُمرْسُ سْم مْحَ ـِ قَمْبِد اًمرَّ ـُ اًْمَؼاؾِمِؿ سْم ُد سْم َكا َأسُمق َمـُْصقٍر حُمَؿَّ ٍؾ ظْمؼَمَ

ـْ قَمْبِد اهللَِّ صَمـِل َأسُمق ىَمبِقٍؾ، قَم ـُ ؾَمْعٍد ، طَمدَّ صَمـِل اًمؾَّْقُث سْم ـُ َصاًمٍِح ، طَمدَّ بَّاُد ، صَمـَا قَمْبُد اهللَِّ سْم ـِ قَمْؿِرو اًمؾَّ  سْم

ـِ اًْمَعاِص َريِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم ، َْكَدًُمِس ُيَؼاُل ًَمُف: ُذو اًْمُعْرِف ََيَْؿعُ  "سْم ْٕ  اعمُْْسؾِِؿلَم سمِا
ِ
ـْ َأقْمَداء  َأنَّ َرضُماًل ِم

ـْ ىَمَبا ِك مَجًْعا قَمِظقاًم ِم ْ ـَ ِئِؾ اًمنمِّ ِة ِم َٓ ـَماىَمَة هَلُْؿ ، وَمَقْفُرُب َأْهُؾ اًْمُؼقَّ َْكَدًُمِس َأْن  ْٕ ـْ سمِا ، َيْعِرُف َم

ـِ ، وَمُقِجقُزوَن إمَِم ـَمـَْجَة َوَيْبَؼك َضَعَػُة اًمـَّاِس َومَجَاقَمُتُفْؿ ، ًَمْقَس هَلُ  ُػ ـٌ اعمُْْسؾِِؿلَم ذِم اًمسُّ ْؿ ؾُمُػ

َٓ ُيَغطِّ  ل اعمَْاُء َُيِقُزوَن قَمَؾْقَفا، وَمَقْبَعُث اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َوقْماًل َوَيْعؼُمُ هَلُْؿ ذِم اًْمَبْحِر ، وَمُقِجِز اًْمَققْمُؾ 

بُِعقُه ، وَمُقِجقُز اًمـَّاُس قَمغَم  اُه اًمـَّاُس وَمَقُؼقًُمقَن: اًْمَققْمُؾ اًْمَققْمُؾ اشمَّ َأصَمِرِه يُمؾُُّفْؿ ، صُمؿَّ َيِصػُم َأفْماَلوَمُف ، وَمػَمَ

وْمِريِؼقَِّة َهرَ  ـْ اًْمَبْحُر قَمغَم َما يَماَن قَمَؾْقِف َوَُيِقُز اًْمَعُدوُّ ذِم اعمََْرايمِِب ، وَمنَِذا طَمسَّ هِبِْؿ َأْهُؾ اإْلِ سُمقا يُمؾُُّفْؿ ِم

ـَ اعمُْْسؾِِؿلَم ، َْكَدًُمِس ِم ْٕ ـْ يَماَن سمِا ، تَّك َيْدظُمُؾقا اًْمُػْسَطاطَ طَم  إوِْمِريِؼقََّة َوَمَعُفْؿ َم ، َوُيْؼبُِؾ َذًمَِؽ اًْمَعُدوُّ

َْهَراِم َمِسػَمَة ََخَْسِة سُمُرٍد ، وَمَقْؿََلُوَن َما  ْٕ اطَمتَّك َيـِْزًُمقا ومِقاَم سَملْمَ َمْرُيقَط إمَِم ا ، وَمَتْخُرُج ُهـَاًمَِؽ رَشًّ

رْسِ  إًَِمْقِفْؿ َراَيةُ  ًَمَبَة َمِسػَمَة ُهُؿ اهللَُّ قَمَؾْقِفْؿ وَمَقْفِزُمقهَنُْؿ َوَيْؼُتُؾقهَنُْؿ إِمَم َأًُمق، وَمَقـْرُصُ اعمُْْسؾِِؿلَم قَمغَم اجْلِ

ـَ اًْمَؼْتِؾ قَمنْمِ ًَمَقالٍ  ، َوَيْسَتْقىِمُد َأْهُؾ اًْمُػْسَطاِط سمَِعَجؾِِفْؿ َوَأَداهِتِْؿ ؾَمْبَع ؾِمـلَِم ، َوَيـَْػؾُِت ُذو اًْمُعْرِف ِم

َٓ َيـُْظرُ  ظُمقِل ذِم  َوَمَعُف يمَِتاٌب  ُف ُيْمَمُر ومِقِف سمِاًمدُّ ؾْماَلِم ، َوَأكَّ َّٓ َوُهَق ُمـَْفِزٌم ، وَمَقِجُد ومِقِف ِذيْمَر اإْلِ ومِقِف إِ

ـْ َأْصَحاسمِ  ؾْماَلِم ِم ـْ َأضَماسَمُف إِمَم اإْلِ ََماَن قَمغَم َكْػِسِف َوقَمغَم َم ْٕ ْؾِؿ ، وَمَقْسَلُل ا ـَ َأىْمَبُؾقا َمَعفُ اًمسَّ ِذي ، ِف اًمَّ

                                      

(، 5/343(، ومن طريقو أخرجو أمحد) 21883( ورواه يف املاصن  عبد الرزاق )519( صحعح ابن يبان )(1
(و قال اهلعًني  927(، والبغدي يف "هرح السنُّة)311، 4/311(، والبعهق  يف "السُّنن) 3466الطرباي يف ال بري )و 

 ( رواه الطرباي يف "ال بري"، ورجالو نقاتو2/254يف "جمنيع ال وا د" )
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ـَ احْلََبَشِة ُيَؼاُل ًَمُف َأؾِمقُس ، َوىَمْد مَجَ وَمُقْس  ـَ اعمُْْسؾِِؿلَم ، صُمؿَّ َيْليِت اًْمَعاُم اًمثَّايِن َرضُمٌؾ ِم َع مَجًْعا ؾُِؿ وَمَقِصػُم ِم

َٓ ومِقَفا ُدوهَنَا َأطَمٌد مِ  ا َو َٓ َيْبَؼك هِبَ ـْ َأؾْمَقاَن ، طَمتَّك  َّٓ قَمظِقاًم وَمَقْفُرُب اعمُْْسؾُِؿقَن ِمـُْفْؿ ِم ـَ اعمُْْسؾِِؿلَم ِإ

ـَ اًْمُػْسَطاِط ، وَمَتْخُرُج إًِمَ  ْقِفْؿ َدظَمَؾ اًْمُػْسَطاَط ، وَمَقـِْزُل َأؾِمقُس سمَِجْقِشِف َمـَْػ ، َوُهَق قَمغَم َرْأِس سَمَرْيٍد ِم

ُهُؿ اهللَُّ قَمَؾْقِفْؿ وَمَقْؼُتُؾقهَنُْؿ َوَيْلِْسُ  رْسِ وَمَقـْرُصُ ؾَْمَقُد َراَيُة اعمُْْسؾِِؿلَم قَمغَم اجْلِ ْٕ وهَنُْؿ ، طَمتَّك ُيَباَع ا

 . (1)سمَِعَباَءٍة.

ـِ سمِِؿرْصَ َومَلْ  ":)رمحف اهلل( اًمعالمة مؼبؾ اًمقادقملىمال  ىمؾت:   َوُهَق َأْصٌؾ ذِم َمْعِروَمِة ُوىُمقِع اًْمِػَت

ِرضَماُه   ؾمؾؿـا اهلل مـ رش اًمػتـ وسمالدكا وسمالد اعمسؾؿلم. .(2)"خُيْ

. قمؿرو سمـ اًمعاصد طاط: مرص اًمؼديؿة اًمتل هبا مسجاًمققمؾ: اًمضلن اجلبكم. اًمػس

 .اجلقزة سمؿرص وهل سمجقار إهرامات ةشمرقمة أو سمحػمة صغػمة شمؼع ذم مديـ :مريقط

 .اعمعبد اعمؿفد اًمطريؼ جلرس:ا 

  .سمصعقد مرص ومرقمقكقة ؿمفػمةمديـة أؾمقان:

ْؿِس، ذِم ُمـَْتَفك ضَمَبِؾ اعُمَؼطَّؿِ  :ػـْ مَ    وىمقَؾ: ِهَل  ،مـ اًمؼاهرة سمؿرص ىِمقَؾ: ِهَل َمِديـَُة قَملْمِ اًمشَّ

 (.24/385اًمعروس)شماج   سماًمؼرب مـ مديـة اجلقزة. سمُِؼْرِب اًمَبْدَرؿِملم

 "الضالً دٔاٞ البغضاٞ( باب "18) 

 تعظٗي قدر الصالٚ
ـِ َأيِب ىمال:         ـْ حَيَْقك سْم اٍد، قَم ـِ ؿَمدَّ ـْ طَمْرِب سْم ، قَم ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ صَمـَا إؾِْمَحاُق، َأَكا قَمْبُد اًمرَّ طَمدَّ

صَمُف، َأنَّ يَمثػٍِم، ىَماَل: طَمدَّ  اِم طَمدَّ ـَ اًْمَعقَّ سَمػْمَ سْم صَمُف، َأنَّ اًمزُّ سَمػْمِ طَمدَّ ِل اًمزُّ ِٔ ـُ اًْمَقًمِقِد، َأنَّ َمْقمًم   صَمـِل َيِعقُش سْم

                                      

عٌح ما 8489( رواه اشاكم يف املستدرك )(1 ا ياد يٌ  صاح  ْسيناا   عالايى هايْرط  ( قال مققو الوالمة الدا ع :" ىاذا ْدق د   اإْل 
 الشَّْعخانْي "و

 و( يف املستدرك للحاكم8489( يف  ولعقو على يدي )2)
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َُمِؿ ىَمْبَؾُؽُؿ: احْلََسُد َواًْمَبْغَضاءُ  "َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَماَل:  ْٕ ، َدبَّ إًَِمْقُؽْؿ َداُء ا

ٍد سمِقَ  ، َواًمَِّذي َكْػُس حُمَؿَّ ـَ ي ؾُِؼ اًمدِّ ـْ حَتْ
ْعَر، َوًَمؽِ ؾُِؼ اًمشَّ َٓ َأىُمقُل: حَتْ َٓ َواًْمَبْغَضاُء ِهَل احْلَاًمَِؼُة،  ِدِه 

ُؽْؿ قَمغَم َما ُيَثبُِّت َذًمَِؽ؟ َأوْمُشقا  شَمْدظُمُؾقا اجْلَـََّة طَمتَّك شُمْمِمـُقا، اسمُّقا، َأوَماَل َأُدًمُّ َٓ شُمْمِمـُقا طَمتَّك حَتَ َو

اَلَم سَمْقـَُؽْؿ   .((1"اًمسَّ

احلسد واًمبغضاء، واجلـة  ب ماكع ًمدظمقل اجلـة وهقمؿ اًمذي دَ وومقف سمقان أن داء إُ  ىمؾت:    

ؿ اعمحبة، وما ُيَثبِّت اعمحبة وُيؼقهيا ، وأهؾ اإليامن مـ أضمؾ صػاهتفا إٓ أهؾ اإليامنٓ يدظمؾ

 وُيقِرصُمفا إومشاءاًمسالم.

 وا ِٕ مبؤوَ.. " ( "باب قٕه الٍيب 19) 

 أصٕه الضٍٛ البَ أب٘ َسَوٍني

ـُ       صَمـَا اسِْم ـْ َأيُب سَمْؽر سمـ أيب ؿمقبٍة، ىَماَل:طَمدَّ اٍح، قَم ـِ َوضَّ ـْ اسْم ـْ َأمْحََد، قَم ىمال: طمدصمـل إؾِْمَحاُق، قَم

ـْ َأَكٍس ىَماَل:  َهاُروَن، ـِ ؾَمْعٍد، قَم ـْ ؾِمـَاِن سْم ـِ َأيِب طَمبِقٍب، قَم ـْ َيِزيَد سْم ـِ إؾِْمَحاَق، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ قَم

ـُ ضَماُرهُ ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل َاهللَِّ  َٓ َيْلَم ـْ  ـٍ َم  (.2)َؼُف(سَمَقائِ  َيُؼقُل: )َما ُهَق سمُِؿْمِم

                                      

( ويسيينو الشييعا أمحييد هيياكر، واأللبيياي رمحهييم اه، 2511( ورواه الرتمييذي)435(  وظييعم قييدر الاصييالة للنيييروزي )(1
 (و 1513ورواه أمحد يف املسند)

 ( يشهد لو ما بوده 4252( ، ويف مسند أيب يولى )151صدل السنة)( رواه ابن أيب زمنني يف أ(2
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 ( باب "قضي الٍيب ثالًثا بٍف٘ كىاه اإلمياُ عىَ ال ٖأوَ جارٓ بٕاٟقْ"21)

 دأد الطٗالض٘ ٘باملضٍد أل

ـِ َأيِب ؾَمِعقدٍ      ـْ ؾَمِعقِد سْم ـُ َأيِب ِذْئٍب، قَم صَمـَا اسْم صَمـَا َأسُمق َداُوَد ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا ُيقُكُس ىَماَل: طَمدَّ  ىمال: طَمدَّ

ـْ  ، قَم يِّ ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ  اعمَْْؼؼُمِ َْكَصاِريِّ ْٕ ْيٍح ا َٓ : »َأيِب رُشَ ـُ َواهللَِّ  َٓ ُيْمِم ـُ َواهللَِّ  َٓ ُيْمِم

ـُ  ـُ ضَماُرُه سَمَقاِئَؼفُ  ُيْمِم َٓ َيْلَم ـْ  هُ »ؾُمقَل اهللَِّ، َما سَمَقاِئُؼُف؟ ىَماَل: ىَماًُمقا: َيا رَ « َواهللَِّ َم  .(1)««رَشُّ

 ( باب "ٌقصاُ اإلمياُ حبىن الضالح عمٍٗا"21) 

 املٕطأ بزٔاٖٛ حمىد بَ احلضَ

ـِ قُمَؿَر، َأّن َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ، ىَماَل: :ىمال      ـِ اسْم َكا َكاومٌِع، قَم َكا َماًمٌِؽ، َأظْمؼَمَ ـْ » َأظْمؼَمَ َم

الَح وَمَؾْقَس ِمـَّا  « .مَحََؾ قَمَؾْقـَا اًمسِّ

دٌ      ـْ ىَمَتَؾُف وَمال اسمـ احلسـ ىَماَل حُمَؿَّ َضُفْؿ سمِِف ًمَِؼْتؾِِفْؿ، وَمَؿ الَح قَمغَم اعمُْْسِؾِؿلَم وَماقْمؽَمَ ـْ مَحََؾ اًمسِّ : َم

اِض اًمـَّاِس سمَِسْقِػفِ  ُف َأطَمؾَّ َدَمُف سمِاقْمؽِمَ َء قَمَؾْقِف، َٕكَّ  . (2)«يَشْ

 صزٝ هلا"ٔالُب َ اهلل عمٜ خدجيٛ( باب "الضالً ِو22) 

 ٕاٌٛدزج أب٘ َعضَتُو

ىمال: طمدصمـا قمكم سمـ طمرب، طمدصمـا اسمـ ومضقؾ، قمـ قمامرة  سمـ اًمؼعؼاع، قمـ أيب زرقمة، ىمال:     

تؽ، ومعفا إكاء ومقف شمَ هذه ظمدَية ىمد أَ "، ومؼال: رة يؼقل: أشمك ضمؼميؾ اًمـبليؾمؿعت أسما هر

قت ذم بَ نمها سمِ هبا ومـل اًمسالم، وسمَ ـ رَ ، ومنذا هل أشمتؽ، وماىمرأ قمؾقفا مِ إدام، وـمعام أو رشاب

 .(3)"صبخب ومقف وٓ كَ ٓ ؾَم ب، َص اجلـة مـ ىمَ 

                                      

 (و6116(، ورواه البخاري )1437( رواه أبد  او  الطعالس  )(1

 (و7171(، ورواه البخاري )866( رواه مالك يف املدطأ برواية منيد بن اشسن )(2

 ( و3821(،  ورواه البخاري )11719( رواه أىب عدانة يف مستخرجو )(3
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جة واظمتالط إصقات ًمؾخصام، يعـل ٓ ضجقج ق: اًمَض خب( هخب( و )َص )ؾَم  ىمؾت: 

 وٓ اظمتالط أصقات وٓ ظمصام وإكام ؾمالم شمام وراطمة شمامة كسلل اهلل اجلـة.

 (23َٔ  اهلل الضالً بني الٍاس" ضِع( باب "

 املعجي اللبري لمطرباٌ٘
   . 

ـِ  :ىمال    ـُ ضَماسمٍِر، قَم ، صمـا َأيُّقُب سْم ـُ سمِنْمٍ ـِ َأيِب ؿَمْقَبَة، صمـا ؾُمْػَقاُن سْم ـُ قُمْثاَمَن سْم ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ طَمدَّ

ـْ قَمْبِد اهللِ ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ:  ـِ َوْهٍب، قَم ـْ َزْيِد سْم قَْمَؿِش، قَم ْٕ إِنَّ »ا

اَلَم اؾْمؿٌ  َْرِض، وَمَلوْمُشقُه ومِقُؽؿْ  اًمسَّ ْٕ  اهلِل َوَضَعُف ذِم ا
ِ
ـْ َأؾْماَمء ضُمَؾ إَِذا ؾَمؾََّؿ قَمغَم اًْمَؼْقِم ِم : وَمنِنَّ اًمرَّ

وا قَمَؾْقِف، يَماَن ًَمُف قَمَؾْقِفْؿ ومَ  ـْ ُهَق ظَمػْمٌ وَمَردُّ وا قَمَؾْقِف َردَّ قَمَؾْقِف َم َرُهْؿ، وَمنِْن مَلْ َيُردُّ ُف َذيمَّ َكَّ
ِٕ ْضُؾ َدَرضَمٍة: 

 .(1«)ِمـُْفْؿ َوَأـْمَقُب 

 ( باب "َوَ امُلضمي؟"24) 

 املعجي األٔصط لمطرباٌ٘ 

، ىَماَل: كا إؾِْماَمقِمقُؾ      اضِملُّ َقك اًمسَّ ـُ حَيْ ا سْم صَمـَا َزيَمِريَّ ـُ ىمال: طَمدَّ ، ىَماَل: كا ُمْعَتِؿُر سْم ُّ سُُمكمِّ ْٕ ـُ طَمْػٍص ا سْم

ـِ قَمْؿٍرو ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ، قَم ْعبِلِّ ـِ اًمشَّ ـْ ُمِغػَمَة، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم : ؾُمَؾْقاَمَن، قَم

ـْ ًمَِساكِِف َوَيِدهِ » ـْ ؾَمؾَِؿ اعْمُْسؾُِؿقَن ِم ـْ َهَجَر َما هَنَك اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمـْفُ اعمُْْسؾُِؿ ِم  .(2)«، َواعمَُْفاضِمُر َم

ق ىَمْقًمف سمِِػْعؾِِف،.. َأي َهِذه ِصَػات مـ ىمؾت   : ىمال اسمـ اجلقزي: َهَذا ُهَق اعمُْسؾؿ اًمَِّذي َصدَّ

 .(3)َصَدق إياَمكف َوشمؿّ 

                                      

 ( وصححو األلبايو1139(، ورواه البخاري يف اال ب)11391رواه الطرباي ) ((1

 (و6484(، ورواه البخاري )3598( رواه الطرباي يف األوسط )(2

 (و 3/77( كش  املش   من يدي  الاصحعحني البن ا دزي )(3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





26 

 

 بالضالوٛ ٔاإلصالً" ( باب "دعاٞ الٍيب25) 

 الدعاٞ لمطرباٌ٘

ـُ َهاُروَن، صمـا َأيِب،       صَمـَا ُمقؾَمك سْم صَمـِل َأيِب، ح َوطَمدَّ ـِ طَمـَْبٍؾ، طَمدَّ ـُ َأمْحََد سْم صَمـَا قَمْبُد اهللَِّ سْم  ىمال: طَمدَّ

، صم ـُ َمـُْصقٍر اهْلََرِويُّ صَمـَا َأسُمق ؾَمْعٍد حَيَْقك سْم ـُ َراَهَقْيِف، ىَماًُمقا: صمـا َأسُمق قَماِمٍر ح َوطَمدَّ ـا إؾِْمَحاُق سْم

ـِ قُمَبْقِد اهللَِّ، حُيَدِّ  ـِ ـَمْؾَحَة سْم ـَ حَيَْقك سْم ـُ ؾُمْػَقاَن، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت سماَِلَل سْم ، صمـا ؾُمَؾْقاَمُن سْم ُث اًْمَعَؼِديُّ

ِه ـَمْؾَحَة َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف ىَماَل: يَما ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم اَلِل ىَماَل  َن اًمـَّبِلُّ قَم اًمؾَُّفؿَّ : »إَِذا َكَظَر إمَِم اهْلِ

ؾْماَلِم، َريبِّ َوَرسمَُّؽ اهللَُّ اَلَمِة َواإْلِ ياَمِن، َواًمسَّ ـِ َواإْلِ ُف قَمَؾْقـَا سمِاًْمُقْؿ  .(1«)َأِهؾَّ

  .(2)ـا سمال اضطراب وٓ ىمؾؼيعـل أهؾف قمؾق ىمؾت:

 وَ املضمي ٔاملؤوَ" ( باب "إخبار الٍيب26) 

 اإلمياُ إلبَ وٍدٓ

، صَمـَا قمَ  ىمال:        ـِ مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ ، صَمـَا َأمْحَُد سْم ـُ َكرْصٍ ُد سْم ـِ ُيقؾُمَػ، صَمـَا حُمَؿَّ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ُد سْم ْبُد َأْكَبَل حُمَؿَّ

ـُ َوْهٍب، طَمدَّ  ـْ اهللَِّ سْم صَمُف قَم ـَ قُمَبْقٍد، طَمدَّ ـِ َماًمٍِؽ، َأنَّ وَمَضاًَمَة سْم ـْ قَمْؿِرو سْم ، قَم يِنُّ َٓ صَمـِل َأسُمق َهاكٍِئ اخْلَْق

ِة اًْمَقَداعِ  ُف ىَماَل ذِم طَمجَّ ـْ ؾَمؾَِؿ : »َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ َأكَّ ـِ اعْمُْسؾُِؿ َم يُمْؿ َم ؾَمُلظْمؼِمُ

ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ، َواعْمَُفاضمِ  ـْ َأِمـَُف اًمـَّاُس قَمغَم َأْمَقاهِلِ ـُ ِم ـْ ًمَِساكِِف َوَيِدِه، َواعمُْْمِم ـْ َهَجَر اعمُْْسؾُِؿقَن ِم ُر َم

كُ  ـْ ضَماَهَد َكْػَسُف ذِم ـَماقَمِة اهللَِّاخْلََطاَيا َواًمذُّ ـْ َأيِب َهاكٍِئ «  قَب، َواعمَُْجاِهُد َم َرَواُه اًمؾَّْقُث، قَم

يِنِّ  َٓ  .اخْلَْق

                                      

( 888يبييان يف صييحعحو )( وقييال يسيين غرييي ، ورواه ابيين 2428(، والرتمييذي )913( رواه الطييرباي يف الييدعاء )(1
 قال االلباي صحعح لغريه و

( ت: 1182( التندير هرح ا امع الاصغري  نيد بن إ اعع  بن صالح بن منيد اشسد، ال حالي مث الاصنواي)ت(2
  ومنيَّد إسحاق منيَّد إبراىعم، ط: م تبة  ار السالم، الرياض
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ـُ َكرْصٍ ىَمْقًُمُف:   ُد سْم ـْ َأِمـَُف اًمـَّ »ىَماَل حُمَؿَّ ـُ ِم ـْ ًمَِساكِِف َوَيِدِه، َواعمُْْمِم ـْ ؾَمؾَِؿ اعمُْْسؾُِؿقَن ِم اُس اعمُْْسؾُِؿ َم

ؿْ  ـْ يَماَن يَمَذًمَِؽ « قَمغَم ِدَماِئِفْؿ َوَأْمَقاهِلِ ـُ ومِقِف َم ؾْماَلِمِف اعمُْْحِس ُؾ إِلِ ـُ اعمَُْؽؿِّ َمْعـَاُه َواهللَُّ َأقْمَؾُؿ: اعمُْْمِم

َٓ شَمَراُه ىَماَل ذِم طَمِديٍث آظَمَر:  ـْ ًمِ »َأ ـْ ؾَمؾَِؿ اعمُْْسؾُِؿقَن ِم َساكِِف َأوْمَضُؾ اعمُْْسؾِِؿلَم إؾِْماَلًما َم

 (.1)«َوَيِدهِ 

 لمدخٕه يف الضمي"( باب "دعاٞ أب٘ بلز27)

 صٍَ البّٗق٘ اللربٝ
صَمـَا       ـُ أسمك ؿَمقَبَة، طَمدَّ صَمـَا أسمق سمؽِر اسم صَمـَا َيعؼقُب، طَمدَّ أظمؼَمكا أسمق احُلَسلِم، أظمؼَمكا قمبُد اهللِ، طَمدَّ

ـُ ؾُمَؾقامَن، قمـ َزيَمرّيا، قمـ أسمك إؾمحاَق،  طمقِؿ سم ـِ َضؿَرَة ىمال: ارشَمدَّ قَمؾَؼَؿُة قمبُد اًمرَّ قمـ قماِصِؿ سم

ـُ قُمالصَمَة قمـ ديـِف سمعَد اًمـَّبِلِّ  َّٓ وملسَمك أن ََيـََح ًمِؾسؾِؿ، ومؼاَل أسمق سمؽٍر    سم : ٓ َكؼَبُؾ ِمـَؽ إ

ُؿ رم اجلَـَِّة، سمِسْؾٍؿ خمِْزَيٍة َأْو طَمرٍب ُُمِْؾقَ  ٍة. ومؼاَل: ما ؾِمْؾؿ خُمزَيٌة؟ ىمال: شَمشَفدوَن قمغم ىَمتالكا أهنَّ

 . (2)وأنَّ ىَمتاليُمؿ رم اًمـّاِر، وشَمدوَن ىَمتالكا وٓ َكِدى ىَمتاليُمؿ. وماظمتاروا ؾِمْؾاًم خُمزَيةً 

ـَ اخلطاِب ىمال اًمبقفؼل:  ِة أن قُمَؿَر سم يـا رم هذه اًمِؼصَّ َّٓ َيدوا وىَمد ُروِّ ىَمتالكا. وىماَل:  رَأى أ

  .غم أمِر اهلِل، ومال دياِت هَلُؿىَمتالكا ىُمتِؾقا قم

َّٓ سمِسْؾٍؿ خمِْزَيٍة َأْو طَمرٍب ُُمْؾَِقٍة( أي: إما طمْرب خُتِْرضُمؽؿ قمـ   ؾت:ىم ىمقًمف: )ٓ َكؼَبُؾ ِمـَؽ إ

 وىمقًمف: )وشَمدوَن ىَمتالكا( يعـل: شممدون دياهتؿ.  .(3)دياريمؿ أو ؾمؾؿ خُتِْزيؽؿ وشُمِذًمُّؽؿ

                                      

 (، وىد صحعحو315( رواه ابن منده يف االميان )(1

 (و 33272(، وابن أيب هعبة )16842رواه البعهق  يف ال ربى ) ((2

 (و 813( النهاية يف غري  األنر)3)
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 عمٜ ِزقن" ( باب "باب كٗف َصمي الٍيب28) 

 املصٍف لعبدالزساق

ـِ قَمبَّاٍس: أَ     ـِ اسْم ـِ قُمْتَبَة، قَم ـِ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـْ قُمَبْقِد اهللَِّ سْم ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكا َمْعَؿٌر، قَم نَّ ىمال: َأظْمؼَمَ

ٍد َرؾُمقِل اهللَِّ إِمَم ِهَرىْمَؾ قَمِظقِؿ : »يَمَتَب إِمَم ِهَرىْمَؾ  َرؾُمقَل اهللَِّ  ـْ حُمَؿَّ طِمقِؿ ِم ـِ اًمرَّ مْحَ سمِْسِؿ اهللَِّ اًمرَّ

َبَع اهْلَُدى ـِ اشمَّ وِم، ؾَماَلٌم قَمغَم َم  .(1)«اًمرُّ

 ٕٓ"أفُصباب "الضالً اصي اهلل َف( 29) 

 وصٍف ابَ أب٘ شٗبٛ

صَمـَا َأسُمق ُمَعاىمال      اَلَم : طَمدَّ ـْ قَمْبِد اهللِ، ىَماَل: إنَّ اًمسَّ ـِ َوْهٍب، قَم ـْ َزْيِد سْم ـِ إقَْمَؿِش، قَم ِوَيَة، قَم

 اهللِ وَمَلوْمُشقهُ 
ِ
ـْ َأؾْماَمء  .(2).اؾْمٌؿ ِم

 ء اهلل شمبارك وشمعامم اًمسالم.وومقف أن مـ اؾمام ىمؾت:    

 بالمٗن عمٜ الٍاٟي ٔالٗقظاُ؟" الً الٍيباب "كٗف َص( ب31) 

 األدب املفزد لمبدارٙ
ـْ قَمبْ        صَمـَا صَماسمٌِت، قَم ـُ اعْمُِغػَمِة ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ ىَماَل: طَمدَّ صَمـَا ُمقؾَمك سْم ِد ىمال: طَمدَّ

ـِ اعْمِْؼَداِد سمْ  ـِ َأيِب ًَمْقغَم، قَم ـِ سْم مْحَ ؾَْمَقِد ىَماَل: يَماَن اًمـَّبِلُّ اًمرَّ ْٕ ْقِؾ، وَمُقَسؾُِّؿ شَمْسؾِقاًم  ـِ ا ـَ اًمؾَّ ََيِلُء ِم

 (.3)"َٓ ُيقىِمُظ َكاِئاًم، َوُيْسِؿُع اًْمَقْؼَظانَ 

                                      

 (و2941(، ورواه البخاري كامال بقاصة أىب سفعان )9846( رواه عبد الرزاق)(1

( وصييحح إسيينا ه 1139ط: السييلفعة اهلنييد(، ورواه البخيياري يف األ ب بنحييده ) 26257( ماصيين  ابيين أيب هييعبة )(2
 األلبايو

 (و2719(، والرتمذي )2155(، ورواه مسلم مطداًل )1128( رواه البخاري يف األ ب املفر )(3
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 زب"( باب" األوَ يف الِض31) 

 ىٗدٙوضٍد احُل

مْحَ     ـُ ُمَعاِوَيَة اًْمَػَزاِريُّ ىَماَل: صمـا قَمْبُد اًمرَّ ـْ ىمال: صمـا َمْرَواُن سْم ، قَم َْكَصاِريُّ ْٕ ـُ َأيِب ؿُمَؿْقَؾَة ا ـِ سْم

ـْ َأسمِقِف ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقفِ  ، قَم َْكَصاِريِّ ْٕ ـٍ ا ـِ حُمَْص ـِ قُمَبْقِد اهللَِّ سْم َوؾَمؾََّؿ:  ؾَمَؾَؿَة سْم

سمِِف ُمَعاوًما» ـْ َأْصَبَح ِمـُْؽْؿ آِمـًا ذِم ِْسْ ْكَقا َم  .(1)«ذِم ضِمْسِؿِف قِمـَْدُه ـَمَعاُم َيْقِمِف وَمَؽَلكَّاَم طِمقَزْت ًَمُف اًمدُّ

 خن بٗتْ بالضالً"ىاُ اهلل اجلٍٛ ملَ َد( باب "َض33) 

ِّ٘  عىن الًٕٗ ٔالمٗمٛ إلبَ الضُّ
ـِ       ـُ قُمَؿػْمِ سْم َكا َأمْحَُد سْم ـُ  ىمال: َأظْمؼَمَ ـِ قُماَمَرَة، صمـا قُمَؿُر سْم ـُ قَماِمِر سْم ضُمقَصا، صمـا َأسُمق قَماِمٍر ُمقؾَمك سْم

، رَ  ـْ َأيِب ُأَماَمَة اًْمَباِهكِمِّ ، قَم ـِ طَمبِقٍب اعْمَُحاِريِبِّ ـْ ؾُمَؾْقاَمَن سْم ، قَم َْوَزاقِملُّ ْٕ يِضَ اهللَُّ قَمْبِد اًْمَقاطِمِد، صمـا ا

ـِ اًمـَّبِلِّ  ُف ىَماَل  قَمـُْف، قَم : َرضُمٌؾ ظَمَرَج هَماِزًيا ": َأكَّ ـٌ قَمغَم اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِم ؾَمبِقِؾ  صَماَلصَمٌة يُمؾُُّفْؿ َضاِم

ـٌ قَمغَم اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ طَمتَّك َيَتَقومَّ  ـْ َأضْمٍر َأْو اهللَِّ، وَمُفَق َضاِم ُه سماَِم َكاَل ِم اُه وَمُقْدظِمَؾُف اجْلَـََّة، َأْو َيُردَّ

اُه وَمُقْدظِمَؾُف اجْلَـََّة، ـٌ قَمغَم اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ طَمتَّك َيَتَقومَّ ُه  هَمـِقَؿٍة، َوَرضُمٌؾ َراَح اعْمَْسِجَد وَمُفَق َضاِم َأْو َيُردَّ

ـْ َأضْمٍر َأْو هَمـِقَؿٍة، وَ  ـٌ سماَِم َكاَل ِم  (.2)"قَمغَم اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َرضُمٌؾ َدظَمَؾ سَمْقَتُف سمَِساَلٍم وَمُفَق َضاِم

ومنذا }ىمال اخلطايب: حيتؿؾ وضمفلم أطمدمها أن يسؾؿ إذا دظمؾ مـزًمف يمام ىمال شمعامم  ىمؾت:   

[ واًمقضمف آظمر 61]اًمـقر:  {دظمؾتؿ سمققشمًا ومسؾؿقا قمغم أكػسؽؿ حتقة مـ قمـد اهلل مباريمة ـمقبة

 .(3)ن أراد سمدظمقل سمقتف سمسالم أي ًمزم اًمبقت ـمؾب اًمسالمة مـ اًمػتـأن يؽق

                                      

( 4141( وابيين ماجييو: )2346(، والرتمييذي: )4141ط سييلعم أسييد(، وأمحييد ) 443( رواه اشنيعييدي يف مسيينده )(1
 ويسنو األلبايو 

(وصييححو 18538(، والبعهقيي  يف ال ييربى )2494بييد او  )(، رواه ا161( رواه ابيين السييد يف عنييي  العييدم واللعليية )(2
 األلبايو

 (و 2/229( موامل السنن)(3
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 " ألوٛ حمىد باب "صالً اخلمٗن إبزاِٗي( 34) 

 وضٍد البشار

ـُ طَماشمٍِؿ ، ىَماَل     صَمـَا ؾَمقَّاُر سْم اُز ، ىَماَل : طَمدَّ ـِ إؾِْماَمقِمقَؾ اخْلَزَّ ـُ احْلَاِرِث سْم ُد سْم صَمـَاُه حُمَؿَّ : ىمال: طَمدَّ

صمَ  ـِ قَمْبِد طَمدَّ ـِ اًْمَؼاؾِمِؿ سْم ـُ إؾِْمَحاَق ، قَم ـِ سْم مْحَ صَمـَا قَمْبُد اًمرَّ ـُ ِزَياٍد ، ىَماَل : طَمدَّ ـَا قَمْبُد اًْمَقاطِمِد سْم

ـِ اًمـَّبِلِّ  ـِ َمْسُعقٍد ، قَم ـْ قَمْبِد اهلِل سْم ـْ َأسمِقِف ، قَم ـِ ، قَم مْحَ َي يِب ًَمِؼقُت اًمرَّ ىَماَل: عمََّا يَماَن ًَمْقَؾَة ُأْْسِ

تَِؽ  اِهقؿَ إسِْمرَ  ُد، اىْمَرْأ قَمغَم ُأمَّ اسمَِعِة، وَمَؼاَل: َيا حُمَؿَّ  اًمسَّ
ِ
اَمء اَلمَ ذِم اًمسَّ ُهْؿ َأنَّ اجْلَـَّ اًمسَّ َة ، َوَأظْمؼِمْ

اهُبَ قِمْذٌب َماُؤَها ، َوَأنَّ هَمْرَس ؿَمَجِرَها ؾُمْبَحاَن اهللِ ، َواحْلَْؿُد هلِلَِّ ، اا، َوَأنَّ ومِقَفا ىِمقَعاكً ، ـَمقٌِّب رَشَ

.  .(1)"َوَٓ إًَِمَف إَِّٓ اهللَُّ ، َواهللَُّ َأيْمؼَمُ

 ىمقًمف )وأن ومقفا ىمقعان( يعـل: أرضفا مستقية . ىمؾت:

 (  باب "عدً كىاه اإلمياُ يف محن الضالح عمٜ املضمىني"35)

 وضٍد عم٘ بَ اجلعد

ـْ َأسمِقِف ىمال ا      ـِ ؾَمَؾَؿَة، قَم ـْ إَِياِس سْم ـُ قُمْتَبَة، قَم ، أَكا َأيُّقُب سْم صَمـَا قَمكِمٌّ سمـ اجلعد ذم مسـده: طَمدَّ

اَلَح وَمَؾْقَس ِمـَّا: »ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ مَحََؾ قَمَؾْقـَا اًمسِّ  (.2)«َم

 املدٍٖٛ ٔأوٍّا" ًَُز( باب "َح36)

 املضتدزج عمٜ وضمي ألب٘ ٌعٗي

ـُ مُ       ـُ احْلَاِرِث، صَمـَا قَمكِمُّ سْم ، صَمـَا ِمـَْجاُب سْم ـُ َهاُروَن، صَمـَا ضَمْعَػٌر اًْمِػْرَيايِبُّ صَمـَا قَمكِمُّ سْم ْسهِفٍر، ىمال: طَمدَّ

قَّ  ـُ اًمصَّ صَمـَا َأسُمق قَمكِمِّ سْم ـِ إقَْمَؿِش َوطَمدَّ صَمـِل َأيِب صَمـَها َأسُمهق ُمَعاِوَيهَة صَمـَها قَم ـُ َأمْحََد طَمدَّ اِف صَمـَا قَمْبُد اهللَِّ سْم

                                      

 ( 1992( مسند الب ار رقم: )(1

 (و717(، ورواه البخاري )3311( رواه عل  بن ا ود يف مسنده )(2
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ـُ َأيِب ؿَمهْقبَ  ـُ هَمـَّاٍم صَمـَها َأسُمهق سَمْؽهِر سْمه ـُ حَيَْقك اًمطَّْؾِحلُّ صَمـَا قُمَبْقُد سْم َة صَمـَها َأسُمهق إقَْمَؿُش ح َوصمـا قَمْبُد اهللَِّ سْم

ـِ إقَْمَؿِش ح ـُ قَمهكِمٍّ صَمـَها َأسُمهق ظَمْقَثَؿهَة صَمـَها َأسُمهق  ُمَعاِوَيَة قَم ـُ إسِْمهَراِهقَؿ َأْكَبها َأمْحَهُد سْمه هُد سْمه صَمـَا حُمَؿَّ َوطَمدَّ

ـُ اًْمَعبَّهاِس صَمـَها َأسُمهق يُمَرْيهٍب صَمـَها َأسُمهق ُمَعاوِ  هُد سْمه ـُ طَمقَّهاَن صَمـَها حُمَؿَّ ِد سْمه ـِ ُمَعاِوَيَة ح َوصَمـَا َأسُمق حُمَؿَّ َيهَة قَمه

ـْ  َّٓ  إقَْمَؿِش قَم ـْ َزقَمهَؿ َأنَّ قِمـْهَدَكا ؿَمهْقًئا َيْؼهَرُؤُه إِ ـْ َأسمِقهِف ظَمَطَبـَها قَمهكِمٌّ وَمَؼهاَل َمه إسِْمَراِهقَؿ اًمتَّْقِؿلِّ قَمه

ِحقَػةَ  َراطَمهاِت وَمَؼهْد يَمهَذَب  يمَِتاَب اهللَِّ َوَهِذِه اًمصَّ ـَ اجْلِ سمِهِؾ َوَأؿْمهَقاُء ِمه ىَماَل َصِحقَػٌة ومِقَفا َأؾْمـَاُن اإْلِ

ـْ َأطْمهَدَث ومِقَفها طَمهَدصًما َأْو : َوومِقَفا ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ  :ىَماَل  )اعمَِْديـَُة طَمَرٌم َمها سَمهلْمَ قَمهػْمٍ إمَِم صَمهْقٍر وَمَؿه

َٓ َيْؼَبهُؾ اهللَُّ ِمـْهُف َيهْقَم اًْمِؼَقاَمهِة قَمهْدٓ َوٓ  آَوى حُمِْدصًما وَمَعَؾْقهِف ًَمْعـَهةُ  اهللَِّ َواعماَْلِئَؽهِة َواًمـَّهاِس َأمْجَِعهلَم 

ُة اعمُْْسؾِِؿلَم َواطِمَدٌة َيْسَعك هِبَا َأْدَكاُهْؿ(( ًَمْػُظُفْؿ ؾَمَقاءٌ  وًما، َوِذمَّ  .(1)".َِصْ

: أؾمهـان اإلسمهؾ وأؿمهقاء مهـ اجلراطمهات يعـهل  أشمك ذم اًمصحقػة اًمتل يماكت قمـد قمكم ىمؾت:

 .اًمتل شمؽقن ذم اًمبدن مـ آقمتداء قمؾقفا طماتاجلرا أطمؽام و ،مؼادير اًمديةومقفا سمقان 

يمهام شمؼهقل اًمهرواومض إكهام دًمقؾ قمغم أن اًمصحقػة مل يؽـ ومقفا أؿمقاء خيهتص هبها قمهكموومقف      

 يقضمد ومقفا أطمؽام رشقمقة ومؼط.

سملمـفها وؾمهالمفا وسمريمتفها، وًمهق ؾ ـ يمهؾ مها خُيهمهبقيهة إمهر سماحلػهاظ قمهغم اعمديـهة اًمـوومقف     

 ؾؿ.أقماهلل و ،يقاء ٕهؾ اًمبدعسماإل

 مِّي"مِّي َص( باب "ٌداٞ الزمحٛ َص37) 

 ألب٘ ٌعٗي حمٗٛ األٔلٗاٞ

ـُ       سمِقِع، صمـا اسْم ، صمـا َأسُمق اًمرَّ ـِ ـِ احْلََس ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ـُ طَمقَّاَن، صمـا إسِْمَراِهقُؿ سْم ِد سْم صَمـَا َأسُمق حُمَؿَّ  ىمال: طَمدَّ

ـِ يَ   سْم
ِ
ـْ قَمَطاء ـِ ِديـَاٍر، قَم ـْ قَمْبِد اهللِ سْم َة، قَم ـِ هَمِزيَّ ـْ قُماَمَرَة سْم قَعَة، قَم ـُ هَلِ ـْ َوْهٍب، صمـا اسْم َساٍر، قَم

                                      

 ( و1871(، ورواه البخاري )3173( رواه ايب نوعم يف مستخرجو على مسلم )(1
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ُف ىَماَل:  هُلَا ضِمرْسٌ ََيْؾُِس  "يَمْعٍب َأكَّ ـْ  ذِم ضَمَفـََّؿ َأْرسَمَعُة ضُمُسقٍر، َأوَّ قَمَؾْقِف يُمؾُّ ىَماـمِِع َرطِمٍؿ، َواًمثَّايِن َم

ـٌ طَمتَّك َيْؼِِضَ دَ  ُة يَماَن قَمَؾْقِف َدْي مْحَ اسمُِع قَمَؾْقِف اجْلَبَّاُروَن، َواًمرَّ يـَُف، َواًمثَّاًمُِث وَمَلْصَحاُب اًْمُغُؾقِل، َواًمرَّ

ْؿ  ْؿ ؾَمؾِّ  (.1)"شَمُؼقُل: َأْي َربِّ ؾَمؾِّ

 ٍٛ"عٍد قدٔوْ املدٖ باب "أٔه واُصىع وَ الٍيب( 38) 

 ولارً األخالق لمطرباٌ٘ 

ـُ        صَمـَا َأسُمق ُمْسؾٍِؿ، صمـا ُمَعاُذ سْم ، ح َوطَمدَّ ـُ ظَمؾِقَػَة اًْمَبْؽَراِويُّ ـُ ُمقؾَمك، صمـا َهْقَذُة سْم ىمال: صمـا سمنِْمُ سْم

ـْ قمَ  ـِ َأيِب َأْورَم، قَم ـْ ُزَراَرَة سْم ، قَم قَْمَرايِبُّ ْٕ : صمـا قَمْقٌف ا َٓ ٍم ىَماَل: قَمْقِذ اهللَِّ اًْمُؼَريِشُّ ىَما ـِ ؾَمالَّ ْبِد اهللَِّ سْم

ـْ ظَمَرَج وَمَؾامَّ َكَظْرُت إًَِمْقِف قَمَروْمُت َأنَّ َوضْمَفُف  اعمَِْديـََة اْكَجَػَؾ اًمـَّاُس ىِمَبَؾفُ عمََّا ىَمِدَم اًمـَّبِلُّ  وَمُؽـُْت ومِقَؿ

ُل َما ؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل: ًمَ  اٍب، وَمَؽاَن َأوَّ اَلَم، َوِصُؾقا »ْقَس سمَِقضْمِف يَمذَّ َعاَم، َوَأوْمُشقا اًمسَّ َأـْمِعُؿقا اًمطَّ

َْرطَماَم، َوَصؾُّقا َواًمـَّاُس كَِقاٌم، شَمْدظُمُؾقا اجْلَـََّة سمَِساَلمٍ  ْٕ  (.2)«ا

 باب "شعار املؤوٍني المّي َصمي َصمي عٍد الصزاط" (39) 

 الضٍٛ البَ أب٘ عاصي
ـْ    ـِ قُمَؿَر، قَم ـِ احْلَاِرِث سْم ْؾِت، قَم ـُ اًمصَّ ـُ َمْرُزوٍق، صمـا زاضمُر سْم ُد سْم اٍد َأيِب ـَمْؾَحَة، ىمال: صمـا حُمَؿَّ ؿَمدَّ

ـْ ؾَمِؾَؿ ًَمُف ؿَمَباسُمُف َدظَمَؾ »َأنَّ اًمـَّبِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَماَل:  َٓ شَمْزُكقا، َم َيا ؿَمَباَب ىُمَرْيٍش 

 .(3)"«اجْلَـَّةَ 

                                      

 ( و111(، ورواه عبداه ابن وى  يف جاموو )5/273م يف يلعة األولعاء ) ( رواه أبد نوع(1

(، وصيييححو الشيييعا هيييوع ، ورواه ابييين 23784(، ورواه اإلميييام أمحيييد )153( رواه الطيييرباي يف م يييارم اآلخيييالق ) (2
 (، وقال يسن صحعحو2485(، والرتمذي )1334ماجو )

 (و2411( يسنو األلباي يف صحعح الرتغع )1535( رواه ابن أيب عاصم يف السنة )(3
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 (باب "إُ اصتطعت الضََّمُي فافعن"41) 

 كتاب الضٍٛ لعبداهلل بَ اإلواً أمحد

دُ      ، كا حُمَؿَّ يَّ ـُ ؾُمَؾْقاَمَن َيْعـِل اًمـَُّؿػْمِ ، كا وُمَضْقُؾ سْم ِملُّ ـُ َأيِب سَمْؽٍر اعمَُْؼدَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـُ َأيِب ىمال: طَمدَّ  سْم

 َ ْٕ ـِ قَمْؿٍرو ا ـْ إَِياِس سْم ـِ َأيِب ـَماًمٍِب َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل حَيَْقك، قَم ـْ قَمكِمِّ سْم ، قَم ؾْمَؾِؿلِّ

« : ُف ؾَمَقُؽقُن اظْمتاَِلٌف َأْو َأْمٌر وَمنِِن اؾْمَتَطْعَت َؾُؿ وَماوْمَعْؾ  إِكَّ  .(1)«َأْن َيُؽقَن اًمسَّ

ؿ ومال يتلظمر ؾؿ اًمِس ؼقِ اؾمتطاع أن يُ  وومقف احلث قمغم مـ طمّض زمـ آظمتالف  ىمؾت:     

 وًمقػعؾ واهلل أقمؾؿ. 

 ( باب "وٍع الرتٖٔع يف املشاح ٔالمعب"41)

 شزح الضٍٛ لمبغٕٙ
اُن، أَ      ، َأكا َأسُمق اًْمَعبَّاِس اًمطَّحَّ ػِميُّ ـِ احْلِ ـُ احْلََس ُد سْم َكا حُمَؿَّ ـُ ىُمَرْيٍش، ىمال: َأظْمؼَمَ ُد سْم كا َأسُمق َأمْحََد حُمَؿَّ

ـْ قَمْبِد اهللَِّ  ـِ َأيِب ِذْئٍب، قَم ـِ اسْم ، َأكا َأسُمق قُمَبْقٍد، َكا ؿَمَباسَمُة، قَم لُّ ـُ قَمْبِد اًْمَعِزيِز اعْمَؽِّ ـِ َأكا قَمكِمُّ سْم  سْم

ـِ اًمـَّبلِّ  ِه، قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ َيِزيَد، قَم اِئِب سْم َٓ َيْلظُمَذنَّ َأطَمُديُمْؿ َمَتاَع َأظمقِف »، ىَماَل: اًمسَّ

ا ُه: «ٓقِمًبا ضَمادًّ ـْ َأظَمَذ قَمَصا َأظمقِف، »، َوىَماَل هَمػْمُ ا، وَمَؿ َٓ َيْلظُمُذ َأطَمُديُمْؿ قَمَصا َأظمقِف ٓقِمًبا ضمادًّ

َها إًَِمْقفِ  دَّ  .(2)«وَمْؾػَمُ

اَم ُيِريُد إِْدظَماَل اًْمَغْقِظ قَمَؾْقِف،    ىَمَتُف، إِكَّ َٓ ُيِريُد َْسِ وَمُفَق  ىَماَل َأسُمق قُمَبْقٍد: َيْعـِل َأْن َيْلظُمَذ َمَتاقَمُف، 

وِع قَمَؾْقفِ  ىَمِة، ضماٌد ذِم إِْدظَماِل إََذى واًمرَّ ِ  .(3)ٓقِمٌب ذِم اًمرسَّ

                                      

 ( و1264( رواه عبداه بن أمحد يف كتاب السنة برقم )(1

 (و 2572دي يف هرح السنة )( رواه البغ(2

 (و 2572( رواه البغدي يف هرح السنة )(3
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 (42) َٖ  مي جارٓ وَ بٕاٟقْ"ّضباب "الٕعٗد ملَ مل 

 ولارً األخالق لمدزاٟط٘  

امر، كا محاد سمـ ؾمؾؿة، قمـ ، كا أسمق اًمـرص اًمتَ ىماقان سمـ ؾمؾقامن أسمق ؾمفؾ اًمدَ ـَ ىمال: طمدصمـا سمَ     

قمكم سمـ زيد ويقكس سمـ قمبقد ومحقد اًمطقيؾ، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ريض اهلل قمـف أن اًمـبل 

 َاعمفاضمر مـ ساكف ويده، ومـ ًمِ  ؿ اعمسؾؿقنؾِ ف اًمـاس، واعمسؾؿ مـ ؾَم ـَ مِ ىمال: )اعمممـ مـ أ

 .(1)ؼف(قائِ لمـ ضماره سمَ دظمؾ اجلـة قمبد ٓ يَ ر اًمسقء، واًمذي كػيس سمقده ٓ يَ جَ هَ 

 وؾمقد اعمرؾمؾلم وقمغم آًمف واحلؿد هلل رب اًمعاعملم، وصؾ اًمؾفؿ وؾمؾؿ قمغم إمام اًمـبقلم

 وصحبف اًمغر اعمقاملم، ومـ شمبعفؿ إمم يقم احلنم اًمعظقؿ.

، ُمردة مـ إؾماكقد مع ًمؼط سمعض اًمدرر متت إرسمعقن اًمَسالَّمقة، ذم اًمِسْؾؿ واًمسالم

 رزىمـا اهلل وإيايمؿ طمسـ اخلتام. قمؾقفا مـ كؽات إئؿة، 

 اومؼر قمباد اهلل ويمتبف

 حمؿد آل ؾمالم إزهري اًمشاومعلأسمقاحلسـ قمكم سمـ طمسـ سمـ 

 ؾمؾؿف اهلل

 1440ذم اًمثامـ مـ ؿمفر ؿمقال 

 

 

 

                                      

 (و419( رواه اخلرا ط  يف م ارم األخالق برقم )(1
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 فّزس احملتٕٖات
 2 ................................................................. شمؼريظ أ د. قمبد اهلل سمـ ىماؾمؿ سمـ إؾمامقمقؾ اًمقؿمكم

 6 ......................................................................................................... ؼدمةم

ْؾُؿ سمؿعـك واطمد"( سماب 3) الَم َواًمسِّ  12 ................................................. صحقح اًمبخاري "أن اًمسَّ

 12 .................................................................. صحقح مسؾؿ"إن اهلل هق اًمسالم"( سماب 4)

 13 .................................................... ضمامع اًمؽممذي"إطمسان اًمظـ سمؿـ أًمؼك اًمسالم"( سماب 5)

 14 ............................................................ ؾمــ أيب داود"ب اًمدظمقل ذم اًمسؾؿـمؾ"( سماب 6)

 15 .............................................. ؾمــ اًمـسائل"مـ ؾمؾؿ اًمـاس مـف ومـ أمـ اًمـاس مـف"( سماب 7)

 16 .................................................................. ؾمــ اسمـ ماضمف"أي اإلؾمالم ظمػم  "( سماب8)

 16 ..................................................... ؾمــ ؾمعقد سمـ مـصقر"مـ أقمطل إمان ومغدر"( سماب 9)

 17 ........................................... مسـد اإلمام أمحد"رضمقع اًمِسؾؿ سمعد ومؼده ذم آظمر اًمزمـ"( سماب 10)

 18 ...................................... مسـد أيب يعغم "رشط اجلؾقس ذم اًمطرىمات أداء طمؼ اًمطريؼ"( سماب 11)

 18 ............................................ ؾمــ اًمدارمل"ومشق اًمسالم ؾمبب ًمدظمقل اجلـة سمسالم"( سماب 12)

 19 ........................................... اعمقـمل سمرواية اًمؾقثل "مـ صػات مـ يمان يممـ سماهلل..؟"( سماب 13)

 19 .................................. مسـد قمبد سمـ محقد"ؾمالم اًمرايمب قمغم اًمؼاقمد وإيمثر قمغم إىمؾ"( سماب 14)

 20 .............................................................. صحقح اسمـ ظمزيؿة"مـ اهلل اًمسالم"( سماب 15)

 21 ........................................................ صحقح اسمـ طمبان"ضمزاء مـ أومشك اًمسالم"( سماب 16)

 21 ........................................................... مستدرك احلايمؿ"اإلؾمالم يلمر سماًمسؾؿ"( سماب 17)

 23 ........................................................ شمعظقؿ ىمدر اًمصالة"اًمسالم دواء اًمبغضاء"( سماب 18)

 23 ....................................... أصقل اًمسـة ٓسمـ أيب َزَمـلم"ما هق سمؿممـ..  سماب ىمقل اًمـبل "( 19)

 24 ............. اعمسـد ٕيب داود اًمطقاًميس"ىمسؿ اًمـبل صمالصًما سمـػل يمامل اإليامن قمؿـ ٓ يلمـ ضماره سمقائؼف"( سماب 20)
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 24 ................................. اعمقـمل سمرواية حمؿد سمـ احلسـ"كؼصان اإليامن سمحؿؾ اًمسالح قمؾقـا"( سماب 21)

 24 ..................................... ؾمتَخرج أيب قَمقاكة"واًمبنُمى هلا اًمسالم ِمـ اهلل قمغم ظمدَية"( سماب 22)

 25 .............................................. اعمعجؿ اًمؽبػم ًمؾطؼماين"َوضِع اهلل اًمسالم سملم اًمـاس"( سماب 23)

 25 ........................................................... يناعمعجؿ إوؾمط ًمؾطؼما"َمـ اعمُسؾؿ؟"( سماب 24)

 26 ................................................ اًمدقماء ًمؾطؼماين"سماًمسالمة واإلؾمالم دقماء اًمـبل"( سماب 25)

 26 .............................................. اإليامن إلسمـ مـده"ممـمـ اعمسؾؿ واعم إظمبار اًمـبل"( سماب 26)

 27 .......................................... ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى"ًمؾدظمقل ذم اًمسؾؿدقماء أيب سمؽر"( سماب 27)

 28 .......................................... اعمصـػ ًمعبداًمرزاق"قمغم هرىمؾ سماب يمقػ ؾَمؾؿ اًمـبل"( سماب 28)

 28 ..................................................... مصـػ اسمـ أيب ؿمقبة"اًمسالم اؾمؿ اهلل وملومشقه"( سماب 29)

 28 ........................... إدب اعمػرد ًمؾبخاري"سماًمؾقؾ قمغم اًمـائؿ واًمقؼظان؟ يمقػ ؾَمالم اًمـبل"( سماب 30)

 29 ................................................................ مسـد احلؿقدي"إمـ ذم اًمرسب "( سماب31)

ـِّل"ضامن اهلل اجلـة عمـ دظمؾ سمقتف سماًمسالم"( سماب 33)  29 .............................. قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة إلسمـ اًمسُّ

 30 ............................................... مسـد اًمبزار" ٕمة حمؿد ؾمالم اخلؾقؾ إسمراهقؿ"( سماب 34)

 30 ............................... مسـد قمكم سمـ اجلعد"قمدم يمامل اإليامن ذم محؾ اًمسالح قمغم اعمسؾؿلم"(  سماب 35)

 31 ............................................... اعمستخرج قمغم مسؾؿ ٕيب كعقؿ"طَمَرُم اعمديـة وأمـفا"( سماب 36)

 32 ....................................................طمؾقة إوًمقاء ٕيب كعقؿ"كداء اًمرمحة ؾَمؾِّؿ ؾَمؾِّؿ"اب ( سم37)

 32 ................................... مؽارم إظمالق ًمؾخرائطل"اًمققمقد عمـ مل َيّسؾؿ ضماره مـ سمقائؼف"( سماب 38)

 33 ................................ اًمسـة ٓسمـ أيب قماصؿ"ؿمعار اعمممـلم اًمؾفؿ ؾَمؾؿ ؾَمؾؿ قمـد اًمرصاط"( سماب 39)

َؾُؿ وم"(سماب 40)  33 ..................................... يمتاب اًمسـة ًمعبداهلل سمـ اإلمام أمحد"اومعؾإن اؾمتطعت اًمسَّ

 33 ............................................... رشح اًمسـة ًمؾبغقي"مـع اًمؽمويع ذم اعمزاح واًمؾعب"( سماب 41)

 32 .............................. مؽارم إظمالق ًمؾطؼماين"قمـد ىمدومف اعمديـة أول ماؾُمؿع مـ اًمـبل"( سماب 42)
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 ومفرس إطماديث

 رىمؿ اًمصػحة                                                                                                                                                    احلديث                       

ـْ َأْصَحاسمِِف اًْمَعُدوَّ وَمَؼَتَؾ ومِقِفؿْ  ضُمُؾ ِم َؼ اًمرَّ  16 ................................................................... إَِذا حَلِ

ـُ قُمال  28 ....................................................................... صَمَة قمـ ديـِف سمعَد اًمـَّبِلِّ ارشَمدَّ قَمؾَؼَؿُة سم

 14 ............................................ وَمَسِؿَع َصْقَت قَمائَِشَة قَماًمًِقا ، اؾْمَتْلَذَن َأسُمق سَمْؽٍر َرمْحَُة اهللِ قَمَؾْقِف قَمغَم اًمـَّبِلِّ 

َْرضِ  ْٕ ، اْرمَحُقا َمـ ذم ا ـُ مْحَ امِحُقَن َيْرمَحُُفُؿ اًمرَّ  10 ................................................................ اًمرَّ

ـْ ًمِ  ـْ ؾَمؾَِؿ اعمُْْسؾُِؿقَن ِم  26 ....................................................................... َساكِِف َوَيِدهِ اعمُْْسؾُِؿ ِم

ـْ ًمَِساكِِف َوَيِدِه، ـْ ؾَمؾَِؿ اًمـَّاُس ِم  15 ......................................................................... اعمُْْسؾُِؿ َم

 32 .............................................................. اعمممـ مـ َأِمـَف اًمـاس، واعمسؾؿ مـ ؾَمؾِؿ اعمسؾؿقن

 اهللِ وَمَلوْمُشقهُ 
ِ
ـْ َأؾْماَمء اَلَم اؾْمٌؿ ِم  29 ........................................................................... إنَّ اًمسَّ

 َ ْٕ  اهللِ َوَضَعُف ذِم ا
ِ
ـْ َأؾْماَمء اَلَم اؾْمٌؿ ِم  25 ................................................... ْرِض، وَمَلوْمُشقُه ومِقُؽؿْ إِنَّ اًمسَّ

َْكَدًُمِس ُيَؼاُل ًَمُف: ُذو اًْمُعْرِف ََيَْؿعُ  ْٕ  اعمُْْسؾِِؿلَم سمِا
ِ
ـْ َأقْمَداء  21 ................................................ َأنَّ َرضُماًل ِم

ؾْماَلِم ظَمػْمٌ َأنَّ َرضُماًل، ؾَمَلَل َرؾُمقَل اهللَِّ   16 .................................................................. : َأيُّ اإْلِ

 28 .................................................................................. يَمَتَب إمَِم ِهَرىْمَؾ  َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

ـْ سَماـمِـَِفا إِنَّ ذِم   21 ....................................................................... اجْلَـَِّة هُمَروًما ُيَرى فَماِهُرَها ِم

 11 ................................................................... إِكَّاَم إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَّاِت، َوإِكَّاَم ًمُِؽؾِّ اْمِرٍئ َما َكَقى

ُف ؾَمَقُؽقُن اظْمتاَِلٌف َأْو َأْمٌر وَمنِِن اؾْمتََطْعَت   33 ...................................................................... إِكَّ

 19 .................................................................... قا ومِقفِ شَمَعؾَُّؿقا اًْمُؼْرآَن، وَمنَِذا شَمَعؾَّْؿُتُؿقُه، وَماَل شَمْغؾُ 

: َرضُمٌؾ ظَمَرَج هَماِزًيا ـٌ قَمغَم اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  30 ......................................................... صَماَلصَمٌة يُمؾُُّفْؿ َضاِم

ِة اًْمَقَداعِ  ُف ىَماَل ذِم طَمجَّ َؿ َأكَّ ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ صَمُف قَم  27 ................................................ طَمدَّ

َُمِؿ ىَمْبَؾُؽُؿ: احْلََسُد وَ  ْٕ  23 .................................................................. اًْمَبْغَضاءُ َدبَّ إًَِمْقُؽْؿ َداُء ا

هُلَا ضِمرْسٌ ََيْؾُِس   32 ....................................................................... ذِم ضَمَفـََّؿ َأْرسَمَعُة ضُمُسقٍر، َأوَّ

ـْ َأْصَحاِب َرؾُمقِل اهللِ  ـْ سَمـِل ؾُمَؾْقٍؿ قَمغَم َكَػٍر ِم  13 ................................................... ىَماَل: َمرَّ َرضُمٌؾ ِم

اَلِل ىَماَل  يَماَن اًمـَّبِلُّ   26 .............................................................................. إَِذا َكَظَر إمَِم اهْلِ

 12 ....................................................................... ، وَمَؾِحَؼُف اعمُْسؾُِؿقنَ يَماَن َرضُمٌؾ ذِم هُمـَْقَؿٍة ًَمفُ 

َّٓ ِمْؼَداَر َما َيُؼقُل  يَماَن َرؾُمقُل اهللَِّ َٓ ََيْؾُِس إِ اَلِة   20 .................................................. إَِذا ؾَمؾََّؿ ذِم اًمصَّ

اَلِة ظَمْؾَػ َرؾُمقِل اهللِ  اَلُم قَمغَم اهللِيُمـَّا َكُؼقُل ذِم اًمصَّ  12 ......................................................... : اًمسَّ
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ا َٓ َيْلظُمَذنَّ َأطَمُديُمْؿ َمَتاَع َأظمقِف ٓقِمًبا  34 ........................................................................ ضَمادًّ

ـُ  َٓ ُيْمِم ـُ َواهللَِّ  َٓ ُيْمِم ـُ َواهللَِّ   24 ............................................................................ َٓ ُيْمِم

 34 ......................................................................... اعمَِْديـََة اْكَجَػَؾ اًمـَّاُس ىِمَبَؾفُ عمََّا ىَمِدَم اًمـَّبِلُّ 

وَمُف اًمـَّاُس  عمََّا ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللَِّ  18 ....................................................................... اعمَِْديـََة اؾْمَتنْمَ

َي يِب ًَمِؼقُت   30 ............................................................................ إسِْمَراِهقؿَ  عمََّا يَماَن ًَمْقَؾَة ُأْْسِ

ـُ ضَماُرهُ  َٓ َيْلَم ـْ  ـٍ َم  23 ................................................................................ َما ُهَق سمُِؿْمِم

سمِِف ُمَعاوًما ـْ َأْصَبَح ِمـُْؽْؿ آِمـًا ذِم ِْسْ  29 ............................................................................ َم

 3 ................................................................................ مـ طمػظ قمغم أمتل أرسمعلم طمديثا

اَلَح وَمَؾْقَس ِمـَّا ـْ مَحََؾ قَمَؾْقـَا اًمسِّ  31 ............................................................................... َم

 َّٓ ـْ َزقَمَؿ َأنَّ قِمـَْدَكا ؿَمْقًئا َيْؼَرُؤُه إِ ِحقَػةَ َم  31 ...................................................... يمَِتاَب اهللَِّ َوَهِذِه اًمصَّ

ـُ سمِاهللَِّ َواًْمَقْقِم أظِمرِ  ـْ يَماَن ُيْمِم  19 ............................................................................... َم

 3 ............................................................................... كّّض اهلل  أمرًأ ؾمؿع مؼاًمتل ومققماها

ُعَداِت  هَنَك َرؾُمقُل اهللَِّ  وَْمـَِقِة َواًمصُّ ْٕ ـِ ا  18 ........................................................................ قَم

ـْ ؾَمؾَِؿ ًَمُف ؿَمَباسُمفُ  َٓ شَمْزُكقا، َم  33 .......................................................... َدظَمَؾ اجْلَـَّةَ  َيا ؿَمَباَب ىُمَرْيٍش 

، َوطَمَؽاًم ُمْؼِسًطا ًٓ ـُ َمْرَيَؿ إَِماًما قَماِد  17 ..................................................................... َيـِْزُل اسْم
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