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 ٍقدٍح
مـ ذور أكػًـو ومـ  وهللوكعقذ سم ،كحؿده وكًتعقـف وكًتغػره هللحلؿد إن ا

وأؿمفد أن ٓ  ،ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف ،ال مضؾ ًمفوم اهللمـ هيده  ،ؾمقئوت أقمامًمـو

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمفد أن حمؿًدا قمٌده ورؾمقًمف.  اهللإًمف إٓ 

   أمو سمعد:

ويضحؽـو مو أوحؽف وحيزكـو مو أطمزكف ويًقؤكو مو ملسو هيلع هللا ىلص  ومقنكو مو ه كٌقـو 

 وهذا يمامل اعمتوسمعي وآشمٌوع ويمامل اعمحٌي وآكؼقود.ملسو هيلع هللا ىلص يًقؤه 

ع امو ح  مـ إطموديٌ واًمؼصص واًمًػمة اًمتل وحؽ ومقفو وىمد هين أن أمج

 .، ومقن اهلل ذًمؽ سمػضؾف ورمحتف ملسو هيلع هللا ىلص واؾمتـور أو شمًٌؿ وومرح ملسو هيلع هللا ىلص كٌقـو 

 وىمد يؼقل ىموئؾ مو ؾمٌى مجع هذه اعمودة وملىمقل:

 :وؾمتجده مٌقـو ذم اًمرؾموًمي إن ؿموء اهلل امو يًتػود مـ ذًمؽ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.شمقاوعف  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص.طمًـ ظمؾؼف  -2

 ملسو هيلع هللا ىلص.س وىمرب مـ اًمـوًملم ضموكٌف  -3
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 ملسو هيلع هللا ىلص.اكًٌوـمف وؾمعي حدره  -4 

 قمغم رسمف وقمد آهتامم سمؿؽر إقمداء ووقؼ احلقوة.ملسو هيلع هللا ىلص شمقيمؾف  -5

 ملسو هيلع هللا ىلص.إدظمول اًمنور قمغم أححوسمف  -6

 ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم.ملسو هيلع هللا ىلص طمؽؿتف وسمالهمتف  -7

 ذم معومؾي إهؾ واإلظمقان وإقمداء.ملسو هيلع هللا ىلص وؾمطقتف  -8

  .ملسو هيلع هللا ىلصىمؾي وحؽف  -9

 يمون شمًٌام واهلل اعمقومؼ.ملسو هيلع هللا ىلص أيمثر وحؽف أن  -11

 و اًمتػوقمؾ معفو. شمدسمر اًمؼصي -11

 ضمقاز اًمضحؽ. -12

ٓ يـطؼ قمـ اهلقى وٓ يضحؽ قمٌثو وٓ هلقا وًمعٌو وهق مـزه قمـ ملسو هيلع هللا ىلص وكٌقـو 

 اًمؾغق ومضحؽف قمٌودة وآىمتداء سمف قمٌوده .

 ،ثرت طمتك حور مقوققمو ؿمقؼو ومًلًمي مفؿييمصمؿ أرسمعلم طمديثو وىمد مجعً 

اًمصحقحي ومجؿعً مو شمقن مـ اًمصحق  ذم اًمٌوب ومو يمون مـ اًمؼصص اًمـٌقيي 

وهـوك أطموديٌ ذم اًمصحقحلم وردت مـ دون ذيمر اًمضحؽ وزيدت سملؾموكقد 

 ظمورج اًمصحقحلم وىمد كٌفً قمغم ذًمؽ واهلل اعمقومؼ.
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 مَا َيُق جبالىه تعاىـً وعش وجو إثثاخ اىضحل هلل تاب

، ومٌعٌ إمم كًوئف ومؼؾـ: مو ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، أن رضمال أشمك اًمـٌل 

، ومؼول رضمؾ مـ ش مـ يضؿ أو يضقػ هذا: »ملسو هيلع هللا ىلصول رؾمقل اهلل معـو إٓ اعموء، ومؼ

، ومؼوًمً: ملسو هيلع هللا ىلصإكصور: أكو، وموكطؾؼ سمف إمم امرأشمف، ومؼول: أيمرمل وقػ رؾمقل اهلل 

مو قمـدكو إٓ ىمقت حٌقوين، ومؼول: هقئل ـمعومؽ، وأحٌحل هاضمؽ، وكقمل 

حٌقوكؽ إذا أرادوا قمشوء، ومفقلت ـمعومفو، وأحٌحً هاضمفو، وكقمً حٌقوهنو، 

ىمومً يملهنو شمصؾ  هاضمفو وملـمػلشمف، ومجعال يريوكف أهنام يليمالن، ومٌوشمو ـموويلم،  صمؿ

ضحك اهلل الؾقؾة، أو عجب، من »، ومؼول: ملسو هيلع هللا ىلصومؾام أحٌ  همدا إمم رؾمقل اهلل 

ويمصمرون قمغم أكػًفؿ وًمق يمون هبؿ ظمصوحي ومـ يقق ؿم  ﴿وملكزل اهلل: ش فعالؽام

 .[9]احلنم:  ﴾كػًف وملوًمئؽ هؿ اعمػؾحقن

  .(2154)ومًؾؿ  (3798)خوري رواه  اًمٌ

رّد أهؾ اًمًـي واجلامقمي قمغم اًمذيـ ظموًمػقا اًمقؾمطقي ذم سموب اًمعؼوئد سمشتك 

أكقاقمفؿ، ومردوا قمغم اجلفؿقي واعمعتزًمي وإؿموقمرة وهمػمهؿ اًمذيـ قمطؾقا حػوت 

قمـ حػوشمف زاقمؿلم أن هذا شمعظقؿ هلل  قمز وضمؾاهلل وشملوًمقا سمعضفو، قمطؾقا اهلل 

يشٌف  قمز وضمؾدوا قمغم أهؾ اًمتشٌقف اًمذيـ ىموًمقا: إن اهلل وسمعد قمـ اًمتشٌقف، ور

 .ظمؾؼف ذم يمؾ حػوشمف

ومؼول أهؾ اًمًـي: احلؼ هق اًمقؾمط، كثًٌ هلل أؾمامءه وحػوشمف اًمتل وردت ذم 

اًمؽتوب واًمًـي سمال متثقؾ اعمؿثؾي وشمشٌقف اعمشٌفي، وسمال شمعطقؾ اعمعطؾي وشملويؾ 
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ًمي، ومؿـ ُهدي إمم ذًمؽ ومؼد هدي إمم اًمٍم  اط اعمًتؼقؿ، ساط اًمذيـ أكعؿ اعمُلوِّ

 .اهلل قمؾقفؿ مـ اًمـٌقلم واًمًؾػ اًمصوحللم

وهذا هق احلؼ اًمذي يدل قمؾقف اًمؽتوب واًمًـي، ومنن اهلل شمعومم ظموـمٌـو ذم 

وىمول ، (1) بِؾَِساٍن َعَرِِبٍّ ُمبنٍِي﴾﴿اًمؽتوب واًمًـي سمام كعؼؾف وكػفؿف، ىمول اهلل شمعومم: 

َُهُؼونَ ﴿ُقْرآًكا َعَربِقًّا َغْرَ  ؾمٌحوكف: ُفْم َت  .(2) ﴾ ِيي ِعَوٍج َلَعؾُه

 ِؿقُع اْلَبِصرُ ﴿: قال اهلل تعاىل ٌء َوُهَو السُه  .(3) ﴾َلْقَس َكِؿْثؾِِه ََشْ

 ا َوَيُروا الُهِذتَن ُتْؾِحُدوَن ﴿: قال اهلل تعاىلو ْسـَى َفاْدُعوُه ِِبَ َْشاَمُء اْْلُ ْٕ َوهلِلُهِ ا

 .(4) ﴾ا َكاُكوا َتْعَؿُؾونَ ِِف َأْشاَمئِِه َشُقْجَزْوَن مَ 

 أهؾ اًمًـي جمؿعقن قمغم اإلىمرار »: (5)ذم ذًمؽ تؼول اإلمام ابن عبد الز

سموًمصػوت اًمقاردة يمؾفو ذم اًمؼرآن واًمًـي، واإليامن هبو، ومحؾفو قمغم احلؼقؼي ٓ 

 .«قمغم اعمجوز: إٓ أهنؿ ٓ يؽقػقن ؿمقئًو مـ ذًمؽ، وٓ جيدون ومقف حػي حمصقرة

                                                           

 (.ٜ٘ٔ( )سورة الشعراء: ٔ)

 (.ٕٛ( )سورة الزمر: ٕ)

 (.ٔٔ( )سورة الشورى: ٖ)

 (.ٓٛٔ( )سورة األعراف: ٗ)

 (.٘ٗٔ/ ٚ« )التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد( »٘)
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 ومذهى اًمًؾػ سملم اًمتعطقؾ وسملم » :(1)شمام ابن تقؿقةوقال صقخ اإل

اًمتؿثقؾ، ومال يؿثؾقن حػوت اهلل سمصػوت ظمؾؼف، يمام ٓ يؿثؾقن ذاشمف سمذات ظمؾؼف، 

ومقعطؾقن أؾمامءه ملسو هيلع هللا ىلص وٓ يـػقن قمـف مو وحػ سمف كػًف، أو وحػف سمف رؾمقًمف 

احلًـك وحػوشمف اًمعغم، وحيّرومقن اًمؽؾؿ قمـ مقاوعف، ويؾحدون ذم أؾمامء اهلل 

 . «وآيوشمف

 ٍِ َضحل اهلل إىُهٌ تاب

 الؼقامة توم اهلل عـد اجلفاد أفضلملسو هيلع هللا ىلص: »ىمول رؾمقل اهلل  ؾمعقداخلدري أيب قمـ  

 ِف تَؾبطون أولئك تؼَؾوا، حَى تؾػَون وجوهفم فما إول الصف ِف تؾؼون الذتن

 حساب فما قوم إىل ضحك إيا ربك ربك،إن إلقفم تـظر اجلـة من العذ الغرف

 ش.عؾقفم

 .( 227/  2) " إوؾمط " ذم اًمطؼماين ضمفأظمر

 (123/ 6) اًمصحقحي وهق ذم اًمًؾًؾي

 ٍِ َضحل اهلل ىه حيثه تاب

 وتضحُك  وجّل، عزّ  اهللُ  حيبُّفم ثماثةٌ » : ىمول - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمـٌل قمـ اًمدرداء أيب قمـ

 فنّما وجّل، عزّ  هلل بـػِسه وراَءها قاتَل  فئٌة9 اكَؽَشػْت  إيا الذي :ِبم وتسَبُش  إلقفم،

                                                           

 (.ٕٚٙ/ ٔ« )الفتوى احلموية الكربى( »ٔ)
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ه أن وإّما أْن ُتؼََل،   يل َصَزَ  كقف عبِدي إىل اكظُروا: اهللُ فقؼوُل  وتؽِػَقه، اهللُ َتـُنَ

:[ تؼول]الؾقل، فـ من فقؼوم حسن، لني وفراش حسـاء، امرأة له والذي !كػَسه؟

 مَعه وكانَ  َشَػٍر، ِف تؽونُ  والِذي  !رَقَد  صاءَ  ولو وتـاجقـي، فقذُكرين صفوَته، تذر

 . شرّضاءَ  أو رّساءَ  ِف الّسحرِ  من فؼامَ  ثّم َهَجُعوا، وكِصُبوا ِفُروافس رْكٌب9

( 472ـ 471 ص) شواًمصػوت إؾمامء» ذم واًمٌقفؼل ،(1/25) احلويمؿ أظمرضمف

 ! شرواشمف سمجؿقع اطمتجو وىمد ححق ، طمديٌ» :احلويمؿ وىمول

 .(1397/ 7) اًمصحقحي إطموديٌ وهق ذم ؾمؾًؾي

 تاب

ـْ  ِله  َأشَمك َرضُماًل  َأنه  قَمـُْف، اهللهُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ٌَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ٌََع وِئفِ  إمَِم  وَم ًَ
ـَ  كِ  َمو: وَمُؼْؾ

ٓه  َمَعـَو ـَ  َرضُمٌؾ  وَمَؼوَل  ، شَهَذا ُتِضقُف  َأوْ  َتُضمُّ  َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  اعمَوُء، إِ  ِم

ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقلِ  َوْقَػ  َأيْمِرِمل: َؼوَل ومَ  اْمَرَأشمِِف، إِمَم  سمِفِ  وَموْكَطَؾَؼ  َأَكو،: إَْكَصورِ   َمو: وَمَؼوًَم

ٓه  قِمـَْدَكو ٌَْقويِن، ىُمقُت  إِ اضَمِؽ، َوَأْحٌِِحل ـَمَعوَمِؽ، َهقِِّئل: وَمَؼوَل  ِح ِمل ِهَ ٌَْقوَكِؽ  َوَكقِّ  ِح

ًْ  ـَمَعوَمَفو، وَمَفقهَلْت  قَمَشوًء، َأَراُدوا إَِذا ٌََح اضَمَفو، َوَأْح ًْ  ِهَ َم ًْ  صُمؿه  ٌَْقوهَنَو،ِح  َوَكقه  ىَموَم

َو اضَمَفو شُمْصؾُِ   يَمَلهنه اَُم  ُيِرَيوكِفِ  وَمَجَعالَ  وَمَلـْمَػَلشْمُف، ِهَ ٌَوشَمو َيْليُماَلِن، َأهنه ، وَم ٌََ   وَمَؾامه  ـَموِوَيلْمِ  َأْح

ْقَؾَة، اهللُهُ َضِحَك : »وَمَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقلِ  إمَِم  هَمَدا  وَمَلْكَزَل  شَفَعالُِؽاَم  ِمنْ  َعِجَب، َأوْ  الؾُه

 ُهمُ  َفُلوَلئَِك  َكْػِسهِ  ُصحُه  ُتوَق  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِِبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْكُػِسِفمْ  َعَذ  َوُتْمثُِرونَ ﴿: اهللهُ

 [9: احلنم] ﴾ادُْػؾُِحونَ 
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 اًمضقػ إيمرام سموب إذسمي ذم ومًؾؿ (4889 و 3798) اًمٌخوري أظمرضمف

 . 2154 رىمؿ إيثوره وومضؾ
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 حكاو انضحكفصم في بعض أ

 اىدعاء حبظِ اخليق  تاب

الضحك ادلتوسط بال إفراط وال تفريط يعترب من حسن اخللق والغلو فيه 
 من سوء اخللق. واجلفاء يعترب

َواْهِدِن ِِلَْحَسِن اِْلَْخََلِق ََل يَ ْهِدي ِِلَْحَسِنَها » ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان من دعاء النيب 
ََ ِإَلا أَْنَت، َواْصِرْف َعّنِّ َسيِّئَ َها ََل  َْْدْي ََ َوَس ْي ِرُف َعّنِّ َسيِّئَ َها ِإَلا أَْنَت، ََّ ا ْْ  َي

َْاََْيَت،  ، تَ ََّارَْكَت َوتَ  ََ ََ َوِإََْي ، أَنَا ِب ََ رُّ ََْيَس ِإََْي ، َواَشا ََ ُر ُكلُُّه ِف َيَدْي َواْْلَي ْ
 ََ ل، حسن اخللق نعمة من هللا يف مجيع األحوا، ف(ٔ)«َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإََْي

ن خلقه مع القريب  وادلؤمن يكون على أحسن خلق، وهذا هو األصل، فُيحسِّ
 والبعيد، والصغري والكبري، وال ينبغي له أن ُيسيء خلقه.

 حنٌ اىضحل يف اىصالج  تاب

ـْ  ًُ : ىَموَل  َمْعَؿرٍ  قَم ْهِريه  ؾَمَلًْم ـْ  اًمزُّ ِحِؽ اًم ذِم  ًَمْقَس : »ىَموَل  َذًمَِؽ  قَم  .شُوُوقءٌ  ضه

 ،وإؾمـوده ححق 

 (377/ 2) اًمصـعوين اًمرزاق قمٌد رواه 

                                                           

 (، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍب.ٔٚٚ« )صحيح مسلم( »4)
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ٌْدِ  ـْ وقمَ  ـِ  قَم مْحَ ـِ  اًمره ـِ  اًْمَؼوؾِمِؿ، سْم ـِ  اًْمَؼوؾِمؿِ  قَم دٍ  سْم  وَمَلَمَرهُ  َيْضَحُؽ  َرضُماًل  َرَأى َأكهفُ : »حُمَؿه

اَلةَ  ُيِعقدَ  َأنْ   . وإؾمـوده ححق  .شاًمصه

 (377/ 2) اًمصـعوين اًمرزاق قمٌد رواه

 اًمصحق  أكف يـؼض اًمصالة وٓ يـؼض اًمقوقء. لت9ق

 (61/ 2) اعمجؿقعىمول اًمـقوي ذم 

 مجفقر ومذهى ومؿذهٌـو سمؼفؼفي يمون إن اًمصالة ذم اًمضحؽ ذم اًمعؾامء واظمتؾػ

 ىمقل وهق إؿمعري مقؾمك وأسمق وضموسمر مًعقد اسمـ ىمول وسمف يـؼض ٓ أكف اًمعؾامء

 ومؼفوئـو مـ أدريمً ىمول اًمزكود أيب قمـ اًمٌقفؼل وروى سمعدهؿ ومؿـ اًمتوسمعلم مجفقر

 سمؽر وأسمو حمؿد سمـ واًمؼوؾمؿ اًمزسمػم سمـ وقمروة اعمًقى سمـ ؾمعقد ىمقهلؿ إمم يـتفك اًمذيـ

 وؾمؾقامن قمؼٌي سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل وقمٌقد صموسمً سمـ زيد سمـ وظمورضمي اًمرمحـ قمٌد سمـ

 يـؼض وٓ يـؼضفو اًمصالة ذم اًمضحؽ يؼقًمقن ؾمقاهؿ ضمؾي ومشقخي يًور سمـ

 أححوسمـو وطمؽوه واًمزهري واًمشعٌل قمطوء قمـ كحقه ورويـو اًمٌقفؼل ىمول اًمقوقء

 .وداود صمقر وأيب وإؾمحوق وأمحد وموًمؽ مؽحقل قمـ

 يـؼض طمـقػي وأسمق اًمثقري وؾمػقون اًمـخعل وإسمراهقؿ اًمٌٍمي احلًـ وىمول* 

 يٌطؾ ٓ ىمفؼفي ومقف يؽـ مل إذا اًمضحؽ أن وأمجعقا روايتون إوزاقمل وقمـ اًمقوقء

 .اًمقوقء شمـؼض ٓ اًمصالة ظمورج اًمؼفؼفي نأ وقمغم اًمقوقء
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 ٍا ال جيىس ٍِ اىضحل تاب 

 اًمؼقم ومضحؽ: ىمول إراك، مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل أضمتـل يمـً  :ىمول اهلل قمٌد قمـ

: ومؼول. ؾموىمقف دىمي مـ: ىموًمقا ؟تضحؽون مم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل ومؼول دىمي ؾموىمل، مـ

 ش.أطمد مـ اعمقزان أصمؼؾ ذم هلل سمقده كػز واًمذي

 واًمًقوق ومذيمره،  ( 355 رىمؿ) اًمطقوًمز ويمذا( 421 - 421/ 1) أمحد أظمرضمف

 . واًمزيودة ًممظمريـ ؾمعد، ٓسمـ

 طمًـ. إؾمـود وهذا: . ىمول( 6/571) اًمصحقحي إطموديٌ وهق ذم ؾمؾًؾي 

 اىنهٍ عِ مثزج اىضحل تاب

ـْ  ِحَك، ُتْؽثُِروا َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقُل  ىَموَل : ىَموَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم  َكْثَرةَ  َفنِنُه  الضُه

ِحِك   .شاْلَؼْؾَب  ُُتِقُت  الضُه

 وإؾمـوده ححق .( 1413/ 2) موضمف اسمـ رواه

اُكمْ : »ؾُمْػَقونُ  ىَموَل و َا،  َواْلبِْطـَةَ  إِتُه َٓ ،  اْلَغْقظَ  َواْكظُِؿوا،  اْلَؼْؾَب  ُتَؼِّس  َفنَِّنُه  ُتْؽثُِروا َو

ِحَك  هُ ،  الضُه / 7) إحػقوء وـمٌؼوت وًمقوءإ طمؾقي. يمام ذم  شاْلُؼُؾوَب  ُتِؿقُت  َفنِكُه

36). 

، ىمول ـِ ًَ ِحِك  َكْثَرةُ : »ىَموَل  احْلَ  أيب اسمـ رواه وإؾمـوده ححق  .شاْلَؼْؾَب  ُُتِقُت  الضُه

 (338/ 5) ؿمقٌي
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، وىمول ـِ ًَ  اسمـ رواهوإؾمـوده ححق   .شَقْؾبِهِ  ِمنْ  َغْػَؾةٌ  ادُْْمِمنِ  َضِحُك : »ىَموَل  احْلَ

 (338/ 5) ؿمقٌي أيب

 .طمزم اسمـ ط (521: ص) ذيمورإذم  ًمـقويىمول ا

 ُيقرث ومنكف قمؾقف، وُيداوم إومراٌط، ومقف اًمذي ُهق قمـُف، اعمـفلُّ  اعمزاُح : اًمعؾامءُ  لىمو

 اًمديـ، مفامت ذم واًمػؽر شمعومم اهلل ذيمر قمـ وُيشغؾ اًمؼؾى، وىمًقةَ  اًمضحؽ

. ورَ واًمقىم اعمفوسميَ  وُيًؼطُ  إطمؼود، وُيقرُث  اإِليذاء، إمم إوىموت مـ يمثػمٍ  ذم ويموُل 

 وؾمؾؿ قمؾقف اهلل حغم اهلل رؾمقل يمون اًمذي اعمٌوُح  ومفق إمقر، هذه مـ ؾَمؾِؿَ  مو وملمو

 عمصؾحٍي، إطمقالِ  مـ كودرٍ  ذم يػعؾفُ  يمون إكام وؾمؾؿ قمؾقف اهلل حغم ومنكف يػعؾُف،

 إذا مًتحٌيٌ  ؾمـيٌ  هق سمؾ ىمطعًو، مـفُ  مـعَ  ٓ وهذا ومماكًتِف، اعمخوـمى كػس وشمطققى

 وسمقون إطموديٌ هذه ذم وطمؼؼـوهُ  اًمعؾامء قمـ كؼؾـوهُ  مو وموقمتؿدْ  ،اًمصػيِ  هبذهِ  يمون

 .اًمتقومقؼ وسموهلل إًمقف: آطمتقوُج  يعظؿُ  امو ومنن أطمؽومفو،

 ال جيىس ٍِ اىضحل ٍِ األّفض تاب

خيطى، وذيمر اًمـوىمي واًمذي قمؼر، ومؼول  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ زمعي، أكف ؾمؿع اًمـٌل  قمـ

اكبعث هلا رجل عزتز عارم، [ 12شؿس: ﴾ ]اًمإي اكبعث أصؼاها﴿»: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ش. مـقع ِف رهطه، مثل أِب زمعة

تعؿد أحدكم، فقجؾد امرأته جؾد العبد، فؾعؾه تضاجعفا »وذيمر اًمـًوء، ومؼول: 

 .شمن آخر تومه
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 .ش مل تضحك أحدكم مما تػعل»صمؿ وقمظفؿ ذم وحؽفؿ مـ اًميـمي، وىمول:  

 . (2855)ومًؾؿ  (4942)رواه  اًمٌخوري  

ـْ  سمؾػظ: (6142) خورياًمٌ ورواه ٌْدِ  قَم ـِ  اهللهِ قَم ِلُّ  هَنَك: ىَموَل  َزْمَعَي، سْم  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه

ضُمُؾ  َيْضَحَؽ  ُرُج  اِمهو اًمره ـَ  خَيْ  .إَْكُػسِ  ِم

يعؿ اًمـفل قمـ اًمضحؽ مـ اًميـمي واًمضحؽ مـ اجلشوء  هذا اًمؾػظ :ىمؾً

 وهمػمهو.

 حتزٌَ اىنذب ىُضحل اىناص تاب

ِه، ىَموَل: ( طَمده 262/ 33روى أمحد ) ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ٌز، قَم َكو هَبْ صَمـَو َيِزيُد، َأظْمؼَمَ

ًُ َرؾُمقَل اهلِل  َوْتٌل لِؾُهِذي حُيَِدُث َفَقْؽِذُب لُِقْضِحَك بِِه اْلَؼْوَم، َوْتٌل »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِؿْع

 إؾمـوده طمًـ.و. شَلُه، َوْتٌل َلهُ 

ـْ َرؾُمقلِ  َََؽؾُهمُ »ىَموَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  وىمد ورد مـ طمديٌ َأيِب ُهَرْيَرَة، قَم ُجَل َلَق  إِنُه الرُه

ا ا ِمْن َأْبَعِد ِمَن الثَُّرتُه ا ُجَؾَساَءُه، ََيِْوي ِِبَ إؾمـوده طمًـ.رواه  «.بِاْلَؽؾَِؿِة ُتْضِحُك ِِبَ

 (.121/ 15أمحد )

 ، وإؾمـوده وعقػ.3/38وورد مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري رواه أمحد ،  
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 هاىضحل ىه أوقاته وٍىاقف تاب
ـْ  ، قَم ـِ  َأوْ  قَمكِمٍّ ، قَم سَمػْمِ ٌُـَو ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  يَمونَ »: ىَموَل  اًمزُّ ُط ُرَكو خَيْ ومِ  وَمُقَذيمِّ  اهللِ، سمَِليه

ٌُِّحُفؿِ  ىَمْقمٍ  َكِذيرُ  َويَمَلكهفُ  َوضْمِفِف، ذِم  َذًمَِؽ  َكْعِرَف  طَمتهك َْمرُ  ُيَص ْٕ  يَمونَ  إَِذا َويَمونَ  هُمْدَوًة، ا

 ٌَ ْ  يَؾ سمِِجؼْمِ  قَمْفدٍ  طَمِدي ؿْ  مَل ًه ٌَ  ش.قَمـْفُ  َيْرشَمِػعَ  طَمتهك َووطِمًؽو َيَت

 .( 46/ 3) أمحد رواه

 .طمًـ إؾمـودهو

اىغضة عيً اىنفار وعند عدً ٍضاحنح اىنافز و تاب

 املعاصٍ

ٓ تبدئوا القفود والـصارى بالسمام، »ملسو هيلع هللا ىلص: قمـ أيب هريرة ىمول ىمول رؾمقل اهلل 

 رواه مًؾؿ. شفنيا لؼقَؿوهم ِف ضرتق، فاضطروهم إىل أضقؼفا

اإلؾمالم شمؽقن ذم مو دّل قمؾقف اًمؽتوب واًمًـي ذم مًلًمي اخلؾؼ  ؾؼ ذمطمًـ اخل

ع ًمـو ذّم أهؾ اًمٌدع، وهجر أهؾ  مع اًمؽػور واعمٌتدقمي وقمصوة اعمًؾؿلم، ومؼد ُذِ

 اعمعويص، ومال يذم مـ اشمٌع احلؼ ذم ذًمؽ ويرمك سمؿخوًمػي اًمقؾمطقي احلؼ.

وئؾ قمؾقف سمعض أححوسمف، وهجر زوضموشمف ؿمفرا، وهق اًمؼملسو هيلع هللا ىلص  وىمد هجر اًمـٌل 

ٓ تبدئوا القفود والـصارى بالسمام، فنيا لؼقَؿوهم ِف ضرتق، » اًمصالة واًمًالم:
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وموعمًؾؿ يؽقن ذًمقاًل ظموومضًو ضمـوطمف ًمؾؿممـ، قمزيزًا ، (ٔ)«فاضطروهم إىل أضقؼفا 

 قمغم اًمؽوومر واعمعوكد. 

ا الُهِذتَن آَمـُوا َمْن َتْرَتدُه ِمـُْؽْم َعْن دِ ىمول اهلل شمعومم: ﴿ َ تـِِه َفَسْوَف َتْلِِت اهللُهُ بَِؼْوٍم َتاَأَيُّ

ٍة َعَذ اْلَؽافِِرتنَ   (. 2﴾ )حُيِبُُّفْم َوحُيِبُّوَكُه َأِيلُهٍة َعَذ ادُْْمِمـنَِي َأِعزُه

 (. 3) ﴾َواْخِػْض َجـَاَحَك لِْؾُؿْمِمـنِيَ وىمول شمعومم: ﴿

اِهؾنِيَ وىمول ؾمٌحوكف وشمعومم: ﴿  (.4) ﴾َوَأْعِرْض َعِن اجْلَ

 .(5﴾)َواْهُجْرُهْم َهْجًرا ََجِقمًا حوكف وشمعومم: ﴿وىمول ؾمٌ 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُقْدِهـُونَ وىمول ؾمٌحوكف: ﴿   (.6﴾)َودُّ

ومٌلمه ؾمٌحوكف وشمعومم أن اخلؾؼ هق ظمػض اجلـوح مع اعمممـلم، واًمشّدة مع 

اًمؽوومريـ، وهذا ٓ يـوذم أّكؽ شمدقمقهؿ إمم اهلل سموعمققمظي احلًـي واًمرومؼ واًمؾلم، 

                                                           

 (.ٚٔٙٚ« )مسند اإلمام أمحد بن حنبل»( وٕٚٙٔ« )صحيح مسلم( »4)

 (.ٗ٘( )سورة ادلائدة: 1)

 (.ٛٛ( )سورة احلجر: 3)

 (.ٜٜٔ( )سورة األعراف: 1)

 (.ٓٔ( )سورة ادلزمل: 5)

 (.ٜ( )سورة القلم: 6)
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ـ أمقر اًمداقمقي إمم اهلل، وامو حيتوضمف مـ يدقمق إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، ومؼد وهذا م

ُر َأْو ََيَْشىىمول اهلل عمقؾمك: ﴿ َََذكُه ُه َت ًٓ َلِقـًا َلَعؾُه َٓ َلُه َقْو  (.1﴾)َفُؼو

ويصوطمى  ،يضحؽ معفؿ ويؿزح ،مع اًمؽوومريـ ومٌعض اعمًؾؿلم هداه اهلل

 مع اًمؽوومريـ ًملمِّ إىمقال، هودئ اًمٌول.  ، شمراهويؿرح، وإن ضمؾس معفؿ ومال يـص 

واطمتؼرهؿ، سمؾ وضمد مـ يؼقل إلظمقاكف  ،وإذا ضمؾس مع إظمقاكف اعمًؾؿلم ذّمفؿ

اعمًؾؿلم: أكتؿ ًمًتؿ متؼدملم وًمًتؿ متطقريـ،... إمم همػم ذًمؽ مـ إىمقال اًمتل 

 .-قمقوًذا سموهلل  -شمدل قمغم أّكف مػتقن سموًمؽػور وسمحقوة اًمؽػور 

ٌّ قمؾقفو واحلؼ هق اًمقؾمط قي ذم هذا اًمٌوب وهمػمه، اًمتل أمر اهلل هبو ذم يمتوسمف وطم

 ذم ؾمـّتف.ملسو هيلع هللا ىلص كٌقـو 

  َك َلَعَذ ُخُؾٍق َعظِقمٍ ﴿: قال اهلل تعاىل ﴾َوإِكُه
(ٕ). 

 ا الُهِذتَن آَمـُوا َمْن َتْرَتدُه ِمـُْؽْم َعْن ِدتـِِه َفَسْوَف َتْلِِت اهللُهُ ﴿: قال اهلل تعاىلو َ َتاَأَيُّ

َٓ  بَِؼْومٍ  ٍة َعَذ اْلَؽافِِرتَن ُُيَاِهُدوَن ِِف َشبِقِل اهللُهِ َو  حُيِبُُّفْم َوحُيِبُّوَكُه َأِيلُهٍة َعَذ ادُْْمِمـنَِي َأِعزُه

ئٍِم َيلَِك َفْضُل اهللُهِ ُتْمتِقِه َمْن َتَشاُء َواهللُهُ َواِشٌع َعؾِقمٌ  َٓ ﴾ََيَاُفوَن َلْوَمَة 
(ٖ). 

                                                           

 (.ٗٗ( )سورة طه: 4)

 (.ٗ( )سورة القلم: 1)

 (.ٗ٘( )سورة ادلائدة: 3)
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  َُْمْؤِمِننَي َأِعزاٍة َعَلى ﴿ وىمقًمف شمعومم:»: (ٔ)رمحه هللا قال ابن كثري َأِذَاٍة َعَلى ا
ََْكاِفرِينَ  هذه حػوت اعمممـلم اًمؽؿؾ أن يؽقن أطمدهؿ متقاوعًو ٕظمقف ووًمقف،  ﴾ا

اُء ﴿ ىمول اهلل شمعومم: متعززا قمغم ظمصؿف وقمدوه، يمام َُْه َأِشدا ٌد َرُسوُل اَّللِا َواَاِذيَن َم ُُمَما
َُْكفا  نَ ُهْم﴾َعَلى ا ومفق ش اًمضحقك اًمؼتول»أكف: ملسو هيلع هللا ىلص وذم حػي اًمـٌل . (ٕ) اِر ُرََحَاُء بَ ي ْ

 اهـ. ش.وحقك ٕوًمقوئف ىمتول ٕقمدائف

  :ْم َوَلْو ُكـَْت َفظًّا َغؾِقَظ اْلَؼْؾِب ﴿ىمول اهلل شمعومم ٍة ِمَن اهللُهِ لِـَْت هَلُ َفباَِم َرْْحَ

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعـُْفْم َواْش  ْكَػضُّ َْمِر َفنَِيا َعَزْمَت َٓ ْٕ ْم َوَصاِوْرُهْم ِِف ا ََْغِػْر هَلُ

َََوِكؾنَِي﴾ ْل َعَذ اهللُهِ إِنُه اهللُهَ حُيِبُّ ادُْ َََوكُه َف
(3). 

 اًمؽممذي روى
ما َشء أثؼل ِف »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أيب اًمدرداء، أن اًمـٌل : (ٗ)

، وذم «ش البذيءمقزان ادممن توم الؼقامة من خؾق حسن، وإن اهلل لقبغض الػاح

اًمٌوب قمـ قموئشي، وأيب هريرة، وأكس، وأؾمومي سمـ ذيؽ. وهذا طمديٌ طمًـ 

 . اهـ وسمقون هذا سمام سمعده.«ححق 

عـ اًمصعى سمـ ضمثومي اًمؾقثل، أكف أهدى ًمرؾمقل وم واقمؾؿ أكف ٓ مداهـي ذم اًمديـ 

 محورا وطمشقو، وهق سموٕسمقاء، أو سمقدان، ومرده قمؾقف، ومؾام رأى مو ذم وضمففملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٖ« )تفسري القرآن العظيم( »4)

 (.ٜٕ( )سورة الفتح: 1)

 (.ٜ٘ٔ( )سورة آل عمران: 3)

 (.ٕٕٓٓ« )سنن الرتمذي( »1)
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. وهْجُر سيد اخللق كعباً وصاحبيه كان هذا هو (ٔ)«إكا مل كرده عؾقك إٓ أكا حرم» ىمول:
  غاية احلكمة واخللق احلسن.

 تاب املؤٍِ خياف اهلل فال َضحل إال قيُال 

 قَيُِيًا، ىَضَحِنْتٌُْ أَعْيٌَُ ٍَا تَعْيََُىَُ ىَىْ: »ملسو هيلع هللا ىلص اىيَّهِ وقىه رَطُىهُ

 «مَثِريًا وَىَثَنَُْتٌُْ
َو قَموِئَشَي، ـْ قمَ  ًْ  َأهنه ًِ : ىَموًَم َػ ًَ ْؿُس  ظَم  َرؾُمقُل  وَمَصغمه  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقلِ  قَمْفدِ  ذِم  اًمشه

يُمقَع، وَمَلـَموَل  َريَمَع، صُمؿه  اًمِؼَقوَم، وَمَلـَموَل  وَمَؼوَم، سمِوًمـهوِس، ملسو هيلع هللا ىلصص اهللهِ  وَمَلـَموَل  ىَمومَ  صُمؿه  اًمرُّ

ِل، اًمِؼَقومِ  ُدونَ  َوُهقَ  اًمِؼَقومَ  يُمقعَ  وَمَلـَموَل  َريَمعَ  صُمؿه  إَوه يُمقعِ  ُدونَ  َوُهقَ  اًمرُّ ِل، اًمرُّ  صُمؿه  إَوه

ُجقَد، وَمَلـَموَل  ؾَمَجدَ  ًُّ يْمَعيِ  ذِم  وَمَعَؾ  صُمؿه  اًم َف  صُمؿه  إُومَم، ذِم  وَمَعَؾ  َمو ِمْثَؾ  اًمثهوكَِقيِ  اًمره  اْكٍَمَ

ًِ  َوىَمدْ  ْؿُس، اْكَجَؾ ْؿَس  إِنه : »ىَموَل  صُمؿه  قَمَؾْقِف، َأصْمـَكوَ  اهللهَ وَمَحِؿدَ  اًمـهوَس، وَمَخَطَى  اًمشه  الشُه

ََانِ  َوالَؼَؿرَ  َقاتِِه، َوَٓ  َأَحدٍ  دَِْوِت  ََيِْسَػانِ  َٓ  اهللُهِ، آَتاِت  ِمنْ  آَت َُمْ  َفنَِيا ِْلَ  َفاْدُعوا َيلَِك، َرَأْت

وا اهللُهَ، ُقوا َوَصؾُّوا َوَكِزُ  .شَوَتَصدُه

ةَ  َتا: »ىَموَل  صُمؿه  َُُه، َتْزيِنَ  َأوْ  َعْبُدهُ  َتْزيِنَ  َأنْ  اهللُهِ ِمنَ  َأْغَرُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما َواهللُهِ دٍ ُُمَؿُه  ُأمُه  َتا َأَم

ةَ  دٍ  ُأمُه َُمْ  َأْعَؾمُ  َما َتْعَؾُؿونَ  َلوْ  َواهللُهِ ُُمَؿُه َُمْ  َقؾِقمًا  َلَضِحْؽ  شَكثًِرا َولَبَؽْق

                                                           

 (.ٖٜٔٔ« )صحيح مسلم»( وٕ٘ٛٔ« )بخاريصحيح ال( »4)
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 ( 911 رىمؿ ) ًقفاًمؽ حالة سموب اًمؽًقف ذم ومًؾؿ( 1144) اًمٌخوريرواه  

ـْ  ةَ  َتا: »ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ  َرؾُمقَل  َأنه : قَمـَْفو اهللهُ  َريِضَ  قَموِئَشيَ  وقَم ٍد، ُأمُه  َأْغَرَ  َأَحٌد  َما ُُمَؿُه

ََهُ  َأوْ  َعْبَدهُ  َتَرى َأنْ  اهللُهِ ِمنَ  ةَ  َتا َتْزيِن، َأَم ٍد، ُأمُه َُمْ  َأْعَؾُم، َما َتْعَؾُؿونَ  َلوْ  ُُمَؿُه  ؾِقمًا قَ  َلَضِحْؽ

َُمْ   .شَكثًِرا َوَلَبَؽقْ

 .(5221) اًمٌخوريرواه 

ـْ  ٌَيً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقُل  ظَمَطَى : ىَموَل  قَمـُْف، اهللهُ َريِضَ  َأَكسٍ  وقَم ًُ  َمو ظُمْط  ِمْثَؾَفو ؾَمِؿْع

، َُمْ  َأْعَؾمُ  َما َتْعَؾُؿونَ  َلوْ : »ىَموَل  ىَمطُّ َُمْ  َقؾِقمًا، َلَضِحْؽ  وَمَغطهك: ىَموَل  ، شَكثًِرا َوَلَبَؽقْ

ـْ : َرضُمٌؾ  وَمَؼوَل  ظَمـلٌِم، هَلُؿْ  ُوضُمقَهُفؿْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  َأْحَحوُب   وُماَلٌن،: ىَموَل  َأيِب؟ َم

 ًْ  .[ 111: اعموئدة] ﴾َتُسْمُكمْ  َلُؽمْ  ُتْبَد  إِنْ  َأْصَقاءَ  َعنْ  َتْسَلُلوا َٓ ﴿: أَييُ  َهِذهِ  وَمـََزًَم

 .(4621) اًمٌخوريرواه 

ـْ   َما َتْعَؾُؿونَ  َلوْ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  ىَموَل : َيُؼقُل  يَمونَ  قَمـُْف، اهللهُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  أيب وقَم

َُمْ  َأْعَؾمُ  َُمْ  َقؾِقمًا، َلَضِحْؽ  (6485) اًمٌخوريرواه  شَكثًِرا َوَلَبَؽْق

ـْ  اَلةَ  ىَمَه  وَمَؾامه  َيْقمٍ  َذاَت ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  سمِـَو َحغمه : ىَموَل  َأَكٍس، وقَم  قَمَؾْقـَو ٌََؾ َأىمْ  اًمصه

َا: »وَمَؼوَل  سمَِقضْمِفِف، ُكوعِ  َتْسبُِؼويِن  َفمَا  إَِماُمُؽْم، إيِِن  الـُهاُس، َأَيُّ َٓ  بِالرُّ ُجوِد، َو َٓ  بِالسُّ  َو

َٓ  بِاْلِؼَقامِ  اِف، َو ْكِنَ ِٓ دٍ  َكْػُس  َوالُهِذي: »ىَموَل  صُمؿه  شَخْؾِػي َوِمنْ  َأَماِمي َأَراُكمْ  َفنيِِن  بِا  ُُمَؿُه

َُمْ  َلوْ  بَِقِدِه، َُمْ  َرَأْتُت  َما َرَأْت َُمْ  َقؾِقمًا  َلَضِحْؽ ًَ  َوَمو: ىَموًُمقا شَكثًِرا َوَلَبَؽْق  َرؾُمقَل  َيو َرَأْي

ـُهةَ  َرَأْتُت : »ىَموَل  اهللِ  (426) مًؾؿ رواه شَوالـُهارَ  اجْلَ



21 

 ملسو هيلع هللا ىلصامليمون  يف ضحك النيب املأمون      10

 ىثعض اىناص دائَا ملسو هيلع هللا ىلص تثظٌ رطىه اهلل تاب

مـذ أؾمؾؿً، وٓ رآين إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٌـل اًمـٌل قمـ ضمرير ريض اهلل قمـف، ىمول: مو طمج  

وًمؼد ؿمؽقت إًمقف إين ٓ أصمًٌ قمغم اخلقؾ، وميب سمقده ذم  ،شمًٌؿ ذم وضمفل

 .شالؾفم ثبَه واجعؾه هادتا مفدتا»حدري، وىمول: 

 . (2475)ومًؾؿ  (3135) اًمٌخوري رواه 

ماُ رجو َضحل رطىه اهلل ٍِ عزف تئضحاك اىناص و تاب
 ملسو هيلع هللا ىلص

يمون اؾمؿف قمٌد اهلل، ويمون ملسو هيلع هللا ىلص ضمال قمغم قمفد اًمـٌل قمـ قمؿر سمـ اخلطوب، أن ر  

ىمد ضمؾده ذم اًمنماب، ملسو هيلع هللا ىلص ، ويمون اًمـٌل ملسو هيلع هللا ىلصيؾؼى محورا، ويمون يضحؽ رؾمقل اهلل 

ومليت سمف يقمو وملمر سمف ومجؾد، ومؼول رضمؾ مـ اًمؼقم: اًمؾفؿ اًمعـف، مو أيمثر مو يمشمك سمف؟ 

ه  اًمٌخوري رواش. تؾعـوه، فواهلل ما عؾؿت إكه حيب اهلل ورشوله ٓملسو هيلع هللا ىلص: »ومؼول اًمـٌل 

(6781) 

 ضاحنا حتً أري ٍنه هلىاته ملسو هيلع هللا ىلصرطىه اهلل  ؤٌٍا رتاب 

ـْ  ِلِّ  َزْوِج  قَموِئَشَي، قَم َو ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ًْ  َأهنه ًُ  َمو: ىَموًَم َتْجِؿًعو ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  َرَأْي ًْ  ُم

اَم  هَلََقاشمِِف، ِمـْفُ  َأَرى طَمتهك َووطِمًؽو، ُؿ، يَمونَ  إِكه ًه ٌَ ًْ  َيَت  ِرحًيو، َأوْ  هَمْقاًم  َرَأى إَِذا َويَمونَ : ىَموًَم

ًْ  َوضْمِفِف، ذِم  َذًمَِؽ  قُمِرَف   وَمِرطُمقا، اًْمَغْقؿَ  َرَأْوا إَِذا اًمـهوَس، َأَرى اهللِ َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًَم
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ًُ  َرَأْيَتفُ  إَِذا َوَأَراكَ  اعمََْطُر، ومِقفِ  َيُؽقنَ  َأنْ  َرضَموءَ   ًْ  اًْمَؽَراِهَقَي؟ َوضْمِفَؽ  ذِم  قَمَروْم : وَمَؼوَل : ىَموًَم

ـُـِل َمو قَموِئَشيُ  َيو» َب  ىَمدْ  قَمَذاٌب، ومِقفِ  َيُؽقنَ  َأنْ  ُيَممِّ يِ ، ىَمْقمٌ  قُمذِّ  ىَمْقمٌ  َرَأى َوىَمدْ  سمِوًمرِّ

 .ش [ 24: إطمؼوف] ﴾اُمْطُِرَكو قَموِرٌض  َهَذا﴿: وَمَؼوًُمقا اًْمَعَذاَب،

  .(899) ( ومًؾؿ4828)رواه اًمٌخوري 

ـ ظمؾؼف ومقؽقن مرطمو وموزطمو ذم طمًملسو هيلع هللا ىلص أن يؼتدي سمـٌٌقف معؾؿ يمؾ يـٌغل قمغم 

 ووحقيمو مٌتًام مع اًمشدة ذم سموهبو وًمؽؾ طمول مؼول .

أن يؽقن متقؾمًطو مـًًٌطو مع ـمالسمف ومال يؽقن سموًمغؾقظ اجلوذم، وٓ اًمذي و

يًتخػ سمف ـمالسمف ًمؽثرة مزاطمف وًمعٌف وًمق يمون يؼصد سمذًمؽ اًمتقاوع، ومنكف ٓ سمد أن 

سمذًمؽ إمقر، وٓ سملس سموعمزاح سموًمؼقل  يؽقن ًمؾؿعؾؿ مـ اهلقٌي واًمشدة مو شمًتؼقؿ ًمف

اعمٌوح واعمًوسمؼي سموٕىمدام واًمضحؽ، مع طمزمف ذم إمقر وؿمدشمف ذم اًمديـ. واهلل 

 اعمقومؼ إمم ؾمقاء اًمًٌقؾ. 

ٍّ اعموء مـ ومؿف مزاطمو، يمام ملسو هيلع هللا ىلص ومـ إدًمي قمغم سمقون ذًمؽ: أن اًمـٌل  يمون أطمقوكو يؿ

وقمؼؾ جمي جمفو ذم وضمفف مـ سمئر ، ملسو هيلع هللا ىلصقمؼؾ رؾمقل اهلل »أظمؼم حمؿقد سمـ اًمرسمقع أكف: 

يمام صمًٌ قمـ ، (ٕ)«؟يا أبا عمري، ما فْل اَنغري» ويمون يؼقل:، (ٔ)«يموكً ذم دارهؿ

 أكس.

ويمون يضحؽ مع أححوسمف ويؾلم معفؿ وجيؾس معفؿ ويؿٌم معفؿ، ورسمام 

                                                           

 (. ٘ٛٔٔ« )صحيح البخاري( »ٔ)

 (. ٖٕٓٙ(، )ٜٕٔٙ« )صحيح البخاري( »ٕ)
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مشك طموومقًو، ويعطل ضموئعفؿ ويضقِّػ سمعضفؿ، ويدظمؾ سمعضفؿ ذم سمقتف، ويعػق 

 قمـ سمعضفؿ. 

اًمصالة واًمًالم إذا رأى مـؽرا همضى ومؾؿ يؽـ ؾمؿقطمو ذم يمؾ  ويمون قمؾقف

َ َرُسوُل اَّللِا » أمر، ىموًمً قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو: بَ نْيَ َأْمَرْيِن ِإَلا  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُخريِّ
ََْد اَنااِس ِمْنُه، َوَما ان ْ  تَ َقَم َأَخَذ أَْيَسَرُُهَا، َما َلَْ َيُكْن ِإْْثًا، فَِإْن َكاَن ِإْْثًا َكاَن أَبْ 

، فَ يَ ْنَتِقَم َّلِلِا ِِبَا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللِا  ََ ُحْرَمُة اَّللِا احلديٌ ذم ، (ٔ)«َِنَ ْفِسِه ِإَلا َأْن تُ ْنتَ َه

َنفسه ِف شيء  ملسو هيلع هللا ىلصوما انتقم رسول هللا » اًمصحقحلم. وىموًمً ريض اهلل قمـفو:
 . (ٕ)«قط، إَل أن تنتهَ حرمة هللا، فينتقم ِبا هلل

اعمًجد، وهمضى عمو سُمؾِّغ أن سمعض اًمـوس ىموًمقا: مل  ومغضى عمو رأى كخومي ذم

ما »: شمعدل، وهمضى قمؾقف اًمصالة واًمًالم عمو ؾُمئؾ قمـ اًمضوًمي مـ اإلسمؾ، ومؼول
 عمو قمؾؿ أن سمعض أححوسمف يطقؾ اًمصالة. ملسو هيلع هللا ىلص وهمضى ، (ٖ)«ََ وهلا

ويمؾ ذًمؽ اًمغضى هلل يمون شمعؾقاًم ٕححوسمف أكف ٓ جيقز اعمداهـي ذم اًمديـ، وٓ 

  أمر اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وذم معصقتف. اًمتـوزل ذم

وموحلّؼ هق اًمقؾمطقي ذم اًمتعومؾ مع اًمطالب طمتك يؽقكقا قمغم ومفؿ هبذا اًمديـ 

                                                           

 (. ٕٖٕٚ« )صحيح مسلم»(، وٖٓٙ٘« )صحيح البخاري( »ٔ)

 (. ٕٖٕٚ« )صحيح مسلم»(، وٕٙٔٙ(، )ٖٓٙ٘« )صحيح البخاري( »ٕ)

 (. ٕٕٚٔ« )يح مسلمصح»(، ومواضع أخر، وٜٕٕٗ(، )ٕٕٚٗ« )صحيح البخاري( »ٖ)
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ؿف ححوسمتف، وطمتك يؽقن اًمطالب قمغم وؾمطقي واقمتدال ذم ملسو هيلع هللا ىلص يمام ومفؿف كٌقـو   وومفه

أكػًفؿ وذم قمٌودهتؿ وذم قمؼقدهتؿ وذم معومالهتؿ ومع معؾِّؿفؿ، وهذا يمّؾف مـقط 

 قي اعمعؾؿ ومعومؾتف، واهلل أقمؾؿ.سمؽمسم

 إقزاراً ملسو هيلع هللا ىلصضحل اىنيب  تاب

ومؼول:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمـف، ىمول: ضموء طمؼم مـ إطمٌور إمم رؾمقل اهلل   

يو حمؿد إكو كجد: أن اهلل جيعؾ اًمًؿقات قمغم إحٌع وإرولم قمغم إحٌع، واًمشجر 

حٌع، ومقؼقل أكو اعمؾؽ، قمغم إحٌع، واعموء واًمثرى قمغم إحٌع، وؾموئر اخلالئؼ قمغم إ

: ملسو هيلع هللا ىلصطمتك سمدت كقاضمذه شمصديؼو ًمؼقل احلؼم، صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومضحؽ اًمـٌل 

وما قدروا اهلل حق قدره، وإرض َجقعا قبضَه توم الؼقامة، والسؿوات مطوتات ﴿

 .﴾بقؿقـه، شبحاكه وتعاىل عام تشكون

 . (2786)ومًؾؿ ( 4811) رواه  اًمٌخوري

ملسو هيلع هللا ىلص أن وحؽ رؾمقل اهلل : " اعمػفؿ" ذم اًمؼرـمٌلو يباخلطو قمـ احلوومظ كؼؾوىمد 

 ذو ؿمخص اهلل وأن اًمتجًقؿ، يعتؼدون وهؿ اًمقفقدي، ىمقل ًمقس إىمرارا وأكف

 ضمفؾ مـ ًمؾتعجى هق إكامملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌل ووحؽ اعمشٌفي، همالة يعتؼده يمام ضمقارح،

 طمؼ قمرومقه مو: أي ، {ىمدره طمؼ اهلل ىمدروا ومو}: ذًمؽ قمـد ىمرأ وهلذا اًمقفقدي،

 مـ وأمو اعمحؼؼي، اًمصحقحي هل اًمروايي ومفذه شمعظقؿف، طمؼ قمْظؿقه وٓ معرومتف،
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 وإكام.... سموـمؾي، وهل اًمراوي، ىمقل مـ ومنهنو سمٌمء، ومؾقًً " ًمف وشمصديؼوً ": زاد

 .اكتفك ..شمصديؼ اًمتعجى ذًمؽ أن اًمراوي ومظـ ضمفؾف، مـملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌل شمعجى

 قمغم اًمطعـ مـ ومقف عمو سمف اسمتدأ امو أومم أظمػماً  إًمقف كحو اًمذي وهذا: احلوومظ ىمولصمؿ 

 سموًمظـ اًمراوي ومفؿف مو ظمالف قمغم إمر يمون وًمق اًمثوسمتي، إظمٌور ورد اًمرواة صمؼوت

 ذًمؽ، مـ هلل وطموؿمو اإلكؽور، قمغم وؾمؽقشُمف اًمٌوـمؾ قمغمملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌل شمؼريرُ  مـف ًمؾزم

 ؾمٌقؾ قمغم يمون اعمذيمقر اًمضحؽ أن ادقمك مـ قمغم ظمزيؿي اسمـ إكؽور اؿمتد وىمد

: سمطريؼف ححقحف مـ "اًمتقطمقد" يمتوب ذم احلديٌ هذا أورد أن سمعد ومؼول اإلكؽور،

 حػوشمف، مـ هق ًمقس سمام سمحيشمف رسمف ُيقَحَػ  أن قمـملسو هيلع هللا ىلص  كٌقف شمعومم اهلل أضمؾ ىمد

 هبذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌك يصػ ٓ سمؾ وحؽًو، اًمقاحػ قمغم واًمغضى اإلكؽور سمدل ومقجعؾ

 ؾمعقد يبأ قمـ اًمرىموق ذم اعمويض احلديٌ ذم وىمع وىمد. سمـٌقشمف يممـ مـ اًمقحػ

 يتؽػم يمام سمقده، اجلفور يتؽػمهو واطمدة ظمٌزة اًمؼفومي يقم إرض شمؽقن": رومعف

 اًمـٌل ومـظر ذًمؽ، سمؿثؾ وملظمؼم دظمؾ، هيقديوً  أن وومقف احلديٌ، "...  ظمٌزشمف أطمديمؿ

 .(166/ 7) اكتفك مـ طموؿمقي اًمًـدي قمغم اعمًـد .وحؽ صمؿ أححوسمف، إممملسو هيلع هللا ىلص 

   ملسو هيلع هللا ىلصوَََتَثَظٌَُّ فََُضْحَنُىَُتاب 

ـْ  ـِ  ؾِماَمكِ  قَم ًُ : ىَموَل  طَمْرٍب، سْم ـِ  جِلَوسمِرِ  ىُمْؾ ًَ : ؾَمُؿَرةَ  سْم وًمُِس  َأيُمـْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقَل  دُمَ

ـْ  َيُؼقمُ  َٓ  يَمونَ » يَمثػًِما، َكَعؿْ : ىَموَل  هُ  ِم ٌَْ   ومِقفِ  ُيَصكمِّ  اًمهِذي ُمَصاله  شَمْطُؾعَ  طَمتهك اًمصُّ
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ْؿُس،  ًْ  وَمنَِذا اًمشه صُمقَن،َيَتحَ  َويَموُكقا ىَمومَ  ـَمَؾَع  وَمَقْضَحُؽقنَ  اجْلَوِهؾِقهيِ  َأْمرِ  ذِم  وَمَقْلظُمُذونَ  ده

ؿُ  ًه ٌَ  . شملسو هيلع هللا ىلص َوَيَت

 . (2322)مًؾؿ  رواه

 سمؾػظ. (796/ 1وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي )

 " أححوسمف ومؽون مرة، موئي مـ أيمثر ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل ضموًمًً: »ىمول ؾمؿرة سمـ ضموسمر قمـ

 وهق أمراجلوهؾقي، مـ أؿمقوء ويتذايمرون اًمشعر، يتـوؿمدون ملسو هيلع هللا ىلص أححوسمف يمون

  ش.معفؿ شمًٌؿ ومرسمام ؾمويمً،

 ،88،91 ،86/  5) وأمحد( 771) واًمطقوًمز( 2/139) اًمؽممذي رواه

115).  

 ىمؾً: وأحؾف ذم مًؾؿ . 

 اىضحل واملشاح ٍع األهو  تاب

 واًمـٌل ًمًقدة ومؼؾً ًمف، ـمٌختفو سمخزيرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أشمقً :ىموًمً قموئشي قمـ

ـه : ومؼؾً وملسمً،. يمكم: هلو ومؼؾً وسمقـفو، سمقـل ملسو هيلع هللا ىلص 
 وملسمً،. وضمفؽ ًٕمطخـ أو ًمتليمؾِ

 هلو ومخذه  ومقوع ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل ومضحؽ! وضمففو هبو ومطؾقً اخلزيرة ذم يدي ومقوعً

 أيضًو، - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمـٌل ومضحؽ وضمفل، ومؾطخً" وضمففو اًمطخل: »ًمًقدة وىمول

 ىُمقمو)هلام  ومؼول ؾمقدظمؾ أكف ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل ومظـ! اهلل قمٌد يو! اهلل قمٌد يو: ومـودى قمؿر ومؿره 
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ال ًِ  قمؿر: أهوب زًمً ومام: قموئشي ىموًمً  . ...  وؾمقدة قموئشي: يعـل وضمقَهُؽام، وموهم

 .إيوه - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل هلقٌي

 . (18/1 ق) "اًمػقائد" ذم اًمشوومعل سمؽر أسمق أظمرضمف

   .طمًـ إؾمـود وهذا: ىمؾً (363/ 7) اًمصحقحي إطموديٌ ؾمؾًؾيوهق ذم 

 مؾي وشمرسمقي إهؾ سملم اإلومراط واًمتػريط.هذا يدًمـو قمغم اًمتقؾمط ذم معو

ٌه اإلؾمالم قمغم اًمعدل سملم إوٓد واًمتقؾمط وآقمتدال ذم شمرسمقتفؿ، ىمول  وىمد طم

َُْم ُصَفَداَء إِْي َحََضَ َتْعُؼوَب ادَْْوُت إِْي َقاَل لَِبـِقِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن اهلل شمعومم: ﴿ َأْم ُكـْ

َك  ا َواِحًدا َوَكْحُن َلُه  َبْعِدي َقاُلوا َكْعُبُد إهَِلَ َوإَِلَه آَبائَِك إِْبَراِهقَم َوإِْشاَمِعقَل َوإِْشَحاَق إهَِلً

 (.1)﴾ُمْسؾُِؿونَ 

إن إوٓد هلؿ ؿملن ذم ذيعي اهلل اًمعظقؿي ومنهنؿ رضمول إمي سمعد أيوم، ومؾذًمؽ 

طمٌ اإلؾمالم قمغم شمرسمقتفؿ وشمعؾقؿفؿ واًمؼقوم سمشلهنؿ ومؽمسمقتفؿ مـ أؿمؼ إقمامل 

 أومضؾفو.ومـ 

ـْ قَمْؿِرو  ومقـٌغل طمًـ رقمويتفؿ وآكتٌوه هلؿ، وقمدم طمًـ اًمظـ هبؿ مطؾؼًو، وقَم

ِه، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللهِ  ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم مَاِة ملسو هيلع هللا ىلص: »سْم ُمُروا َأْبـَاَءُكْم بِالصُه

ُبوُهْم َعَؾْقَفا لَِعْشِ ِشـنَِي، َوفَ  ِرُقوا َبْقـَُفْم ِِف ادََْضاِجِع، َوإَِيا َأْكَؽَح لَِسْبِع ِشـنَِي، َوارْضِ

                                                           

 (.ٖٖٔ( )سورة البقرة: ٔ)
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تِِه إىَِل   ٍء ِمْن َعْوَرتِِه، َفنِنُه َما َأْشَػَل ِمْن رُسُه  َأَحُدُكْم َعْبَدُه َأْو َأِجَرُه، َفمَا َتـُْظَرنُه إىَِل ََشْ

ََْقِه ِمْن َعْوَرتِهِ   . (ٔ)«ُرْكَب
ًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمـفام، مترة مـ وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، ىمول: أظمذ احل

أما »ًمقطرطمفو، صمؿ ىمول: ش كخ كخملسو هيلع هللا ىلص: »متر اًمصدىمي، ومجعؾفو ذم ومقف، ومؼول اًمـٌل 

 .(ٕ)«صعرت أكا ٓ كلكل الصدقة
ومؿـ اًمـوس مـ يػرط ومـفؿ مـ يغؾقا ذم هذا اًمٌوب واحلؼ هق اًمقؾمط ومال 

ديـف قمقوًذا  شمشدد قمغم وًمدك طمتك شمـػره قمـ اًمديـ وآؾمتؼومي، ومتخنه وخين

 سموهلل، وٓ شمتفوون معف طمتك يضقعقا.

 :فاَوسطية واَلعتدال ِف تربية أبنائنا، تتحْل بأمور 
ذم يمؾ ملسو هيلع هللا ىلص شمعؾقؿفؿ وشمعؾقؼفؿ سموهلل قمز وضمؾ وديـف ويمتوسمف وؾمـي كٌقف : أوَل -

 وىمً وطملم.

 قمدم اًمتًوهؾ معفؿ ذم معصقي اهلل قمز وضمؾ واًمـظر إمم اعمحرموت: ثانيا -
 أححوب احلرام.واجلؾقس مع 

 ملسو هيلع هللا ىلص.آهتامم سمتحػقظفؿ يمتوب اهلل قمز وضمؾ وؾمـي رؾمقًمف : ثاَثا - 

طمّثفؿ قمغم جموًمًي اًمصوحللم مـ أهؾ اًمًـي، واًمٌعد قمـ أهؾ اهلقى : رابْا -

                                                           

 ( وهو حسن اإلسناد.ٙ٘ٚٙ« )مسند اإلمام أمحد بن حنبل( »ٔ)

 (.ٜٙٓٔ« )صحيح مسلم»( ؤٜٗٔ« )صحيح البخاري( »ٕ)
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 وآكحراف واًمػًؼ واعمعويص واعمجقن.

اًمًقوؾمي مع إوٓد ذم شمرسمقتفؿ، ومؿثاًل إذا يموكقا حيٌقن اخلػم : خامسا -

اخلػم ويشجعفؿ قمؾقف، وإن يموكقا ٓ حيٌقن اهلدايي ومعؾقف أن يرهّمٌفؿ  ومقحثفؿ قمغم

 وأن يدقمقهؿ إمم اهلل شمعومم سموًمؽمهمقى واًمؽمهقى.

قمؾقف أن ٓ يـّػرهؿ سملن يؽّؾػفؿ مو ٓ يطقؼقن مـ ىمقوم اًمؾقؾ : سادسا -

وحقوم اًمـقاومؾ وطمػظ اًمعؾؿ واًمًـي ومقصؼم قمؾقفؿ طمتك يعؿؾقا سمعض اًمقاضمٌوت 

عؾقؿفؿ، ومنذا أطمٌقا اًمقاضمٌوت واؾمتؿروا قمؾقفو، ُيدقَمقن إمم اًمـقاومؾ ومقتدرج ذم شم

واعمًتحٌوت، ومنذا رآهؿ مـؼوديـ ًمذًمؽ ومعؾقف أن يدقمقهؿ إمم اهلل شمعومم سموًمتدريٍ، 

 ومفذه هل احلؽؿي وآقمتدال.

قمؾقف أن ٓ يشد قمؾقفؿ ذم مو هق مٌوح هلؿ مـ اعمليمؾ واعمنمب  :سابْا -

 و أطمؾ اهلل قمز وضمؾ، واًمتـزه اعمٌوح سمال إومراط وٓ شمػريط.واعمؾٌس، وذم اًمـظر إمم م

ومؿـ اًمـوس مـ يؽثر ٕوٓده اًمتـّزه واخلروج إمم اخلؾقات، ومـ اًمـوس مـ 

يشد قمغم أوٓده ذم هذا اًمٌوب. وموحلؼ هق اًمقؾمط وآقمتدال، سمال شمضققع 

 ًمألوىموت، وٓ همؾّق وشمشديد مػرط ذم هذا اًمٌوب.

ذم سمعض إوىموت، وحيًـ ظمؾؼف معفؿ، ويضحؽ  قمؾقف أن يداقمٌفؿ: ثامنا -

 قموئشي، وىموم ًمػوـمؿي وأضمؾًفو مؽوكف ورطّمى هبو.ملسو هيلع هللا ىلص معفؿ. ومؼد ؾموسمؼ اًمـٌل 

واًمـوس ذم هذا سملم إومراط وشمػريط، ومؿـفؿ مـ ٓ َيرى وًَمُده ىمٌؾي ًمف، وهمٓء 
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قمـدمو ، (ٔ)«وأملَ إن كان هللا نزع منكم اَرَحة»ًمألقمراب: ملسو هيلع هللا ىلص يمام ىمول اًمـٌل  

ٌِّؾ  ىموًمقا: ، ومؿـ اًمـوس مـ هق ؿمديد ٓ يتـوزل أن -أي حٌقوهنؿ  -ًمؽـو واهلل مو ُكَؼ

ٌِّؾ وًمده أو أن يؾلم معف، ويظـ أن ذًمؽ هل اًمشجوقمي وهق احلزم واحلًؿ.   ُيؼ

ـمو ذم أوٓده، ؾمؿقطمو معفؿ ذم احلرام، دائؿ  ومـ اًمـوس مـ يؽقن مػرِّ

قع ذم احلرام وذم معصقي اًمضحؽ معفؿ طمتك ٓ يرون مـف ؿمّدة، يًؿ  هلؿ سموًمقىم

ًٓ قمؾقف  أمفؿ وذم اًمؽِؼم قمغم اًمـوس، وهق ٓ يـصحفؿ. وهمٓء رسمام يموكقا وسمو

 وكؼؿي قمؾقف وسمالًء قمظقاًم قمؾقف سمعد يِمؼَمه.

وموحلؼ هق آقمتدال، وذًمؽ سموًمشّدة ذم مقوع اًمشّدة، واًمًامح ذم مقوع 

ده اهلل. د مـ ؾمده  اعمٌوح، واعمًده

ًْا - كي معفؿ ذم شمرك اًمصؾقات، ومعغم إب وإم أن قمدم آؾمتفو: تاس

يـصحقا أوٓدهؿ وأن يشدوا قمؾقفؿ إذا رأوهؿ يػرـمقن ذم احلرام وذم شمرك 

اًمصالة وذم ؾمامع إهموين، ومؿـ اًمـوس مـ ٓ يٌوزم إذا رأى وًمده يمذًمؽ، سمؾ 

 .-واًمعقوذ سموهلل  -يًؿ  هلؿ ذم احلرام

ايي ومدقمقة اًمقاًمد مًتجوسمي وقمغم  إب أن يدقمقا ٕسمـوءه سموهلدقمغم: عاشًرا -

يمؾ وموإلكًون يؽقن ؿمديدًا قمغم اعمعويص، ؾمفاًل ذم اعمٌوح، رطمقاًم رومقؼًو ًمقـًو، واهلل 

 اعمقومؼ ًمؽؾ ظمػم.

                                                           

 (.ٖٕٚٔ« )صحيح مسلم»(، وٜٜٛ٘« )صحيح البخاري( »ٔ)



31 

 ملسو هيلع هللا ىلصامليمون  يف ضحك النيب املأمون      20

فيها ضحك رسىل هللا عهى أناس ومىاقف  ابىبأفصم 

 مختهفة

 تاب ضحل رطىه اهلل ٍع أتٍ رافع

ِلِّ  ـْ قَموِئَشَي، َزْوِج اًمـٌه : أَ ملسو هيلع هللا ىلص قَم ًْ ُة َرؾُمقِل اهللِ ىَموًَم َٓ ًْ ؾَمْؾَؿك َمْق َأْو اْمَرَأُة ملسو هيلع هللا ىلص شَم

هَبَو. ملسو هيلع هللا ىلص إمَِم َرؾُمقِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َأيِب َراومٍِع َمْقمَم َرؾُمقِل اهلِل  َتْلِذُكُف قَمغَم َأيِب َراومٍِع ىَمْد ََضَ ًْ شَم

: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ًْ يَِب َراومٍِع: ملسو هيلع هللا ىلص ىَموًَم ا َتا َأَبا َرافِعٍ »ِٕ وَل: شُمْمِذيـِل َيو ىمَ  ش؟َما َلَك َوهَلَ

: َيو َرؾُمقَل اهللِ، َمو  ش؟بَِم آَيْتَِقِه َتا َشْؾَؿى»ملسو هيلع هللا ىلص : َرؾُمقَل اهلِل، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ  ًْ ىَموًَم

ًُ ًَمُف: َيو َأسَمو َراومٍِع إِنه َرؾُمقَل اهللِ  ، وَمُؼْؾ ـهُف َأطْمَدَث َوُهَق ُيَصكمِّ
، َوًَمؽِ

ٍ
ء ىَمْد ملسو هيلع هللا ىلص آَذْيُتُف سمٌَِمْ

سَمـِل ، وَمَجَعَؾ َرؾُمقُل َأَمَر اعمُْ  َل، وَمَؼوَم وَمَيَ يُ  َأْن َيَتَقوه ـْ َأطَمِدِهُؿ اًمرِّ ِؿلَم إَِذا ظَمَرَج ِم
ؾِ ًْ

ُٓه بَِخْرٍ »َيْضَحُؽ َوَيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َا مَلْ َتْلُمْرَك إِ  ش.  َتا َأَبا َرافٍِع إَِّنُه

 ( .361/ 43رواه أمحد )طمًـ 

 ادقمل رمحف اهلل.وهق ذم اًمصحق  اعمًـد ًمإلموم اًمق

 تاب

أن أسمو  -وظمدمف وححٌف  ملسو هيلع هللا ىلصويمون شمٌع اًمـٌل  -أكس سمـ موًمؽ إكصوري  قمـ 

اًمذي شمقذم ومقف، طمتك إذا يمون يقم آصمـلم  ملسو هيلع هللا ىلصسمؽر يمون يصكم هلؿ ذم وضمع اًمـٌل 
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ؾمؽم احلجرة يـظر إًمقـو وهق ىموئؿ يملن  ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ حػقف ذم اًمصالة، ومؽشػ اًمـٌل  

ؿؿـو أن كػتتـ مـ اًمػرح سمرؤيي اًمـٌل وضمفف ورىمي مصحػ، صمؿ شمًٌؿ يضحؽ، ومف

ظمورج إمم  ملسو هيلع هللا ىلص، ومـؽص أسمق سمؽر قمغم قمؼٌقف ًمقصؾ اًمصػ، وفمـ أن اًمـٌل ملسو هيلع هللا ىلص

 .شأن أمتقا حالشمؽؿ وأرظمك اًمًؽم ومتقذم مـ يقمف ملسو هيلع هللا ىلصوملؿمور إًمقـو اًمـٌل »اًمصالة 

 .(419)رىمؿ ومًؾؿ  (681)اًمٌخوري  رواه

 تاب

هلل هؾ كرى رسمـو يقم هريرة، أظمؼممهو: أن اًمـوس ىموًمقا: يو رؾمقل ا ـ أيبقم

ىموًمقا: ٓ يو ش هل ُتارون ِف الؼؿر لقؾة البدر لقس دوكه شحاب»اًمؼقومي؟ ىمول: 

: ىموًمقا: ٓ، ىمولش ففل ُتارون ِف الشؿس لقس دوَّنا شحاب»رؾمقل اهلل، ىمول: 

ومنكؽؿ شمروكف يمذًمؽ، حينم اًمـوس يقم اًمؼقومي، ومقؼقل: مـ يمون يعٌد ؿمقئو ومؾقتٌع، »

، ومـفؿ مـ يتٌع اًمؼؿر، ومـفؿ مـ يتٌع اًمطقاهمقً، ومؿـفؿ مـ يتٌع اًمشؿس

وشمٌؼك هذه إمي ومقفو مـوومؼقهو، ومقلشمقفؿ اهلل ومقؼقل: أكو رسمؽؿ، ومقؼقًمقن هذا مؽوكـو 

طمتك يلشمقـو رسمـو، ومنذا ضموء رسمـو قمرومـوه، ومقلشمقفؿ اهلل ومقؼقل: أكو رسمؽؿ، ومقؼقًمقن: أكً 

قن أول مـ جيقز مـ رسمـو، ومقدقمقهؿ ومقيب اًمٍماط سملم فمفراين ضمفـؿ، ومليم

اًمرؾمؾ سملمتف، وٓ يتؽؾؿ يقمئذ أطمد إٓ اًمرؾمؾ، ويمالم اًمرؾمؾ يقمئذ: اًمؾفؿ ؾمؾؿ 

ىموًمقا:  "ؾمؾؿ، وذم ضمفـؿ يمالًمقى مثؾ ؿمقك اًمًعدان، هؾ رأيتؿ ؿمقك اًمًعدان؟ 

ومنهنو مثؾ ؿمقك اًمًعدان همػم أكف ٓ يعؾؿ ىمدر قمظؿفو إٓ اهلل، ختطػ : »كعؿ، ىمول

مـ يقسمؼ سمعؿؾف، ومـفؿ مـ خيردل صمؿ يـجق، طمتك إذا أراد اًمـوس سملقمامهلؿ، ومؿـفؿ 

اهلل رمحي مـ أراد مـ أهؾ اًمـور، أمر اهلل اعمالئؽي: أن خيرضمقا مـ يمون يعٌد اهلل، 
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ومقخرضمقهنؿ ويعرومقهنؿ سمآصمور اًمًجقد، وطمرم اهلل قمغم اًمـور أن شمليمؾ أصمر اًمًجقد، 

ًمًجقد، ومقخرضمقن مـ ومقخرضمقن مـ اًمـور، ومؽؾ اسمـ آدم شمليمؾف اًمـور إٓ أصمر ا

اًمـور، ىمد امتحشقا ومقصى قمؾقفؿ موء احلقوة، ومقـٌتقن يمام شمـًٌ احلٌي ذم محقؾ 

اًمًقؾ، صمؿ يػرغ اهلل مـ اًمؼضوء سملم اًمعٌود ويٌؼك رضمؾ سملم اجلـي واًمـور وهق آظمر 

أهؾ اًمـور دظمقٓ اجلـي مؼٌؾ سمقضمفف ىمٌؾ اًمـور، ومقؼقل: يو رب اسف وضمفل قمـ 

و وأطمرىمـل ذيموؤهو، ومقؼقل: هؾ قمًقً إن ومعؾ ذًمؽ سمؽ أن اًمـور، ىمد ىمشٌـل رحيف

شمًلل همػم ذًمؽ؟ ومقؼقل: ٓ وقمزشمؽ، ومقعطل اهلل مو يشوء مـ قمفد ومقثوق، 

ومقٍمف اهلل وضمفف قمـ اًمـور، ومنذا أىمٌؾ سمف قمغم اجلـي، رأى هبجتفو ؾمؽً مو ؿموء اهلل 

ىمد أقمطقً أن يًؽً، صمؿ ىمول: يو رب ىمدمـل قمـد سموب اجلـي، ومقؼقل اهلل ًمف: أًمقس 

اًمعفقد واعمقثوق، أن ٓ شمًلل همػم اًمذي يمـً ؾملًمً؟ ومقؼقل: يو رب ٓ أيمقن 

أؿمؼك ظمؾؼؽ، ومقؼقل: ومام قمًقً إن أقمطقً ذًمؽ أن ٓ شمًلل همػمه؟ ومقؼقل: ٓ 

وقمزشمؽ، ٓ أؾملل همػم ذًمؽ، ومقعطل رسمف مو ؿموء مـ قمفد ومقثوق، ومقؼدمف إمم سموب 

قفو مـ اًمـية واًمنور، ومقًؽً مو ؿموء اجلـي، ومنذا سمؾغ سموهبو، ومرأى زهرهتو، ومو وم

اهلل أن يًؽً، ومقؼقل: يو رب أدظمؾـل اجلـي، ومقؼقل اهلل: وحيؽ يو اسمـ آدم، مو 

أهمدرك، أًمقس ىمد أقمطقً اًمعفقد واعمقثوق، أن ٓ شمًلل همػم اًمذي أقمطقً؟ 

ومقؼقل: يو رب ٓ دمعؾـل أؿمؼك ظمؾؼؽ، ومقضحؽ اهلل قمز وضمؾ مـف، صمؿ يلذن ًمف ذم 

ومقؼقل: متـ، ومقتؿـك طمتك إذا اكؼطع أمـقتف، ىمول اهلل قمز وضمؾ: مـ  دظمقل اجلـي،

يمذا ويمذا، أىمٌؾ يذيمره رسمف، طمتك إذا اكتفً سمف إموين، ىمول اهلل شمعومم: ًمؽ ذًمؽ 

 ملسو هيلع هللا ىلصىمول أسمق ؾمعقد اخلدري ٕيب هريرة ريض اهلل قمـفام: إن رؾمقل اهلل  "ومثؾف معف 

ق هريرة: مل أطمػظ مـ رؾمقل اهلل ، ىمول أسم"ىمول اهلل: ًمؽ ذًمؽ وقمنمة أمثوًمف : »ىمول
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ذًمؽ ًمؽ »ىمول أسمق ؾمعقد: إين ؾمؿعتف يؼقل: ش ًمؽ ذًمؽ ومثؾف معف»إٓ ىمقًمف:  ملسو هيلع هللا ىلص 

 .شوقمنمة أمثوًمف

  (.182)( ومًؾؿ 816) رواه  اًمٌخوري  

 تاب
، إذ ضموءه ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ريض اهلل قمـف، ىمول: سمقـام كحـ ضمؾقس قمـد اًمـٌل  ـ أيبقم 

ىمول: وىمعً قمغم امرأيت وأكو  «ما لك؟» رضمؾ ومؼول: يو رؾمقل اهلل هؾؽً. ىمول:

ففل تسَطقع »ىمول: ٓ، ىمول: ش ؟هل جتد رقبة تعَؼفا: »ملسو هيلع هللا ىلصحوئؿ، ومؼول رؾمقل اهلل 

ش . ففل جتد إضعام شَني مسؽقـا»، ىمول: ٓ، ومؼول: ش أن تصوم صفرتن مََابعني

سمعرق ومقفو متر  ملسو هيلع هللا ىلص، ومٌقـو كحـ قمغم ذًمؽ أيت اًمـٌل ملسو هيلع هللا ىلصىمول: ٓ، ىمول: ومؿؽٌ اًمـٌل 

ش خذها، فَصدق به»ومؼول: أكو، ىمول: ش أيـ اًمًوئؾ؟»ىمول:  -عرق اعمؽتؾ واًم -

 -يريد احلرشملم  -ومؼول اًمرضمؾ: أقمغم أومؼر مـل يو رؾمقل اهلل؟ ومقاهلل مو سملم ٓسمتقفو 

طمتك سمدت أكقوسمف، صمؿ ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ سمقً أومؼر مـ أهؾ سمقتل، ومضحؽ اًمـٌل 

  .شأـمعؿف أهؾؽ»

 . (1111)ومًؾؿ  (1936)اًمٌخوري رواه  

 تاب
يمون يقمو حيدث، وقمـده رضمؾ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف: أن اًمـٌل  

أن رضمال مـ أهؾ اجلـي اؾمتلذن رسمف ذم اًمزرع، ومؼول ًمف: أًمًً ومقام  »أهؾ اًمٌوديي: 
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ؿمئً؟ ىمول: سمغم، وًمؽـل أطمى أن أزرع، ىمول: ومٌذر، ومٌودر اًمطرف كٌوشمف واؾمتقاؤه 

اهلل: دوكؽ يو اسمـ آدم، ومنكف ٓ يشٌعؽ  واؾمتحصوده، ومؽون أمثول اجلٌول، ومقؼقل

، ومؼول إقمرايب: واهلل ٓ دمده إٓ ىمرؿمقو، أو أكصوريو، ومنهنؿ أححوب زرع، شرء 

 ش.ملسو هيلع هللا ىلصوأمو كحـ ومؾًـو سملححوب زرع، ومضحؽ اًمـٌل 

 (2348)رواه  اًمٌخوري  

 تاب
أن اًمـوس يموكقا يتحرون هبدايوهؿ يقم قموئشي، »قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو:  

 .شملسو هيلع هللا ىلصمرووة رؾمقل اهلل  -أو يٌتغقن سمذًمؽ  -هبو  يٌتغقن

 . (2442، 2441)ومًؾؿ ( 2574)اًمٌخوري   رواه 

 تاب

إذا أراد ؾمػرا أىمرع سملم  ملسو هيلع هللا ىلصيمون رؾمقل اهلل »قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو، ىموًمً:    

كًوئف، ومليتفـ ظمرج ؾمفؿفو ظمرج هبو معف، ويمون يؼًؿ ًمؽؾ امرأة مـفـ يقمفو 

، ملسو هيلع هللا ىلصزمعي وهًٌ يقمفو وًمقؾتفو ًمعوئشي زوج اًمـٌل  وًمقؾتفو، همػم أن ؾمقدة سمـً

 .(2593رواه  اًمٌخوري ) .شملسو هيلع هللا ىلصشمٌتغل سمذًمؽ روو رؾمقل اهلل 
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 تاب 

قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمـفام، ىمول: شمقذم أيب وقمؾقف ديـ، ومعروً قمغم   

، ملسو هيلع هللا ىلصهمرموئف أن يلظمذوا اًمتؿر سمام قمؾقف، وملسمقا ومل يروا أن ومقف ووموء، وملشمقً اًمـٌل 

، ومجوء ش ملسو هيلع هللا ىلصإذا ضمددشمف ومقوعتف ذم اعمرسمد آذكً رؾمقل اهلل »ًمؽ ًمف ومؼول: ومذيمرت ذ

ادع همرموءك، »ومعف أسمق سمؽر، وقمؿر، ومجؾس قمؾقف، ودقمو سموًمؼميمي، صمؿ ىمول: 

، ومام شمريمً أطمدا ًمف قمغم أيب ديـ إٓ ىمضقتف، وومضؾ صمالصمي قمنم، وؾمؼو ش وملوومفؿ

مع رؾمقل اهلل ومقاومقً  -أو ؾمتي قمجقة، وؾمٌعي ًمقن  -ؾمٌعي قمجقة، وؾمتي ًمقن 

، ش ائً أسمو سمؽر، وقمؿر، وملظمؼممهو»اعمغرب، ومذيمرت ذًمؽ ًمف، ومضحؽ، ومؼول:  ملسو هيلع هللا ىلص

مو حـع أن ؾمقؽقن ذًمؽ، وىمول هشوم،  ملسو هيلع هللا ىلصومؼوٓ: ًمؼد قمؾؿـو إذ حـع رؾمقل اهلل 

وشمرك  قمـ وهى، قمـ ضموسمر: حالة اًمعٍم، ومل يذيمر أسمو سمؽر وٓ وحؽ، وىمول:

 (2719)اًمٌخوري . رواه  أيب قمؾقف صمالصملم وؾمؼو ديـو

   تاب 

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  اهللهِ  قَم ٌهوسٍ  سْم ْ : ىَموَل  قَمـُْفاَم، اهللهُ َريِضَ  قَم  قُمَؿرَ  َأؾْمَلَل  َأنْ  قَمغَم  طَمِريًصو َأَزْل  مَل

ـِ  قَمـْفُ  اهللهُ َريِضَ  ـْ  اعمَْرَأشَملْمِ  قَم ِلِّ  َأْزَواِج  ِم َُوَبا إِنْ ﴿: هَلاَُم  اهللهُ  ىَموَل  اًمؾهَتلْمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه  هللُهِا إىَِل  َت

ًُ [ 4: اًمتحريؿ] ﴾ُقُؾوُبُؽاَم  َصَغْت  َفَؼْد  ًُ  وَمَعَدَل  َمَعُف، وَمَحَجْج َداَوِة، َمَعفُ  َوقَمَدًْم  سمِوإْلِ

زَ  ًُ  ضَموَء، طَمتهك وَمَتؼَمه ٌْ َؽ ًَ ـَ  َيَدْيفِ  قَمغَم  وَم َداَوةِ  ِم َل، اإْلِ ًُ  وَمَتَقوه  اعمُْمِمـلَِم، َأِمػمَ  َيو: وَمُؼْؾ

ـِ  ـْ  اعمَْرَأشَمونِ  َم ِلِّ  ْزَواِج أَ  ِم  وَمَؼدْ  اهللهِ  إمَِم  شَمُتقسَمو إِنْ ﴿: هَلاَُم  َوضَمؾه  قَمزه  اهللهُ ىَموَل  اًمؾهَتونِ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

 ًْ ـَ  َيو ًَمَؽ  َواقَمَجٌِل: وَمَؼوَل  ؟[ 4: اًمتحريؿ] ﴾ىُمُؾقسُمُؽاَم  َحَغ ٌهوٍس، اسْم  قَموِئَشيُ  قَم
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ٌََؾ  صُمؿه  َوطَمْػَصُي، ٌَ  قُمَؿرُ  اؾْمَتْؼ قىُمُف، احلَِدي ًُ ًُ  إِينِّ : َؼوَل ومَ  َي ـَ  زِم  َوضَمورٌ  يُمـْ  إَْكَصورِ  ِم

ـِ  ُأَمقهيَ  سَمـِل ذِم  ـْ  َوِهَل  َزْيٍد، سْم ِلِّ  قَمغَم  اًمـُُّزوَل  َكَتـَوَوُب  َويُمـهو اعمَِديـَِي، قَمَقازِم  ِم  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

ًُ  وَمنَِذا َيْقًمو، َوَأْكِزُل  َيْقًمو وَمَقـِْزُل  ـْ  ضِمْئُتفُ  َكَزًْم ـَ  َقْقمِ اًم َذًمَِؽ  ظَمؼَمِ  ِم ِه، إَْمرِ  ِم  َوإَِذا َوهَمػْمِ

وَء، َكْغؾُِى  ىُمَرْيشٍ  َمْعنَمَ  َويُمـهو ِمْثَؾُف، وَمَعَؾ  َكَزَل  ًَ  ُهؿْ  إَِذا إَْكَصورِ  قَمغَم  ىَمِدْمـَو وَمَؾامه  اًمـِّ

ٌُُفؿْ  ىَمْقمٌ 
وُؤُهْؿ، شَمْغؾِ ًَ

وُؤَكو وَمَطِػَؼ  كِ ًَ
ـْ  َيْلظُمْذنَ  كِ   َأَدِب  ِم

ِ
وء ًَ

ًُ  ،إَْكَصورِ  كِ  قَمغَم  وَمِصْح

ًْ  شُمَراضِمَعـِل، َأنْ  وَمَلْكَؽْرُت  وَمَراضَمَعْتـِل، اْمَرَأيِت، َ : وَمَؼوًَم  إِنه  وَمَقاهللهِ ُأَراضِمَعَؽ، َأنْ  شُمـْؽِرُ  َومِل

ِلِّ  َأْزَواَج  اضِمْعـَُف،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ـه  َوإِنه  ًمػُمَ  وَمَلوْمَزقَمـِل، اًمؾهْقِؾ، طَمتهك اًمَقْقمَ  ًَمَتْفُجُرهُ  إطِْمَداُه

ًُ ومَ  ًْ : ُؼْؾ ـْ  ظَموسَم ـه  وَمَعَؾ  َم ًُ  صُمؿه  سمَِعِظقٍؿ، ِمـُْف ًُ  صمَِقويِب، قَمكَمه  مَجَْع  طَمْػَصَي، قَمغَم  وَمَدظَمْؾ

 ًُ ـه  َأشُمَغوِوُى  طَمْػَصيُ  َأْي : وَمُؼْؾ ًْ  اًمؾهْقِؾ؟ طَمتهك اًمَقْقمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقَل  إطِْمَدايُم : وَمَؼوًَم

ًُ  َكَعْؿ، ًْ : وَمُؼْؾ ْت  ظَموسَم ـُ َأومَ  َوظَمِنَ  وَمَتْفؾِِؽلمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  َرؾُمقًمِفِ  ًمَِغَضِى  اهللهُ َيْغَضَى  َأنْ  َتْلَم

َتْؽثِِري َٓ  ًْ ، ذِم  شُمَراضِمِعقفِ  َوَٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  شَم
ٍ
ء  َمو َواؾْمَلًمِقـِل هَتُْجِريِف، َوَٓ  َرْ

كهِؽ  َوَٓ  ًَمِؽ، سَمَدا ًْ  َأنْ  َيُغره ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  إمَِم  َوَأطَمىه  ِمـِْؽ، َأْوَولَ  ِهَل  ضَموَرشُمِؽ  يَموَك

صْمـَو َويُمـهو - قَموِئَشيَ  ُيِريدُ  - ده ونَ  َأنه  ََتَ ًه  َيْقمَ  َحوطِمٌِل وَمـََزَل  ًمَِغْزِوَكو، اًمـَِّعوَل  شُمـِْعُؾ  هَم

َب  قِمَشوًء، وَمَرضَمعَ  َكْقسَمتِفِ  سًمو سَمويِب  وَمَيَ ، ُهَق، َأَكوِئؿٌ : َوىَموَل  ؿَمِديًدا، ََضْ ًُ ًُ وَمَخرَ  وَمَػِزقْم  ضْم

ًُ  قَمِظقٌؿ، َأْمرٌ  طَمَدَث : َوىَموَل  إًَِمْقِف، وُن؟ َأضَموَءْت  ُهَق؟ َمو: ىُمْؾ ًه  َأقْمَظؿُ  سَمْؾ  َٓ،: ىَموَل  هَم

وَءُه،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  ـَمؾهَؼ  َوَأـْمَقُل  ِمـْفُ  ًَ
ًْ  ىَمدْ : ىَموَل  كِ ْت، طَمْػَصيُ  ظَموسَم ًُ  َوظَمِنَ  يُمـْ

ُـّ  ًُ  َيُؽقَن، َأنْ  ُيقؿِمُؽ  َهَذا َأنه  َأفُم ًُ  صمَِقويِب، قَمكَمه  وَمَجَؿْع ْق ِلِّ  َمعَ  اًمَػْجرِ  َحاَلةَ  وَمَصؾه  اًمـٌه

سَميً  وَمَدظَمَؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ًُ  ومِقَفو، وَموقْمَتَزَل  ًَمُف، َمنْمُ ٌِْؽل، ِهَل  وَمنَِذا طَمْػَصَي، قَمغَم  وَمَدظَمْؾ ًُ  شَم : ىُمْؾ

ٌْؽِقِؽ؟ َمو ْ  ُي ـْ  َأَومَل ْرشُمِؽ، َأيُم ـه  طَمذه َؼُؽ ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  َأـَمؾه  ذِم  َذا ُهقَ  َأْدِري َٓ : ىَموًَم

سَمِي، ، اعمَنْمُ ًُ ًُ  وَمَخَرضْم ، وَمِجْئ ٌْؽِل َرْهطٌ  طَمْقًَمفُ  وَمنَِذا اعمِـؼَْمَ ًُ  سَمْعُضُفْؿ، َي ًْ  َمَعُفؿْ  وَمَجَؾ
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ٌَـِل صُمؿه  ىَمؾِقاًل،  ًُ  َأضِمُد، َمو هَمَؾ سَميَ  وَمِجْئ تِل اعمَنْمُ ًُ  ومِقَفو، ُهقَ  اًمه : ؾْمَقدَ أَ  ًَمفُ  ًمُِغاَلمٍ  وَمُؼْؾ

ِله  وَمَؽؾهؿَ  وَمَدظَمَؾ، ًمُِعَؿَر، اؾْمَتْلِذنْ  ، ًَمُف، َذيَمْرشُمَؽ : وَمَؼوَل  ظَمَرَج  صُمؿه  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ًَ  وَمَصَؿ

، ًُ وْم ًُ  طَمتهك وَموْكٍَمَ ًْ ْهطِ  َمعَ  ضَمَؾ ـَ  اًمره ِذي ، قِمـْدَ  اًمه ٌَـِل صُمؿه  اعمِـؼَْمِ ، َأضِمُد، َمو هَمَؾ ًُ  وَمِجْئ

ًُ  ِمْثَؾُف، وَمَذيَمرَ  ًْ ْهطِ  َمعَ  وَمَجَؾ ـَ  اًمره ِذي ، قِمـْدَ  اًمه ٌَـِل صُمؿه  اعمِـؼَْمِ ًُ  َأضِمُد، َمو هَمَؾ  اًمُغاَلمَ  وَمِجْئ

 ًُ ًُ  وَمَؾامه  ِمْثَؾُف، وَمَذيَمرَ  ًمُِعَؿَر، اؾْمَتْلِذنْ : وَمُؼْؾ ْق وًمو، َوًمه : ىَموَل  َيْدقُمقيِن  اًمُغاَلمُ  وَمنَِذا ُمـٍَْمِ

ًُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  ًَمَؽ  َأِذنَ   ًَمْقَس  طَمِصػمٍ  ِرَمولِ  قَمغَم  ُمْضَطِجعٌ  ُهقَ  وَمنَِذا َؾْقِف،قمَ  وَمَدظَمْؾ

رَ  ىَمدْ  ومَِراٌش، َوسَمْقـَفُ  سَمْقـَفُ  َموُل  َأصمه ـْ  ِوؾَموَدةٍ  قَمغَم  ُمتهِؽٌئ  سمَِجـٌِْفِ  اًمرِّ  ًمِقٌػ، طَمْشُقَهو َأَدمٍ  ِم

 ًُ ْؿ ؾه ًَ ًُ  صُمؿه  قَمَؾْقِف، وَم ًَ : ىَموِئؿٌ  َوَأَكو ىُمْؾ ْؼ وَءَك، ـَمؾه ًَ
هُ  َروَمعَ ومَ  كِ ، سَمٍَمَ  صُمؿه  ، شَٓ : »وَمَؼوَل  إزَِمه

 ًُ وَء، َكْغؾُِى  ىُمَرْيشٍ  َمْعنَمَ  َويُمـهو َرَأْيَتـِل ًَمقْ  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو َأؾْمَتْلكُِس : ىَموِئؿٌ  َوَأَكو ىُمْؾ ًَ  اًمـِّ

ٌُُفؿْ  ىَمْقمٍ  قَمغَم  ىَمِدْمـَو وَمَؾامه  وُؤُهْؿ، شَمْغِؾ ًَ
ؿَ  وَمَذيَمَرهُ  كِ ًه ٌَ ًُ  صُمؿه  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ٌِلُّ اًمـه  وَمَت  َرَأْيَتـِل، ًَمقْ : ىُمْؾ

 ًُ ًُ  طَمْػَصَي، قَمغَم  َوَدظَمْؾ كهِؽ  َٓ : وَمُؼْؾ ًْ  َأنْ  َيُغره  َوَأطَمىه  ِمـِْؽ، َأْوَولَ  ِهَل  ضَموَرشُمِؽ  يَموَك

ِلِّ  إمَِم  ؿَ  ،- قَموِئَشيَ  ُيِريدُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ًه ٌَ ًُ  ُأظْمَرى، وَمَت ًْ َؿ، َرَأْيُتفُ  طِملمَ  وَمَجَؾ ًه ٌَ  ؿه صمُ  شَم

 ًُ ي َروَمْع ًُ  َمو وَمَقاهللهِ سَمْقتِِف، ذِم  سَمٍَمِ ٌٍََمَ  َيُردُّ  ؿَمْقًئو ومِقفِ  َرَأْي ٌَيٍ  هَمػْمَ  اًم ًُ  صَماَلصَمٍي، َأَه : وَمُؼْؾ

عْ  اهللهَ اْدعُ  تَِؽ، قَمغَم  وَمْؾُقَقؾمِّ ومَ  وَموِرَس  وَمنِنه  ُأمه عَ  َواًمرُّ ْكَقو َوُأقْمُطقا قَمَؾْقِفْؿ، ُوؾمِّ  َوُهؿْ  اًمدُّ

 َقْومٌ  ُأوَلئَِك  اخَلطُهاِب  اْبنَ  َتا َأْكَت  َصكٍّ  َأَوِِف : »وَمَؼوَل  ُمتهِؽًئو َويَمونَ  اهللهَ، ٌُُدونَ َيعْ  َٓ 

مْ  ُعِجَؾْت  ْكَقا اَْلَقاةِ  ِِف  َضِقَباُُتُمْ  هَلُ ًُ  ، شالدُّ  وَموقْمَتَزَل  زِم، اؾْمَتْغِػرْ  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو: وَمُؼْؾ

ِلُّ  ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ٌِ  َذًمَِؽ  َأضْمؾِ  ِم  َمو: »ىَموَل  ىَمدْ  َويَمونَ  قَموِئَشَي، إمَِم  طَمْػَصيُ  َأوْمَشْتفُ  طِملمَ  احلَِدي

ـه  سمَِداظِمؾٍ  َأَكو ـْ  ؿَمْفًرا قَمَؾْقِف ةِ  ِم ، َمْقضِمَدشمِفِ  ؿِمده ـه ٌَفُ  طِملمَ  قَمَؾْقِف ًْ  وَمَؾامه  شاهللهُ  قَموشَم عٌ  َمَض ًْ
 شمِ

وَن، ٌََدأَ  قَموِئَشَي، قَمغَم  َدظَمَؾ  َوقِمنْمُ و، وَم ًْ  هِبَ ًَ  إِكهَؽ  قَموِئَشيُ : ًَمفُ  وَمَؼوًَم ْؿ ًَ  شَمْدظُمَؾ  َٓ  َأنْ  َأىْم

و ؿَمْفًرا، قَمَؾْقـَو ٌَْحـَو َوإِكه عٍ  َأْح ًْ
ـَ  ًمِتِ ي َهو ًَمْقَؾيً  َوقِمنْمِ ا، َأقُمدُّ ِلُّ  وَمَؼوَل  قَمدًّ ْفرُ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه  اًمشه
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عٌ  ًْ
ونَ  شمِ ْفرُ  َذًمَِؽ  َويَمونَ  ، شَوقِمنْمُ ًعو اًمشه ًْ

، شمِ ـَ ي ًْ ىمَ  َوقِمنْمِ ًْ : قَموِئَشيُ  وًَم  آَييُ : وَمُلْكِزًَم

ٌََدأَ  اًمتهْخِقػمِ  َل  يِب  وَم  طَمتهك شَمْعَجكِم  َٓ  َأنْ  قَمَؾْقِؽ  َوَٓ  َأْمًرا، ًَمِؽ  َذايمِرٌ  إِينِّ : »وَمَؼوَل  اْمَرَأٍة، َأوه

َتْلِمِري ًْ ًْ  ، شَأسَمَقْيِؽ  شَم ْ  َأسَمَقيه  َأنه  َأقْمَؾؿُ  ىَمدْ : ىَموًَم  ": ىَموَل  صُمؿه  سمِِػَراىِمَؽ، َيْلُمَرايِن  َيُؽقَكو مَل

َو َيو}: ىَموَل  اهللهَ إِنه  ِلُّ  َأهيُّ َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمـٌه  {قَمظِقاًم } ىَمْقًمِفِ  إِمَم [ 28: إطمزاب] {ِٕ

ًُ  ،"[ 27: اًمـًوء] ، َأؾْمَتْلِمرُ  َهَذا َأذِم : ىُمْؾ ارَ  َوَرؾُمقًَمفُ  اهللهَ  ُأِريدُ  وَمنِينِّ  َأسَمَقيه  َواًمده

َ  صُمؿه  أظِمَرَة، وَءُه، ظَمػمه ًَ
ـَ  كِ ًْ  َمو ِمْثَؾ  وَمُؼْؾ  .قَموِئَشيُ  ىَموًَم

 .(1479) مًؾؿو (2468اًمٌخوري ) رواه 

 تاب

وقمؾقف سمرد  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف، ىمول: يمـً أمٌم مع اًمـٌل   

كجراين همؾقظ احلوؿمقي، وملدريمف أقمرايب ومجذسمف ضمذسمي ؿمديدة، طمتك كظرت إمم 

ت سمف طموؿمقي اًمرداء مـ ؿمدة ضمذسمتف، صمؿ ىمول: مر زم ىمد أصمر ملسو هيلع هللا ىلصحػحي قموشمؼ اًمـٌل 

اًمٌخوري  رواه  .شأمر ًمف سمعطوء»مـ مول اهلل اًمذي قمـدك، وموًمتػً إًمقف ومضحؽ، صمؿ 

  .(1157)ومًؾؿ  (3149)

 تاب
 رضمٌؾ  يمون: ىمول أطمد، يقم أسمقيف ًمف مَجَع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌل أن: أسمقف قمـ ؾمعد، سمـ قمومر

 ش.وأمي أِب فداك ارمِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل ًمف ومؼول ، اعمًؾؿلم أطمرق ىمد اعمنميملم مـ
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 وموكؽشػً ومًؼط، ضمـٌف وملحًٌ كصَؾ، ومقف ًمف ًمقس سمًفؿ ًمف ومـزقمً: ىمول  

  .كقاضمذه إمم كظرت طمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومضحؽ قمقرشمف،

 .(198) "واًمؾقؾي اًمققم قمؿؾ" ذم واًمـًوئل  ،(2412) مًؾؿ أظمرج

 تاب

ً قمغم يمعى سمـ موًمؽ، حيدث طملم ختؾػ قمـ شمٌقك، ىمول: ومؾام ؾمؾؿ قمـ 

إذا ه اؾمتـور  ملسو هيلع هللا ىلصوهق يؼمق وضمفف مـ اًمنور، ويمون رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 (3556)اًمٌخوري رواه   . وضمفف، طمتك يملكف ىمطعي ىمؿر، ويمـو كعرف ذًمؽ مـف

 تاب

، ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول: اؾمتلذن قمؿر سمـ اخلطوب قمغم رؾمقل اهلل ـ ؾمعد سمـ أيب وىموصقم 

ـ قمغم حقشمف، ومؾام اؾمتلذن وقمـده كًقة مـ ىمريش يؽؾؿـف ويًتؽثركف، قموًمقي أحقاهت

ومدظمؾ قمؿر ورؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصقمؿر سمـ اخلطوب ىمؿـ ومٌودرن احلجوب، وملذن ًمف رؾمقل اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصيضحؽ، ومؼول قمؿر: أوحؽ اهلل ؾمـؽ يو رؾمقل اهلل، ومؼول اًمـٌل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومؼول ش قمجًٌ مـ همٓء اًماليت يمـ قمـدي، ومؾام ؾمؿعـ حقشمؽ اسمتدرن احلجوب»

، صمؿ ىمول قمؿر: يو قمدوات أكػًفـ أهتٌــل قمؿر: وملكً أطمؼ أن هيٌـ يو رؾمقل اهلل

، ومؼول ملسو هيلع هللا ىلص؟ ومؼؾـ: كعؿ، أكً أومظ وأهمؾظ مـ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوٓ هتٌـ رؾمقل اهلل 
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إَيا تا ابن اخلطاب، والذي كػّس بقده ما لؼقك الشقطان شالؽا فجا : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

  (115 -7/114ومًؾؿ ) (3683)اًمٌخوري رواه   .شقط، إٓ شؾك فجا غر فجك

 تاب

اًمطوئػ، ومؾؿ يـؾ مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر، ىمول: عمو طموس رؾمقل اهلل   

ومثؼؾ قمؾقفؿ، وىموًمقا: كذهى وٓ كػتحف، ش . إكا قافؾون إن صاء اهلل»ؿمقئو، ىمول: 

ومغدوا وملحوهبؿ ضمراح، ومؼول: ش . اغدوا عذ الؼَال»ومؼول: ش . كؼػؾ»وىمول مرة: 

، وىمول ؾمػقون مرة، ملسو هيلع هللا ىلصحؽ اًمـٌل وملقمجٌفؿ، ومضش . إكا قافؾون غدا إن صاء اهلل»

   .ومتًٌؿ

 . (1778)ومًؾؿ ( 4325)اًمٌخوري رواه   

 تاب

ـ قمٌد اهلل سمـ يمعى سمـ موًمؽ، ويمون، ىموئد يمعى مـ سمـقف، طملم قمؿل، ىمول: قم 

ؾمؿعً يمعى سمـ موًمؽ، حيدث طملم ختؾػ قمـ ىمصي، شمٌقك، ىمول يمعى: مل أختؾػ 

همػم أين يمـً ختؾػً ذم همزوة ذم همزوة همزاهو إٓ ذم همزوة شمٌقك،  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل 

يريد قمػم ىمريش، طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصسمدر، ومل يعوشمى أطمدا ختؾػ قمـفو، إكام ظمرج رؾمقل اهلل 

ًمقؾي  ملسو هيلع هللا ىلصمجع اهلل سمقـفؿ وسملم قمدوهؿ قمغم همػم مقعود، وًمؼد ؿمفدت مع رؾمقل اهلل 

اًمعؼٌي، طملم شمقاصمؼـو قمغم اإلؾمالم، ومو أطمى أن زم هبو مشفد سمدر، وإن يموكً سمدر، 
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مـفو، يمون مـ ظمؼمي: أين مل أيمـ ىمط أىمقى وٓ أين طملم ختؾػً  أذيمر ذم اًمـوس 

قمـف، ذم شمؾؽ اًمغزاة، واهلل مو اضمتؿعً قمـدي ىمٌؾف راطمؾتون ىمط، طمتك مجعتفام ذم 

إٓ ورى سمغػمهو، طمتك يموكً شمؾؽ  يريد همزوة  ملسو هيلع هللا ىلصشمؾؽ اًمغزوة، ومل يؽـ رؾمقل اهلل 

قدا، ومػوزا وقمدوا ذم طمر ؿمديد، واؾمتؼٌؾ ؾمػرا سمع ملسو هيلع هللا ىلصاًمغزوة، همزاهو رؾمقل اهلل 

يمثػما، ومجغم ًمؾؿًؾؿلم أمرهؿ ًمقتلهٌقا أهٌي همزوهؿ، وملظمؼمهؿ سمقضمفف اًمذي يريد، 

يمثػم، وٓ جيؿعفؿ يمتوب طموومظ، يريد اًمديقان، ىمول  ملسو هيلع هللا ىلصواعمًؾؿقن مع رؾمقل اهلل 

يمعى: ومام رضمؾ يريد أن يتغقى إٓ فمـ أن ؾمقخػك ًمف، مو مل يـزل ومقف وطمل اهلل، 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمغزوة طملم ـموسمً اًمثامر واًمظالل، ودمفز رؾمقل اهلل شمؾؽ ا ملسو هيلع هللا ىلصوهمزا رؾمقل اهلل 

واعمًؾؿقن معف، ومطػؼً أهمدو ًمؽل أدمفز معفؿ، وملرضمع ومل أىمض ؿمقئو، وملىمقل ذم 

كػز: أكو ىمودر قمؾقف، ومؾؿ يزل يتامدى يب طمتك اؿمتد سموًمـوس اجلد، وملحٌ  رؾمقل اهلل 

م أو يقملم، واعمًؾؿقن معف، ومل أىمض مـ ضمفوزي ؿمقئو، ومؼؾً أدمفز سمعده سمقق ملسو هيلع هللا ىلص

صمؿ أحلؼفؿ، ومغدوت سمعد أن ومصؾقا ٕدمفز، ومرضمعً ومل أىمض ؿمقئو، صمؿ همدوت، صمؿ 

رضمعً ومل أىمض ؿمقئو، ومؾؿ يزل يب طمتك أهقمقا وشمػورط اًمغزو، ومهؿً أن أرَتؾ 

وملدريمفؿ، وًمقتـل ومعؾً، ومؾؿ يؼدر زم ذًمؽ، ومؽـً إذا ظمرضمً ذم اًمـوس سمعد 

ٓ أرى إٓ رضمال مغؿقحو قمؾقف  ومطػً ومقفؿ، أطمزكـل أين ملسو هيلع هللا ىلصظمروج رؾمقل اهلل 

طمتك سمؾغ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـػوق، أو رضمال امـ قمذر اهلل مـ اًمضعػوء، ومل يذيمرين رؾمقل اهلل 

ومؼول رضمؾ مـ سمـل ش مو ومعؾ يمعى»شمٌقك، ومؼول: وهق ضموًمس ذم اًمؼقم سمتٌقك: 

ؾمؾؿي: يو رؾمقل اهلل، طمًٌف سمرداه، وكظره ذم قمطػف، ومؼول معوذ سمـ ضمٌؾ: سمئس مو 
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، ىمول يمعى ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل مو قمؾؿـو قمؾقف إٓ ظمػما، ومًؽً رؾمقل اهلل ىمؾً، واهلل يو رؾمق

سمـ موًمؽ: ومؾام سمؾغـل أكف شمقضمف ىموومال طميين مهل، وـمػؼً أشمذيمر اًمؽذب، وأىمقل: 

سمامذا أظمرج مـ ؾمخطف همدا، واؾمتعـً قمغم ذًمؽ سمؽؾ ذي رأي مـ أهكم، ومؾام ىمقؾ: 

أظمرج مـف أسمدا ىمد أفمؾ ىمودمو زاح قمـل اًمٌوـمؾ، وقمرومً أين ًمـ  ملسو هيلع هللا ىلصإن رؾمقل اهلل 

ىمودمو، ويمون إذا ىمدم مـ  ملسو هيلع هللا ىلصسمٌمء ومقف يمذب، وملمجعً حدىمف، وأحٌ  رؾمقل اهلل 

ؾمػر، سمدأ سموعمًجد، ومػميمع ومقف ريمعتلم، صمؿ ضمؾس ًمؾـوس، ومؾام ومعؾ ذًمؽ ضموءه 

اعمخؾػقن، ومطػؼقا يعتذرون إًمقف وحيؾػقن ًمف، ويموكقا سمضعي وصمامكلم رضمال، ومؼٌؾ 

ؿ واؾمتغػر هلؿ، وويمؾ هائرهؿ إمم اهلل، قمالكقتفؿ، وسمويعف ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿ رؾمقل اهلل 

ومجئً أمٌم طمتك ش ولشمع»ومجئتف ومؾام ؾمؾؿً قمؾقف شمًٌؿ شمًٌؿ اعمغضى، صمؿ ىمول: 

ومؼؾً: سمغم، إين ش . مو ظمؾػؽ، أمل شمؽـ ىمد اسمتعً فمفرك»، ومؼول زم: ضمؾًً سملم يديف

واهلل ًمق ضمؾًً قمـد همػمك مـ أهؾ اًمدكقو، ًمرأيً أن ؾملظمرج مـ ؾمخطف سمعذر، 

ً ضمدٓ، وًمؽـل واهلل، ًمؼد قمؾؿً ًمئـ طمدصمتؽ اًمققم طمديٌ يمذب وًمؼد أقمطق

شمرى سمف قمـل، ًمققؿمؽـ اهلل أن يًخطؽ قمكم، وًمئـ طمدصمتؽ طمديٌ حدق، دمد 

قمكم ومقف، إين ٕرضمق ومقف قمػق اهلل، ٓ واهلل، مو يمون زم مـ قمذر، واهلل مو يمـً ىمط 

ومؼد حدق،  أمو هذا: »ملسو هيلع هللا ىلصأىمقى، وٓ أين مـل طملم ختؾػً قمـؽ، ومؼول رؾمقل اهلل 

ومؼؿً، وصمور رضمول مـ سمـل ؾمؾؿي وموشمٌعقين، ومؼوًمقا زم: ش . ومؼؿ طمتك يؼيض اهلل ومقؽ

واهلل مو قمؾؿـوك يمـً أذكًٌ ذكٌو ىمٌؾ هذا، وًمؼد قمجزت أن ٓ شمؽقن اقمتذرت إمم 

سمام اقمتذر إًمقف اعمتخؾػقن، ىمد يمون يموومقؽ ذكٌؽ اؾمتغػور رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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قين طمتك أردت أن أرضمع ومليمذب كػز، صمؿ ىمؾً هلؿ: ًمؽ، ومقاهلل مو زاًمقا يمكٌ ملسو هيلع هللا ىلص 

هؾ ًمؼل هذا معل أطمد؟ ىموًمقا: كعؿ، رضمالن، ىموٓ مثؾ مو ىمؾً، ومؼقؾ هلام مثؾ مو 

ىمقؾ ًمؽ، ومؼؾً: مـ مهو؟ ىموًمقا: مرارة سمـ اًمرسمقع اًمعؿري، وهالل سمـ أمقي اًمقاىمػل، 

رومهو زم، ومذيمروا زم رضمؾلم حوحللم، ىمد ؿمفدا سمدرا، ومقفام أؾمقة، ومؿضقً طملم ذيم

اعمًؾؿلم قمـ يمالمـو أهيو اًمثالصمي مـ سملم مـ ختؾػ قمـف، وموضمتـٌـو  ملسو هيلع هللا ىلصوهنك رؾمقل اهلل 

اًمـوس، وشمغػموا ًمـو طمتك شمـؽرت ذم كػز إرض ومام هل اًمتل أقمرف، ومؾٌثـو قمغم 

ذًمؽ مخًلم ًمقؾي، وملمو حوطمٌوي وموؾمتؽوكو وىمعدا ذم سمققهتام يٌؽقون، وأمو أكو، ومؽـً 

ؽـً أظمرج وملؿمفد اًمصالة مع اعمًؾؿلم، وأـمقف ذم أؿمى اًمؼقم وأضمؾدهؿ وم

وملؾمؾؿ قمؾقف وهق ذم جمؾًف سمعد  ملسو هيلع هللا ىلصإؾمقاق وٓ يؽؾؿـل أطمد، وآيت رؾمقل اهلل 

اًمصالة، وملىمقل ذم كػز: هؾ طمرك ؿمػتقف سمرد اًمًالم قمكم أم ٓ؟ صمؿ أحكم ىمريٌو مـف، 

قمـل،  وملؾمورىمف اًمـظر، ومنذا أىمٌؾً قمغم حاليت أىمٌؾ إزم، وإذا اًمتػً كحقه أقمرض

طمتك إذا ـمول قمكم ذًمؽ مـ ضمػقة اًمـوس، مشقً طمتك شمًقرت ضمدار طموئط أيب 

ىمتودة، وهق اسمـ قمؿل وأطمى اًمـوس إزم، ومًؾؿً قمؾقف، ومقاهلل مو رد قمكم اًمًالم، 

ومؼؾً: يو أسمو ىمتودة، أكشدك سموهلل هؾ شمعؾؿـل أطمى اهلل ورؾمقًمف؟ ومًؽً، ومعدت ًمف 

رؾمقًمف أقمؾؿ، ومػووً قمقـوي، ومـشدشمف ومًؽً، ومعدت ًمف ومـشدشمف، ومؼول: اهلل و

وشمقًمقً طمتك شمًقرت اجلدار، ىمول: ومٌقـو أكو أمٌم سمًقق اعمديـي، إذا كٌطل مـ أكٌوط 

أهؾ اًمشلم، امـ ىمدم سموًمطعوم يٌقعف سموعمديـي، يؼقل: مـ يدل قمغم يمعى سمـ موًمؽ، 

ومطػؼ اًمـوس يشػمون ًمف، طمتك إذا ضموءين دومع إزم يمتوسمو مـ مؾؽ همًون، ومنذا ومقف: أمو 
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ومنكف ىمد سمؾغـل أن حوطمٌؽ ىمد ضمػوك ومل جيعؾؽ اهلل سمدار هقان، وٓ مضقعي،  سمعد،

وموحلؼ سمـو كقاؾمؽ، ومؼؾً عمو ىمرأهتو: وهذا أيضو مـ اًمٌالء، ومتقؿؿً هبو اًمتـقر 

 ملسو هيلع هللا ىلصومًجرشمف هبو، طمتك إذا مضً أرسمعقن ًمقؾي مـ اخلؿًلم، إذا رؾمقل رؾمقل اهلل 

مرأشمؽ، ومؼؾً: أـمؾؼفو؟ أم موذا يلمرك أن شمعتزل ا ملسو هيلع هللا ىلصيلشمقـل، ومؼول: إن رؾمقل اهلل 

أومعؾ؟ ىمول: ٓ، سمؾ اقمتزهلو وٓ شمؼرهبو، وأرؾمؾ إمم حوطمٌل مثؾ ذًمؽ، ومؼؾً 

ٓمرأيت: احلؼل سملهؾؽ، ومتؽقين قمـدهؿ، طمتك يؼيض اهلل ذم هذا إمر، ىمول يمعى: 

، ومؼوًمً: يو رؾمقل اهلل: إن هالل سمـ أمقي ملسو هيلع هللا ىلصومجوءت امرأة هالل سمـ أمقي رؾمقل اهلل 

ش . ٓ، وًمؽـ ٓ يؼرسمؽ»قس ًمف ظمودم، ومفؾ شمؽره أن أظمدمف؟ ىمول: ؿمقخ ووئع، ًم

ىموًمً: إكف واهلل مو سمف طمريمي إمم رء، واهلل مو زال يٌؽل مـذ يمون مـ أمره، مو يمون إمم 

ذم امرأشمؽ يمام أذن  ملسو هيلع هللا ىلصيقمف هذا، ومؼول زم سمعض أهكم: ًمق اؾمتلذكً رؾمقل اهلل 

، ومو ملسو هيلع هللا ىلصتلذن ومقفو رؾمقل اهلل ٓمرأة هالل سمـ أمقي أن ختدمف؟ ومؼؾً: واهلل ٓ أؾم

إذا اؾمتلذكتف ومقفو، وأكو رضمؾ ؿموب؟ ومؾٌثً سمعد ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيدريـل مو يؼقل رؾمقل اهلل 

قمـ يمالمـو، ومؾام  ملسو هيلع هللا ىلصقمنم ًمقول، طمتك يمؿؾً ًمـو مخًقن ًمقؾي مـ طملم هنك رؾمقل اهلل 

حؾقً حالة اًمػجر حٌ  مخًلم ًمقؾي، وأكو قمغم فمفر سمقً مـ سمققشمـو، ومٌقـو أكو 

ول اًمتل ذيمر اهلل، ىمد ووىمً قمكم كػز، وووىمً قمكم إرض سمام ضموًمس قمغم احل

رطمًٌ، ؾمؿعً حقت حورخ، أورم قمغم ضمٌؾ ؾمؾع سملقمغم حقشمف: يو يمعى سمـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصموًمؽ أسمنم، ىمول: ومخررت ؾموضمدا، وقمرومً أن ىمد ضموء ومرج، وآذن رؾمقل اهلل 

سمتقسمي اهلل قمؾقـو طملم حغم حالة اًمػجر، ومذهى اًمـوس يٌنموكـو، وذهى ىمٌؾ 
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مٌنمون، وريمض إزم رضمؾ ومرؾمو، وؾمعك ؾموع مـ أؾمؾؿ، وملورم قمغم حوطمٌل  

اجلٌؾ، ويمون اًمصقت أهع مـ اًمػرس، ومؾام ضموءين اًمذي ؾمؿعً حقشمف يٌنمين، 

كزقمً ًمف صمقيب، ومؽًقشمف إيومهو، سمٌنماه واهلل مو أمؾؽ همػممهو يقمئذ، واؾمتعرت 

قضمو، هيـقين ، ومقتؾؼوين اًمـوس ومقضمو ومملسو هيلع هللا ىلصصمقسملم ومؾًٌتفام، واكطؾؼً إمم رؾمقل اهلل 

سموًمتقسمي، يؼقًمقن: ًمتفـؽ شمقسمي اهلل قمؾقؽ، ىمول يمعى: طمتك دظمؾً اعمًجد، ومنذا 

ضموًمس طمقًمف اًمـوس، ومؼوم إزم ـمؾحي سمـ قمٌقد اهلل هيرول طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

حوومحـل وهـوين، واهلل مو ىموم إزم رضمؾ مـ اعمفوضمريـ همػمه، وٓ أكًوهو ًمطؾحي، ىمول 

، وهق يؼمق وضمفف مـ ملسو هيلع هللا ىلصىمول: رؾمقل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصيمعى: ومؾام ؾمؾؿً قمغم رؾمقل اهلل 

، ىمول: ىمؾً: أمـ قمـدك يو ش أسمنم سمخػم يقم مر قمؾقؽ مـذ وًمدشمؽ أمؽ»اًمنور: 

إذا ه  ملسو هيلع هللا ىلصويمون رؾمقل اهلل ش . ٓ، سمؾ مـ قمـد اهلل»رؾمقل اهلل، أم مـ قمـد اهلل؟ ىمول: 

اؾمتـور وضمفف، طمتك يملكف ىمطعي ىمؿر، ويمـو كعرف ذًمؽ مـف، ومؾام ضمؾًً سملم يديف 

ؾً: يو رؾمقل اهلل، إن مـ شمقسمتل أن أكخؾع مـ موزم حدىمي إمم اهلل وإمم رؾمقل اهلل، ىم

ىمؾً: ومنين أمًؽ ش . أمًؽ قمؾقؽ سمعض موًمؽ ومفق ظمػم ًمؽ: »ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل 

ؾمفؿل اًمذي سمخقؼم، ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل، إن اهلل إكام كجوين سموًمصدق، وإن مـ 

مو أقمؾؿ أطمدا مـ اعمًؾؿلم أسماله اهلل  شمقسمتل أن ٓ أطمدث إٓ حدىمو، مو سمؼقً. ومقاهلل

، أطمًـ امو أسمالين، مو شمعؿدت ملسو هيلع هللا ىلصذم حدق احلديٌ مـذ ذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

إمم يقمل هذا يمذسمو، وإين ٕرضمق أن حيػظـل اهلل ومقام  ملسو هيلع هللا ىلصمـذ ذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

 ﴾ًمؼد شموب اهلل قمغم اًمـٌل واعمفوضمريـ وإكصور﴿: ملسو هيلع هللا ىلصسمؼقً، وأكزل اهلل قمغم رؾمقًمف 
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[ ومقاهلل مو أكعؿ اهلل 119]اًمتقسمي:  ﴾ويمقكقا مع اًمصودىملم﴿[ إمم ىمقًمف 117اًمتقسمي: ]

قمكم مـ كعؿي ىمط سمعد أن هداين ًمإلؾمالم، أقمظؿ ذم كػز مـ حدىمل ًمرؾمقل اهلل 

 -، أن ٓ أيمقن يمذسمتف، وملهؾؽ يمام هؾؽ اًمذيـ يمذسمقا، ومنن اهلل ىمول ًمؾذيـ يمذسمقا ملسو هيلع هللا ىلص

ؾمقحؾػقن سموهلل ًمؽؿ إذا ﴿ول شمٌورك وشمعومم: ذ مو ىمول ٕطمد، ومؼ -طملم أكزل اًمقطمل 

]اًمتقسمي:  ﴾ومنن اهلل ٓ يرى قمـ اًمؼقم اًمػوؾمؼلم}[ إمم ىمقًمف 95]اًمتقسمي:  {اكؼؾٌتؿ

[ ، ىمول يمعى: ويمـو ختؾػـو أهيو اًمثالصمي قمـ أمر أوًمئؽ اًمذيـ ىمٌؾ مـفؿ رؾمقل اهلل 96

طمتك ىمه أمركو  ملسو هيلع هللا ىلصطملم طمؾػقا ًمف، ومٌويعفؿ واؾمتغػر هلؿ، وأرضمل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

[ . وًمقس 118]اًمتقسمي:  ﴾وقمغم اًمثالصمي اًمذيـ ظمؾػقا﴿اهلل ومقف، ومٌذًمؽ ىمول اهلل: 

اًمذي ذيمر اهلل امو ظمؾػـو قمـ اًمغزو، إكام هق ختؾقػف إيوكو، وإرضموؤه أمركو، قمؿـ طمؾػ 

 ش.ًمف واقمتذر إًمقف ومؼٌؾ مـف

  . (2769)ومًؾؿ    4418)رواه  اًمٌخوري )

 تاب

، حيدث أكف ىمول: مؽثً ؾمـي أريد أن أؾملل قمؿر اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـفام قمـ

سمـ اخلطوب قمـ آيي، ومام أؾمتطقع أن أؾملًمف هقٌي ًمف، طمتك ظمرج طموضمو ومخرضمً معف، 

ومؾام رضمعـو ويمـو سمٌعض اًمطريؼ قمدل إمم إراك حلوضمي ًمف، ىمول: ومقىمػً ًمف طمتك ومرغ 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ هت معف، ومؼؾً: يو أمػم اعمممـلم مـ اًمؾتون شمظوهرشمو قمغم اًمـٌل 

أزواضمف؟ ومؼول: شمؾؽ طمػصي وقموئشي، ىمول: ومؼؾً: واهلل إن يمـً ٕريد أن أؾملًمؽ 
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قمـ هذا مـذ ؾمـي، ومام أؾمتطقع هقٌي ًمؽ، ىمول: ومال شمػعؾ مو فمــً أن قمـدي مـ قمؾؿ  

وموؾملًمـل، ومنن يمون زم قمؾؿ ظمؼمشمؽ سمف، ىمول: صمؿ ىمول قمؿر: واهلل إن يمـو ذم اجلوهؾقي مو 

ـ مو أكزل، وىمًؿ هلـ مو ىمًؿ، ىمول: ومٌقـو أكو ذم كعد ًمؾـًوء أمرا، طمتك أكزل اهلل ومقف

أمر أشملمره، إذ ىموًمً امرأيت: ًمق حـعً يمذا ويمذا، ىمول: ومؼؾً هلو: مو ًمؽ، وعمو هو 

هـو وومقؿ شمؽؾػؽ ذم أمر أريده، ومؼوًمً زم: قمجٌو ًمؽ يو اسمـ اخلطوب، مو شمريد أن 

وم قمؿر طمتك يظؾ يقمف همضٌون، ومؼ ملسو هيلع هللا ىلصشمراضمع أكً وإن اسمـتؽ ًمؽماضمع رؾمقل اهلل 

وملظمذ رداءه مؽوكف طمتك دظمؾ قمغم طمػصي، ومؼول هلو: يو سمـقي إكؽ ًمؽماضمعلم رؾمقل اهلل 

طمتك يظؾ يقمف همضٌون، ومؼوًمً طمػصي: واهلل إكو ًمـراضمعف، ومؼؾً: شمعؾؿلم أين  ملسو هيلع هللا ىلص

، يو سمـقي ٓ يغركؽ هذه اًمتل أقمجٌفو طمًـفو ملسو هيلع هللا ىلصأطمذرك قمؼقسمي اهلل، وهمضى رؾمقًمف 

ىمول: صمؿ ظمرضمً طمتك دظمؾً قمغم أم  -ي يريد قموئش -إيوهو  ملسو هيلع هللا ىلصطمى رؾمقل اهلل 

ؾمؾؿي ًمؼراسمتل مـفو، ومؽؾؿتفو ومؼوًمً أم ؾمؾؿي: قمجٌو ًمؽ يو اسمـ اخلطوب، دظمؾً ذم 

وأزواضمف، وملظمذشمـل واهلل أظمذا  ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ رء طمتك شمٌتغل أن شمدظمؾ سملم رؾمقل اهلل 

يمنشمـل قمـ سمعض مو يمـً أضمد، ومخرضمً مـ قمـدهو، ويمون زم حوطمى مـ 

وخلؼم، وإذا هموب يمـً أكو آشمقف سموخلؼم، وكحـ كتخقف مؾؽو إكصور إذا همًٌ أشموين سم

مـ مؾقك همًون، ذيمر ًمـو أكف يريد أن يًػم إًمقـو، ومؼد امتألت حدوركو مـف، ومنذا 

حوطمٌل إكصوري يدق اًمٌوب، ومؼول: اومت  اومت  ومؼؾً: ضموء اًمغًوين، ومؼول: سمؾ 

وئشي، أزواضمف، ومؼؾً: رهمؿ أكػ طمػصي وقم ملسو هيلع هللا ىلصأؿمد مـ ذًمؽ، اقمتزل رؾمقل اهلل 

ذم منمسمي ًمف يرىمك قمؾقفو  ملسو هيلع هللا ىلصوملظمذت صمقيب وملظمرج طمتك ضمئً ومنذا رؾمقل اهلل 
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أؾمقد قمغم رأس اًمدرضمي، ومؼؾً ًمف: ىمؾ: هذا قمؿر سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصسمعجؾي، وهمالم ًمرؾمقل اهلل 

هذا احلديٌ، ومؾام سمؾغً  ملسو هيلع هللا ىلصاخلطوب وملذن زم، ىمول قمؿر: ومؼصصً قمغم رؾمقل اهلل 

مو سمقـف وسمقـف رء، وَتً  ، وإكف ًمعغم طمصػمملسو هيلع هللا ىلصطمديٌ أم ؾمؾؿي شمًٌؿ رؾمقل اهلل 

رأؾمف وؾمودة مـ أدم طمشقهو ًمقػ، وإن قمـد رضمؾقف ىمرفمو مصٌقسمو، وقمـد رأؾمف أهى 

ومؼؾً: يو رؾمقل ش مو يٌؽقؽ؟»معؾؼي، ومرأيً أصمر احلصػم ذم ضمـٌف ومٌؽقً، ومؼول: 

أمو شمرى أن شمؽقن هلؿ »اهلل إن يمنى وىمقٍم ومقام مهو ومقف، وأكً رؾمقل اهلل، ومؼول: 

 ش.ٔظمرةاًمدكقو وًمـو ا

 . (1479)ومًؾؿ ) 4913) رواه  اًمٌخوري  

 تاب

ـْ   ٌِ  قَم ِلِّ  َزْوِج  قَموِئَشيَ  طَمِدي وْمِؽ  َأْهُؾ  هَلَو ىَموَل  طِملمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه َأَهو: ىَموًُمقا َمو اإْلِ  اهللُ وَمؼَمه

صَمـِل َويُمؾُُّفؿْ  ىَموًُمقا، اِمهو ـْ  ـَموِئَػيً  طَمده ـْ  ِديثَِفوحِلَ  َأْوقَمك يَمونَ  َوسَمْعُضُفؿْ  طَمِديثَِفو، ِم  سَمْعٍض، ِم

 ًَ ٌَ ًُ  َوىَمدْ  اىْمتَِصوًحو، َوَأصْم ـْ  َوقَمْق ٌَ  ِمـُْفؿُ  َواطِمدٍ  يُمؾِّ  قَم صَمـِل، اًمهِذي احْلَِدي  َوسَمْعُض  طَمده

ُق  طَمِديثِِفؿْ  ِلِّ  َزْوَج  قَموِئَشيَ  َأنه  َذيَمُروا، سَمْعًضو، ُيَصدِّ ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه  اهللِ َرؾُمقُل  يَمونَ : ىَموًَم

ُرَج  َأنْ  َأَرادَ  إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  وِئِف، سَملْمَ  َأىْمَرعَ  ؾَمَػًرا، خَيْ ًَ
ـه  كِ ُتُف  َرؾُمقُل  هِبَو ظَمَرَج  ؾَمْفُؿَفو ظَمَرَج  وَمَليه

ًْ . َمَعفُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  ؾَمْفِؿل، ومِقَفو وَمَخَرَج  هَمَزاَهو، هَمْزَوةٍ  ذِم  سَمْقـَـَو وَمَلىْمَرعَ : قَموِئَشيُ  ىَموًَم

 ًُ َجوُب، ُأْكِزَل  َموسَمْعدَ  َوَذًمَِؽ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقلِ  َمعَ  وَمَخَرضْم  َهْقَدضِمل، ذِم  ُأمْحَُؾ  وَمَلَكو احْلِ

ػَمَكو ومِقفِ  َوُأْكَزُل  ًِ ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَرغَ  إَِذا طَمتهك َم ـَ  َوَدَكْقَكو َوىَمَػَؾ، هَمْزِوِه، ِم  اعمَِْديـَِي، ِم



 ملسو هيلع هللا ىلصامليمون يف ضحك النيب املأمون   41

طِمقؾِ  ًَمْقَؾيً  آَذنَ   ًُ  سمِوًمره طِمقِؾ، آَذُكقا طِملمَ  وَمُؼْؿ ًُ  سمِوًمره  وَمَؾامه  اجْلَْقَش، ضَموَوْزُت  تهكطَم  وَمَؿَشْق

 ًُ ـْ  ىَمَضْق ًُ  ؿَمْليِن  ِم ٌَْؾ طْمِؾ، إمَِم  َأىْم ًُ  اًمره ًْ ـْ  قِمْؼِدي وَمنَِذا َحْدِري وَمَؾَؿ  ىَمدِ  فَمَػورِ  ضَمْزعِ  ِم

ًُ  اْكَؼَطَع، ًُ  وَمَرضَمْع ًْ ـِل قِمْؼِدي وَموًْمَتَؿ ًَ ٌَ ٌََؾ  اسْمتَِغوُؤهُ  وَمَح ْهطُ  َوَأىْم ـَ  اًمره ِذي  يَموُكقا اًمه

ِذي سَمِعػِمَي  قَمغَم  وَمَرطَمُؾقهُ  َهْقَدضِمل وَمَحَؿُؾقا زِم  طَمُؾقنَ َيرْ  ًُ  اًمه ٌُقنَ  َوُهؿْ  َأْريَمُى  يُمـْ
ًِ
 حَيْ

ًْ  ومِقِف، َأينِّ  ًِ : ىَموًَم وءُ  َويَموَك ًَ ْ  ظِمَػووًمو، َذاكَ  إِذْ  اًمـِّ ـَ  مَل ْؾ ٌه ْ  هُيَ ـه  َومَل اَم  اًمؾهْحُؿ، َيْغَشُف ـَ  إِكه  َيْليُمْؾ

ـَ  اًْمُعْؾَؼيَ  َتـْؽِرِ  وَمَؾؿْ  طهَعوِم،اًم ِم ًْ ًُ  َوَروَمُعقُه، َرطَمُؾقهُ  طِملمَ  اهْلَْقَدِج  صمَِؼَؾ  اًْمَؼْقمُ  َي  َويُمـْ

، طَمِديَثيَ  ضَموِرَييً  ِـّ ًِّ ٌََعُثقا اًم  اجْلَْقُش، اؾْمَتَؿره  سَمْعَدَمو قِمْؼِدي َوَوضَمْدُت  َوؾَموُروا، اجْلََؿَؾ  وَم

 ًُ قٌى، َٓ وَ  َداعٍ  هِبَو َوًَمْقَس  َمـَوِزهَلُؿْ  وَمِجْئ ًُ  جُمِ ْؿ ًُ  اًمهِذي َمـِْززِم  وَمَتَقؿه ًُ  ومِقِف، يُمـْ  َأنه  َوفَمـَـْ

ضِمُعقنَ  ؾَمَقْػِؼُدويِن  اًْمَؼْقمَ  ، وَمػَمْ ٌَْقـَو إزَِمه يٌ  َأَكو وَم ًَ
ٌَْتـِل َمـِْززِم  ذِم  ضَموًمِ ، قَمْقـِل هَمَؾ ًُ  َويَمونَ  وَمـِْؿ

ـُ  َحْػَقانُ  َؾِؿلُّ  اعمَُْعطهؾِ  سْم ًُّ يمْ  صُمؿه  اًم َس  ىَمدْ  َقايِنُّ اًمذه ـْ  قَمره   ِم
ِ
، اجْلَْقشِ  َوَراء ٍَ ًَم ٌََ   وَموده  وَمَلْح

ونٍ  ؾَمَقادَ  وَمَرَأى َمـِْززِم  قِمـْدَ  ًَ ٌَْؾ  َيَرايِن  يَمونَ  َوىَمدْ  َرآيِن، طِملمَ  وَمَعَروَمـِل وَمَلشَمويِن  َكوِئٍؿ، إِْك  َأنْ  ىَم

َب  َجوُب  ُيْيَ ، احْلِ ًُ  قَمكَمه ضَموقِمفِ  وَموؾْمَتْقَؼْظ ْرُت  قَمَروَمـِل، طِملمَ  سمِوؾْمؽِمْ  َوضْمِفل وَمَخؿه

ٌَويِب، َٓ  يَمؾَِؿيً  ُيَؽؾُِّؿـِل َمو َوَواهللِ سمِِجْؾ ًُ  َو ضَموقِمِف، هَمػْمَ  يَمِؾَؿيً  ِمـْفُ  ؾَمِؿْع  َأَكوَخ  طَمتهك اؾْمؽِمْ

ٌُْتَفو، َيِدَهو قَمغَم  وَمَقـِمَئ  َراطِمَؾَتُف،
اطِمَؾَي، يِبَ  َيُؼقدُ  وَموْكَطَؾَؼ  وَمَريمِ  اجْلَْقَش، ـَوَأشَمقْ  طَمتهك اًمره

ـَ  َكَزًُمقا سَمْعَدَمو ـْ  وَمَفَؾَؽ  اًمظهِفػَمِة، َكْحرِ  ذِم  ُمقهِمِري  شَمَقممه  اًمهِذي َويَمونَ  ؿَمْليِن، ذِم  َهَؾَؽ  َم

هُ  ؼْمَ
ٌْدُ  يمِ ـُ  اهللِ قَم ـُ  ُأيَبٍّ  سْم ، اعمَِْديـَيَ  وَمَؼِدْمـَو ؾَمُؾقَل، اسْم ًُ  ؿَمْفًرا، اعمَِْديـَيَ  ىَمِدْمـَو طِملمَ  وَموؿْمَتَؽْق

وْمِؽ، َأْهؾِ  ىَمْقلِ  ذِم  ُيِػقُضقنَ  َواًمـهوُس  َٓ  اإْلِ   َأؿْمُعرُ  َو
ٍ
ء ـْ  سمٌَِمْ ٌُـِل َوُهقَ  َذًمَِؽ، ِم  ذِم  َيِري

ـْ  َأقْمِرُف  َٓ  َأينِّ  َوضَمِعل ِذي اًمؾُّْطَػ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقلِ  ِم ًُ  اًمه  َأؿْمَتؽِل، طِملمَ  ِمـْفُ  َأَرى يُمـْ
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اَم  ًَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  َيْدظُمُؾ  إِكه ُؿ،وَمُق ٌُـِل وَمَذاكَ  ششمِقُؽْؿ؟ يَمْقَػ : »َيُؼقُل  صُمؿه  ؾِّ َٓ  َيِري  َأؿْمُعرُ  َو

، ِّ ًُ  طَمتهك سمِوًمنمه ًُ  سَمْعَدَمو ظَمَرضْم ًْ  َكَؼْف َطٍ   ُأمُّ  َمِعل َوظَمَرضَم ًْ ٌََؾ  ِم  َوُهقَ  اعمَْـَوِحِع، ىِم

ُزَكو، َٓ  ُمَتؼَمه ٓه  َكْخُرُج  َو ٌَْؾ  َوَذًمَِؽ  ًَمْقؾٍ  إِمَم  ًَمْقاًل  إِ ًٌو اًْمُؽـَُػ  َكتهِخذَ  َأنْ  ىَم ـْ  ىَمِري  سُمُققشمِـَو، ِم

َُولِ  اًْمَعَرِب  َأْمرُ  َوَأْمُرَكو ْٕ ِه، ذِم  ا  سُمُققشمِـَو، قِمـْدَ  َكتهِخَذَهو َأنْ  سمِوًْمُؽـُِػ  َكَتَلذهى َويُمـهو اًمتهـَزُّ

 ًُ َطٍ ، َوُأمُّ  َأَكو وَموْكَطَؾْؼ ًْ ًُ  َوِهَل  ِم ـِ  ُرْهؿِ  َأيِب  سمِـْ ؾِ  سْم ـِ  ِى اعمُْطه ٌْدِ  سْم َفو َمـَوٍف، قَم  اسْمـَيُ  َوُأمُّ

ـِ  َحْخرِ  يِؼ، سَمْؽرٍ  َأيِب  ظَموًَميُ  قَموِمٍر، سْم دِّ َطُ   َواسْمـَُفو اًمصِّ ًْ ـُ  ِم ـِ  ُأصَموصَميَ  سْم ٌهودِ  سْم ـِ  قَم ؾِِى، سْم  اعمُْطه

 ًُ ٌَْؾ ًُ  َأَكو وَمَلىْم ٌََؾ  ُرْهؿٍ  َأيِب  َوسمِـْ ـْ  وَمَرهْمـَو طِملمَ  سَمْقتِل، ىِم َطٍ   ُأمُّ  وَمَعَثَرْت  ؿَمْلكِـَو، ِم ًْ  ذِم  ِم

ًْ  ِمْرـمَِفو، َطٌ   شَمِعَس : وَمَؼوًَم ًْ ًُ  ِم ، َمو سمِْئَس : هَلَو وَمُؼْؾ ًِ ٌِّلمَ  ىُمْؾ ًُ  سَمْدًرا، ؿَمِفدَ  ىَمدْ  َرضُماًل  َأشَم

 ًْ ْ  َأوْ  َهـَْتوهْ  َأْي : ىَموًَم َؿِعل مَل ًْ ًُ  ىَموَل؟ َمو شَم ًْ  ىَموَل؟ َوَموَذا: ىُمْؾ شْمـِل: ىَموًَم  سمَِؼْقلِ  وَمَلظْمؼَمَ

وْمِؽ  َأْهؾِ  ًُ  وَمَؾامه  َمَريِض، إمَِم  َمَرًوو وَموْزَدْدُت  اإْلِ  اهللِ َرؾُمقُل  قَمكَمه  وَمَدظَمَؾ  سَمْقتِل، إِمَم  َرضَمْع

ؾهؿَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ًَ ًُ  ششمِقُؽْؿ؟ يَمْقَػ : »ىَموَل  صُمؿه  وَم ؟ آيِتَ  َأنْ  زِم  َأشَمْلَذنُ : ىُمْؾ ًْ  َأسَمَقيه  طِمقـَِئذٍ  َوَأَكو: ىَموًَم

ـَ  َأنْ  ُأِريدُ  ـْ  اخْلؼََمَ  َأشَمَقؼه ٌَِؾِفاَم، ِم ًُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  زِم  وَمَلِذنَ  ىِم ًُ  َأسَمَقيه  وَمِجْئ ل وَمُؼْؾ ُمِّ
ِٕ :

َتوهْ  َيو ُث  َمو ُأمه ًْ  اًمـهوُس؟ َيَتَحده يِن  سُمـَقهيُ  َيو: وَمَؼوًَم اَم  وَمَقاهللِ قَمَؾْقِؽ  َهقِّ ًِ  ًَمَؼؾه  ىَمطُّ  اْمَرَأةٌ  يَموَك

ٌَُّفو، ضُمؾٍ رَ  قِمـْدَ  َوِوقَئيٌ 
اِئُر، َوهَلَو حُيِ ٓه  ََضَ ًْ  قَمَؾْقَفو، يَمثهْرنَ  إِ ًُ  ىَموًَم ٌَْحونَ : ىُمْؾ  َوىَمدْ  اهللِ ؾُم

َث  ده ًْ  هِبََذا؟ اًمـهوُس  ََتَ ًُ : ىَموًَم ٌََؽْق ْقَؾيَ  شمِْؾَؽ  وَم ًُ  طَمتهك اًمؾه ٌَْح َٓ  َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  َأْح  َو

ًُ  صُمؿه  سمِـَْقٍم، َأيْمَتِحُؾ  ٌَْح ـَ  قَمكِمه ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  َوَدقَمو َأسْمؽِل، َأْح ـَ  َوُأؾَموَميَ  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم  سْم

ٌَ  طِملمَ  َزْيدٍ  ٌَ و اًْمَقطْمُل، اؾْمَتْؾ َتِشػُممُهَ ًْ ًْ  َأْهؾِِف، ومَِراِق  ذِم  َي و ىَموًَم ـُ  ُأؾَموَميُ  وَمَلمه  وَمَلؿَمورَ  َزْيدٍ  سْم

ـْ  َيْعَؾؿُ  سمِوًمهِذيملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم  ِذي َأْهؾِِف، سَمَراَءةِ  ِم فِ  ذِم  َيْعَؾؿُ  َوسمِوًمه ًِ ـَ  هَلُؿْ  َكْػ ، ِم  اًْمُقدِّ
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َٓ  َأْهُؾَؽ  ُهؿْ  اهللِ َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوَل   ٓه  َكْعَؾؿُ  َو ا، إِ و ظَمػْمً ـُ  قَمكِمُّ  َوَأمه ْ : وَمَؼوَل  ـَموًمٍِى، َأيِب  سْم  مَل

وءُ  قَمَؾْقَؽ  اهللُ  ُيَضقِِّؼ  ًَ َللِ شمَ  َوإِنْ  يَمثػٌِم، ؾِمَقاَهو َواًمـِّ ًْ  شَمْصُدىْمَؽ، اجْلَوِرَييَ  ًْ  وَمَدقَمو: ىَموًَم

ًِ  َهْؾ  سَمِريَرةُ  َأْي : »وَمَؼوَل  سَمِريَرةَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  ـْ  َرَأْي   ِم
ٍ
ء ٌُِؽ  َرْ ـْ  َيِري ًْ  شقَموِئَشَي؟ ِم  ىَموًَم

ًُ  إِنْ  سمِوحْلَؼِّ  سَمَعَثَؽ  َواًمهِذي: سَمِريَرةُ  ًَمفُ  ـْ  َأيْمَثرَ  قَمَؾْقَفو، َأهْمِؿُصفُ  ىَمطُّ  َأْمًرا قَمَؾْقَفو َرَأْي َو ِم  َأهنه

، طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  ِـّ ًِّ ـْ  شَمـَومُ  اًم ـُ  وَمَتْليِت  َأْهؾَِفو، قَمِجلمِ  قَم اضِم ًْ  وَمَتْليُمُؾُف، اًمده  َرؾُمقُل  وَمَؼومَ : ىَموًَم

، قَمغَم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ ـْ  وَموؾْمَتْعَذرَ  اعمِْـؼَْمِ ٌْدِ  ِم ـِ  اهللِ قَم ـِ  ُأيَبٍّ  سْم ًْ  ؾَمُؾقَل، اسْم  اهللِ َرؾُمقُل  وَل وَمؼَ : ىَموًَم

ؾِِؿلمَ  َمْعنَمَ  َيو: »اعمِْـؼَْمِ  قَمغَم  َوُهقَ ملسو هيلع هللا ىلص  ًْ ـْ  اعمُْ ـْ  َيْعِذُريِن  َم  َأْهؾِ  ذِم  َأَذاهُ  سَمَؾغَ  ىَمدْ  َرضُمؾٍ  ِم

ًُ  َمو وَمَقاهللِ سَمْقتِل ٓه  َأْهكِم  قَمغَم  قَمؾِْؿ ا، إِ ًُ  َمو َرضُماًل  َذيَمُروا َوًَمَؼدْ  ظَمػْمً ٓه  قَمَؾْقفِ  قَمؾِْؿ  ا،ظَمػْمً  إِ

ٓه  َأْهكِم  قَمغَم  َيْدظُمُؾ  يَمونَ  َوَمو ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ  شَمِعل إِ ، ُمَعوذٍ  سْم َْكَصوِريُّ ْٕ  َأقْمِذُركَ  َأَكو: وَمَؼوَل  ا

ـَ  يَمونَ  إِنْ  اهللِ َرؾُمقَل  َيو ِمـُْف، َْوسِ  ِم ْٕ سْمـَو ا ـْ  يَمونَ  َوإِنْ  قُمـَُؼفُ  ََضَ  اخْلَْزَرِج  إظِْمَقاكِـَو ِم

ًْ  َأْمَرَك، ْؾـَووَمَػعَ  َأَمْرشَمـَو ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ : ىَموًَم ٌَوَدةَ  سْم  َرضُماًل  َويَمونَ  اخْلَْزَرِج، ؾَمقِّدُ  َوُهقَ  قُم

ـِ  َحوحِلًو، ْعدِ  وَمَؼوَل  احْلَِؿقهُي، اضْمَتَفَؾْتفُ  َوًَمِؽ ًَ
ـِ  ًمِ ًَ : ُمَعوذٍ  سْم َٓ  شَمْؼُتُؾُف، َٓ  اهللِ  ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم  َو

ـُ  ؾَمْقدُ أُ  وَمَؼومَ  ىَمْتؾِفِ  قَمغَم  شَمْؼِدرُ  ـُ  َوُهقَ  - طُمَضػْمٍ  سْم ـِ  ؾَمْعدِ  قَمؿِّ  اسْم ْعدِ  وَمَؼوَل  ،- ُمَعوذٍ  سْم ًَ
ـِ  ًمِ  سْم

ٌَوَدةَ  ًَ : قُم وِدُل  ُمـَوومٌِؼ  وَمنِكهَؽ  ًَمـَْؼُتَؾـهفُ  اهللِ ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم ـِ  دُمَ َْوُس  احْلَقهونِ  وَمَثورَ  اعمُْـَوومِِؼلمَ  قَم ْٕ  ا

قا طَمتهك َواخْلَْزَرُج  ، قَمغَم  ىَموِئؿٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َوَرؾُمقُل  ْؼَتتُِؾقايَ  َأنْ  مَهُّ  اهللِ َرؾُمقُل  َيَزْل  وَمَؾؿْ  اعْمِـؼَْمِ

ُضُفؿْ ملسو هيلع هللا ىلص  ، ؾَمَؽُتقا طَمتهك خُيَػِّ ًَ ًْ  َوؾَمَؽ ًُ : ىَموًَم َٓ  َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  َذًمَِؽ  َيْقِمل َوسَمَؽْق  َو

ًُ  صُمؿه  سمِـَْقٍم، َأيْمَتِحُؾ  َٓ  َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  اعمُْْؼٌَِؾيَ  ًَمْقَؾتِل سَمَؽْق  َيُظـهونِ  َوَأسَمَقاَي  سمِـَْقمٍ  َأيْمَتِحُؾ  َو

ٌَُؽوءَ  َأنه  ٌَْقـاََم  يَمٌِِدي، وَموًمٌِؼ  اًْم و وَم ونِ  مُهَ ًَ
ًْ  َأسْمؽِل َوَأَكو قِمـِْدي ضَموًمِ ـَ  اْمَرَأةٌ  قَمكَمه  اؾْمَتْلَذَك  ِم
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َْكَصوِر، ْٕ ًُ  ا ًْ  هَلَو وَمَلِذْك ًَ ٌْؽِل، وَمَجَؾ ًْ  شَم ـُ  ٌَْقـَوومَ : ىَموًَم  َرؾُمقُل  قَمَؾْقـَو َدظَمَؾ  َذًمَِؽ  قَمغَم  َكْح

ؾهَؿ، ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ ًَ ًْ  ضَمَؾَس، صُمؿه  وَم ْ : ىَموًَم ِؾْس  َومَل ٌَ  َوىَمدْ  ىِمقَؾ، َمو زِم  ىِمقَؾ  ُمـْذُ  قِمـِْدي جَيْ  ًَمٌِ

، ؿَمْليِن  ذِم  إًَِمْقفِ  ُيقطَمك َٓ  ؿَمْفًرا
ٍ
ء ًْ  سمٌَِمْ دَ : ىَموًَم  صُمؿه  ضَمَؾَس، طِملمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَتَشفه

و: »ىَموَل  ًِ  وَمنِنْ  َويَمَذا، يَمَذا قَمـِْؽ  سَمَؾَغـِل ىَمدْ  وَمنِكهفُ  قَموِئَشُي، َيو سَمْعدُ  َأمه ُئِؽ  سَمِريَئًي، يُمـْ ُقؼَمِّ ًَ  وَم

ًِ  َوإِنْ  اهللُ ًِ  يُمـْ ٌْدَ  وَمنِنه  إًَِمْقِف، َوشُمقيِب  اهللَ  وَموؾْمَتْغِػِري سمَِذْكٍى  َأعمَْْؿ َف  إَِذا اًْمَع  ْكٍى،سمِذَ  اقْمؽَمَ

ًْ  شقَمَؾْقفِ  اهللُ شَموَب  شَموَب  صُمؿه   َمو طَمتهك َدْمِعل ىَمَؾَص  َمَؼوًَمَتفُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  ىَمَه  وَمَؾامه : ىَموًَم

ًُ  ىَمْطَرًة، ِمـْفُ  ُأطِمسُّ  يَِب  وَمُؼْؾ  َمو َواهللِ : وَمَؼوَل  ىَموَل  ومِقاَم  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقَل  قَمـِّل َأضِمْى : ِٕ

ًُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  قلِ ًمَِرؾُم  َأىُمقُل  َمو َأْدِري ل وَمُؼْؾ ُمِّ
ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقَل  قَمـِّل َأضِمقٌِل: ِٕ : وَمَؼوًَم

ًُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  ًمَِرؾُمقلِ  َأىُمقُل  َمو َأْدِري َمو َواهللِ ِـّ  طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  َوَأَكو وَمُؼْؾ ًِّ  يَمثػًِما َأىْمَرأُ  َٓ  اًم

ـَ  ًُ  ًَمَؼدْ  َواهللِ إيِنِّ  اًْمُؼْرآنِ  ِم  ُكُػقؾِمُؽؿْ  ذِم  اؾْمَتَؼره  طَمتهك هِبََذا ؾَمِؿْعُتؿْ  ىَمدْ  َأكهُؽؿْ  قَمَروْم

ىْمُتؿْ  ًُ  وَمنِنْ  سمِِف، َوَحده ىُمقيِن  َٓ  سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َيْعَؾؿُ  َواهللُ سَمِريَئيٌ  إيِنِّ  ًَمُؽؿْ  ىُمْؾ ـِ  سمَِذًمَِؽ، شُمَصدِّ  َوًَمِئ

 ًُ وْم ىمُ  سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َيْعَؾؿُ  َواهللُ  سمَِلْمرٍ  ًَمُؽؿْ  اقْمؽَمَ ، قَكـِلًَمُتَصدِّ  َمَثاًل  َوًَمُؽؿْ  زِم  َأضِمدُ  َمو َواهللِ  َوإِينِّ

ٓه  َتَعونُ  َواهللُ مَجِقٌؾ  وَمَصؼْمٌ } ُيقؾُمَػ  َأسُمق ىَموَل  يَماَم  إِ ًْ [ 18: يقؾمػ] {شَمِصُػقنَ  َمو قَمغَم  اعمُْ

 ًْ ًُ  صُمؿه : ىَموًَم ًْم قه ًُ  ََتَ ًْ  ومَِراِر، قَمغَم  وَموْوَطَجْع  سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َأقْمَؾؿُ  طِمقـَِئذٍ  َواهللِ  َوَأَكو،: ىَموًَم

ِئل اهللَ َوَأنه  اَءيِت، ُمؼَمِّ ، سمؼَِمَ ـْ
ًُ  َمو َواهللِ َوًَمؽِ ُـّ  يُمـْ  ُيْتغَم، َوطْمٌل  ؿَمْليِن  ذِم  ُيـَْزَل  َأنْ  َأفُم

ـْ  َكْػِز  ذِم  َأطْمَؼرَ  يَمونَ  َوًَمَشْليِن  ًُ  ـِّلَوًَمؽِ  ُيْتغَم، سمَِلْمرٍ  ذِمه  َوضَمؾه  قَمزه  اهللُ َيَتَؽؾهؿَ  َأنْ  ِم  يُمـْ

ُئـِل ُرْؤَيو اًمـهْقمِ  ذِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  َيَرى َأنْ  َأْرضُمق ًْ  هِبَو، اهللُ ُيؼَمِّ  َرامَ  َمو وَمَقاهللِ: ىَموًَم

ُف،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  ًَ
َٓ  جَمْؾِ ـْ  ظَمَرَج  َو ًِ  َأْهؾِ  ِم ٌَْق  قَمغَم  َوضَمؾه  قَمزه  اهللُ َأْكَزَل  طَمتهك َأطَمدٌ  اًْم
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ـَ  َيْلظُمُذهُ  يَمونَ  َمو َذهُ وَمَلظَم  ،ملسو هيلع هللا ىلص  َكٌِقِّفِ     ِم
ِ
طَموء فُ  طَمتهك اًْمَقطْمِل، قِمـْدَ  اًْمؼُمَ رُ  إِكه  ِمْثُؾ  ِمـْفُ  ًَمَقَتَحده

ـَ  اجْلاَُمنِ  وِت، اًْمَقْقمِ  ذِم  اًْمَعَرِق، ِم ـْ  اًمشه ًْ  قَمَؾْقِف، ُأْكِزَل  اًمهِذي اًْمَؼْقلِ  صمَِؼؾِ  ِم  وَمَؾامه : ىَموًَم

َي  ـْ  ُهِّ َل  وَمَؽونَ  َيْضَحُؽ، ُهقَ وَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  قَم و شَمَؽؾهؿَ  يَمؾَِؿيٍ  َأوه : ىَموَل  َأنْ  هِبَ

ي» و قَموِئَشيُ  َيو َأسْمنِمِ َأكِ  وَمَؼدْ  اهللُ  َأمه ًْ  شسَمره ل زِم  وَمَؼوًَم ًُ  إًَِمْقِف، ىُمقِمل: ُأمِّ  َأىُمقمُ  َٓ  َواهللِ : وَمُؼْؾ

َٓ  إًَِمْقِف، ٓه  َأمْحَدُ  َو ًْ  َراَءيِت،سمَ  َأْكَزَل  اًمهِذي ُهقَ  اهللَ، إِ ـَ  إِنه }: َوضَمؾه  قَمزه  اهللُ  وَمَلْكَزَل : ىَموًَم ِذي  اًمه

وْمِؽ  ضَموُءوا ٌَيٌ  سمِوإْلِ   َوضَمؾه  قَمزه  اهللُ  وَمَلْكَزَل  آَيوٍت  قَمنْمَ  ِمـُْؽؿْ  {قُمْص
ِ
ء َٓ َيوِت  َهُم ْٔ  سَمَراَءيِت، ا

 ًْ َطٍ   قَمغَم  ُيـِْػُؼ  َويَمونَ  سَمْؽرٍ  َأسُمق وَمَؼوَل : ىَموًَم ًْ  قَمَؾْقفِ  ُأْكِػُؼ  َٓ  َواهللِ : َووَمْؼِرهِ  ِمـْفُ  فِ ًمَِؼَراسَمتِ  ِم

َٓ }: َوضَمؾه  قَمزه  اهللُ وَمَلْكَزَل  ًمَِعوِئَشيَ  ىَموَل  اًمهِذي سَمْعدَ  َأسَمًدا ؿَمْقًئو  ِمـُْؽؿْ  اًْمَػْضؾِ  ُأوًُمق َيْلشَمؾِ  َو

َعيِ  ًه َٓ }: ىَمْقًمِفِ  إمَِم  {اًْمُؼْرسَمك ُأوزِم  ُيْمشُمقا َأنْ  َواًم ٌُّقنَ  َأ
[ 22: اًمـقر] {ًَمُؽؿْ  اهللُ َيْغِػرَ  نْ أَ  َُتِ

ٌهونُ  ىَموَل  ، ـُ  طِم ٌْدُ  ىَموَل : ُمقؾَمك سْم ـُ  اهللِ قَم ٌَوَركِ  سْم  وَمَؼوَل  اهلِل، يمَِتوِب  ذِم  آَييٍ  َأْرضَمك َهِذهِ : اعمُْ

طُِمىُّ  إيِنِّ  َواهللِ: سَمْؽرٍ  َأسُمق َطٍ   إِمَم  وَمَرضَمعَ  زِم، اهللُ  َيْغِػرَ  َأنْ  َٕ ًْ تِلا اًمـهَػَؼيَ  ِم  ُيـِْػُؼ  يَمونَ  ًمه

ًْ  َأسَمًدا، ِمـْفُ  َأْكِزقُمَفو َٓ : َوىَموَل  قَمَؾْقِف، ًَ  َزْيـََى  ؾَمَلَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  َويَمونَ : قَموِئَشيُ  ىَموًَم  سمِـْ

ِلِّ  َزْوَج  ضَمْحٍش، ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ؟ َمو» َأْمِري قَم ًِ ؟ َمو َأوْ  قَمؾِْؿ ًِ ًْ  شَرَأْي  اهللِ َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًَم

ي، ِعلؾَمؿْ  َأمْحِل ًُ  َمو َواهللِ َوسَمٍَمِ ٓه  قَمؾِْؿ ا إِ ًْ . ظَمػْمً تِل َوِهَل : قَموِئَشيُ  ىَموًَم ًْ  اًمه  يَموَك

وِمقـِل ًَ ـْ  شُم ِلِّ  َأْزَواِج  ِم ًْ  سمِوًْمَقَرِع، اهللُ  وَمَعَصَؿَفو ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه ًُ  مَحْـَيُ  ُأظْمُتَفو َوـَمِػَؼ  سمِـْ

وِرُب  ضَمْحشٍ  ًْ  هَلَو، َُتَ ـْ  وَمَفَؾَؽ ْهِريُّ  وَل ىمَ  َهَؾَؽ  ومِقَؿ ـْ  إًَِمْقـَو اْكَتَفك َمو وَمَفَذا: اًمزُّ  َأْمرِ  ِم

 
ِ
ء َٓ ْهطِ  َهُم ٌِ  ذِم  وىَموَل  اًمره  .احْلَِؿقهيُ  اطْمَتَؿَؾْتفُ : ُيقُكَس  طَمِدي

 .(2771مًؾؿ ) و( 2879) "ححقحف" ذم ٌخوريرواه اًم
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 تاب
ِلِّ  َزْوَج  قَموِئَشَي،قمـ  ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ِ  َأْزَواُج  َأْرؾَمَؾ : ىَموًَم ًَ  وَموـمَِؿيَ  ملسو هيلع هللا ىلص لِّ اًمـٌه ِلِّ  سمِـْ  اًمـٌه

، ،ملسو هيلع هللا ىلص ًْ ِلُّ  وَموؾْمَتْلَذَك ًْ  هَلَو، وَمَلِذنَ  ِمْرـمَِفو، ذِم  قَموِئَشيَ  َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص َواًمـٌه ًْ  قَمَؾْقِف، وَمَدظَمَؾ : وَمَؼوًَم

َلًْمـََؽ  إًَِمْقَؽ  َأْرؾَمْؾـَـِل َأْزَواضَمَؽ  إِنه  اهلِل، َرؾُمقَل  َيو ًْ  وَمَؼوَل  َي،ىُمَحوومَ  َأيِب  اسْمـَيِ  ذِم  اًْمَعْدَل  َي

ِلُّ  ًِ  سُمـَقهُي، َأْي »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ًْ ٌِّلمَ  َأًَم
؟ َمو َُتِ ًْ  شُأطِمىُّ ٌِّل»: وَمَؼوَل  سَمغَم،: وَمَؼوًَم  شَهِذهِ  وَمَلطِم

ًْ  ًمَِعوِئَشَي، ًْ : ىَموًَم ، وَموـمَِؿُي، وَمَؼوَم ًْ ِلِّ  َأْزَواَج  وَمَجوَءْت  وَمَخَرضَم ـه  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه صَمْتُف  سماَِم  وَمَحده

، ًْ ـَ  هَلَو، َل ىَمو َوسماَِم  ىَموًَم ًِ  َمو: هَلَو وَمُؼْؾ ـْ  قَمـهو َأهْمـَْق ، ِم
ٍ
ء ِلِّ  إِمَم  وَموْرضِمِعل َرْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

 ًْ اَلم قَمَؾْقَفو وَموـمَِؿيُ  وَمَؼوًَم ًه ِلِّ  َأْزَواُج  وَمَلْرؾَمَؾ  َأسَمًدا، ومِقَفو ُأيَمؾُِّؿفُ  َٓ  َواهللِ: اًم  َزْيـََى  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه

 ًَ ، ضَمْحٍش، سمِـْ ًْ ، هَلَو، وَمَلِذنَ  وَموؾْمَتْلَذَك ًْ ًْ  وَمَدظَمَؾ  إًَِمْقَؽ   َأْرؾَمَؾـَـِل اهللِ، َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًَم

َلًْمـََؽ  َأْزَواضُمَؽ  ًْ ًْ  ىُمَحووَمَي، َأيِب  اسْمـَيِ  ذِم  اًْمَعْدَل  َي ًْ  صُمؿه : قَموِئَشيُ  ىَموًَم ًْ  َزْيـَُى، يِب  َوىَمَع  ىَموًَم

ًُ : قَموِئَشيُ  ِلِّ  إِمَم  َأْكُظرُ  وَمَطِػْؼ ًُ  طَمتهك َأَزْل  وَمَؾؿْ  ومِقَفو، زِم  َذنُ َيلْ  َمَتك ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه  َأنه  قَمَروْم

ِله  ، َأنْ  َيْؽَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَ  اًمـٌه ًْ  َأْكَتٍِمَ ًُ : ىَموًَم ٌَْفو وَمَؾؿْ  سمَِزْيـََى، وَمَقىَمْع ؿَ  َأوْمَحْؿُتَفو، َأنْ  َأْكَش ًه ٌَ  وَمَت

ِلُّ  َا»: ىَموَل  صُمؿه  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ـَةُ  إَِّنُه  .شَبْؽرٍ  َأِِب  اْب

 واًمؾػظ ًمف. (123/ 41أمحد )و (2442) مًؾؿ أظمرضمف
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 تاب 

تا أمة ُمؿد، ما أحد أغر من »ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو: أن رؾمقل اهلل  

اهلل أن ترى عبده أو أمَه تزين، تا أمة ُمؿد، لو تعؾؿون ما أعؾم، لضحؽَم قؾقما 

 .(5221)اًمٌخوري رواه  » .ولبؽقَم كثرا

 تاب

سمئس أظمق اًمعشػمة، »، ومؾام رآه ىمول: ملسو هيلع هللا ىلصٌل قمـ قموئشي: أن رضمال اؾمتلذن قمغم اًمـ 

ذم وضمفف واكًٌط إًمقف، ومؾام اكطؾؼ  ملسو هيلع هللا ىلصومؾام ضمؾس شمطؾؼ اًمـٌل ش وسمئس اسمـ اًمعشػمة

اًمرضمؾ ىموًمً ًمف قموئشي: يو رؾمقل اهلل، طملم رأيً اًمرضمؾ ىمؾً ًمف يمذا ويمذا، صمؿ 

تا عائشة، مَى عفدتـي : »ملسو هيلع هللا ىلصشمطؾؼً ذم وضمفف واكًٌطً إًمقف؟ ومؼول رؾمقل اهلل 

  ش.ن رش الـاس عـد اهلل مـزلة توم الؼقامة من تركه الـاس اتؼاء رشهفحاصا، إ

 .(2591)ومًؾؿ  . (6132)اًمٌخوري رواه  

 تاب

يقم اجلؿعي، وهق خيطى  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أكس ريض اهلل قمـف، أن رضمال ضموء إمم اًمـٌل 

سموعمديـي، ومؼول: ىمحط اعمطر، وموؾمتًؼ رسمؽ. ومـظر إمم اًمًامء ومو كرى مـ ؾمحوب، 

ل اًمًحوب سمعضف إمم سمعض، صمؿ مطروا طمتك ؾموًمً مثوقمى اعمديـي، وموؾمتًؼك، ومـش

خيطى،  ملسو هيلع هللا ىلصومام زاًمً إمم اجلؿعي اعمؼٌؾي مو شمؼؾع، صمؿ ىموم ذًمؽ اًمرضمؾ أو همػمه، واًمـٌل 
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ش اًمؾفؿ طمقاًمقـو وٓ قمؾقـو»ومؼول: همرىمـو، ومودع رسمؽ حيًٌفو قمـو، ومضحؽ صمؿ ىمول: 

طر مو طمقاًمقـو و وؿمامٓ، يؿمرشملم أو صمالصمو، ومجعؾ اًمًحوب يتصدع قمـ اعمديـي يؿقـ

 . وإضموسمي دقمقشمف ملسو هيلع هللا ىلص، يرهيؿ اهلل يمرامي كٌقف وٓ يؿطر مـفو رء

رواه    ش.إكو ًمـؽنم ذم وضمقه أىمقام، وإن ىمؾقسمـو ًمتؾعـفؿ»ويذيمر قمـ أيب اًمدرداء: 

 (6193اًمٌخوري )

 تاب

يدظمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف، أكف ؾمؿعف يؼقل: يمون رؾمقل اهلل    

 -ويموكً أم طمرام َتً قمٌودة سمـ اًمصومً  -ام سمـً مؾحون ومتطعؿف قمغم أم طمر

، ملسو هيلع هللا ىلص، وملـمعؿتف وضمعؾً شمػكم رأؾمف، ومـوم رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصومدظمؾ قمؾقفو رؾمقل اهلل 

كاس »صمؿ اؾمتقؼظ وهق يضحؽ، ىموًمً: ومؼؾً: ومو يضحؽؽ يو رؾمقل اهلل؟ ىمول: 

ذ من أمَي عرضوا عيل غزاة ِف شبقل اهلل، تركبون ثبج هذا البحر مؾوكا ع

، ىموًمً: ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل، ادع اهلل أن شإرسة، أو: مثل ادؾوك عذ إرسة

، صمؿ ووع رأؾمف، صمؿ اؾمتقؼظ وهق يضحؽ، ملسو هيلع هللا ىلصجيعؾـل مـفؿ، ومدقمو هلو رؾمقل اهلل 

كاس من أمَي عرضوا عيل غزاة ِف »ومؼؾً: ومو يضحؽؽ يو رؾمقل اهلل؟ ىمول: 

و رؾمقل اهلل ادع اهلل أن جيعؾـل ىموًمً: ومؼؾً: ي -يمام ىمول ذم إول  -ش شبقل اهلل

، ومريمًٌ اًمٌحر ذم زمون معوويي سمـ أيب ؾمػقون، ش أكً مـ إوًملم»مـفؿ، ىمول: 

 .ومٍمقمً قمـ داسمتفو طملم ظمرضمً مـ اًمٌحر، ومفؾؽً

 .(1912)( ومًؾؿ 2788رواه  اًمٌخوري ) 
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ـْ ( 445/ 45) امحد ورواه    قَم
ِ
ـِ  قَمَطوء وٍر، سْم ًَ صَمْتفُ  اْمَرَأًة، َأنه  َي ًْ  طَمده  َرؾُمقُل  َكومَ : ىَموًَم

ًُ  َيْضَحُؽ  َوُهقَ  اؾْمَتْقَؼظَ  صُمؿه ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ ، ": ىَموَل  اهلِل؟ َرؾُمقَل  َيو ِمـِّل شَمْضَحُؽ : وَمُؼْؾ َٓ 

ـْ  ـْ  َوًَمؽِ ـْ  ىَمْقمٍ  ِم تِل ِم ُرضُمقنَ  ُأمه ٌَْحرِ  ذِم  هُمَزاةً  خَيْ ةِ  قَمغَم  اعمُُْؾقكِ  َمَثُؾ  َمَثُؾُفؿْ  اًْم َِهه ْٕ  ،" ا

 ًْ ًُ  َيْضَحُؽ، َأْيًضو اؾْمَتْقَؼَظ، صُمؿه  َكوَم، ؿه صمُ : ىَموًَم : ىَموَل  ِمـِّل، اهللِ َرؾُمقَل  َيو شَمْضَحُؽ : وَمُؼْؾ

" ، ـْ  َٓ ـْ  َوًَمؽِ ـْ  ىَمْقمٍ   ِم تِل ِم ٌَْحرِ  ذِم  هُمَزاةً  خَيُْرضُمقنَ  ُأمه ضِمُعقنَ  اًْم  هَمـَوِئُؿُفؿْ  ىَمِؾقَؾيً  وَمػَمْ

ًْ  " هَلُؿْ  َمْغُػقًرا َعَؾـِل نْ أَ  اهللَ اْدعُ  ىَموًَم يِن  ىَموَل  هَلَو وَمَدقَمو ِمـُْفؿْ  جَيْ ـُ  قَمَطوءُ  وَمَلظْمؼَمَ ورٍ  سْم ًَ  َي

ـُ  اعمُْـِْذرُ  هَمَزاَهو هَمَزاةٍ  ذِم  وَمَرَأْيُتَفو ىَموَل  سَمػْمِ  سْم ومِ  َأْرضِ  إمَِم  اًمزُّ ًْ  َمَعـَو ِهَل  اًمرُّ  سمَِلْرضِ  وَماَمشَم

ومِ     .اًمرُّ

 وهق ححق .

 تاب

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  قَم مْحَ ٌْدِ  ـِ سمْ  اًمره ـِ  اهللهِ قَم ـِ  يَمْعِى  سْم ٌْدَ  َأنه  َموًمٍِؽ، سْم ـَ  اهللهِ  قَم ـِ  يَمْعِى  سْم  َموًمٍِؽ، سْم

ـْ  يَمْعٍى  ىَموِئدَ  َويَموَن، ًُ : ىَموَل  قَمِؿَل، طِملمَ  سَمـِقِف، ِم ـَ  يَمْعَى  ؾَمِؿْع ُث  َموًمٍِؽ، سْم  طِملمَ  حُيَدِّ

ؾهَػ  ـْ  خَتَ ِي، قَم ٌُقَك، ىِمصه ْ : يَمْعٌى  ىَموَل  شَم ؾه  مَل ـْ  ْػ َأخَتَ ٓه  هَمَزاَهو هَمْزَوةٍ  ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقلِ  قَم  إِ

ٌُقَك، هَمْزَوةِ  ذِم  ًُ  َأينِّ  هَمػْمَ  شَم ًُ  يُمـْ ْػ ؾه ْ  سَمْدٍر، هَمْزَوةِ  ذِم  خَتَ ؾهَػ  َأطَمًدا ُيَعوشمِْى  َومَل اَم  قَمـَْفو، خَتَ  إِكه

ِهؿْ  َوسَملْمَ  سَمْقـَُفؿْ  اهللهُ  مَجَعَ  طَمتهك ىُمَرْيٍش، قِمػمَ  ُيِريدُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  ظَمَرَج   هَمػْمِ  قَمغَم  قَمُدوِّ

ٌَِي، ًَمْقَؾيَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللهِ َرؾُمقلِ  َمعَ  ؿَمِفْدُت  َوًَمَؼدْ  ِمقَعوٍد،  َوَمو اإِلؾْماَلِم، قَمغَم  شَمَقاصَمْؼـَو طِملمَ  اًمَعَؼ

ًْ  َوإِنْ  سَمْدٍر، َمْشَفدَ  هِبَو زِم  َأنه  ُأطِمىُّ  ـْ  يَمونَ  ِمـَْفو، اًمـهوسِ  ذِم  َأْذيَمرَ  سَمْدٌر، يَموَك ي ِم  َأينِّ : ظَمؼَمِ



59 

 ملسو هيلع هللا ىلصامليمون  يف ضحك النيب املأمون      48

 ْ ـْ  مَل ًُ  طِملمَ  َأْيَنَ  َوَٓ  َأىْمَقى ىَمطُّ  َأيُم ْػ ؾه ًْ  َمو َواهللهِ اًمَغَزاِة، شمِْؾَؽ  ذِم  قَمـُْف، خَتَ  قِمـِْدي اضْمَتَؿَع

ٌَْؾفُ  ، َراطِمَؾَتونِ  ىَم ْ  اًمَغْزَوِة، شمِْؾَؽ  ذِم  مَجَْعُتُفاَم  طَمتهك ىَمطُّ ـْ  َومَل  هَمْزَوةً  ِريدُ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َيُؽ

ٓه  ى إِ َهو، َوره ًْ  طَمتهك سمَِغػْمِ  ؿَمِديٍد، طَمرٍّ  ذِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  هَمَزاَهو اًمَغْزَوُة، شمِْؾَؽ  يَموَك

ٌََؾ  ا َوَمَػوًزا سَمِعقًدا، ؾَمَػًرا َواؾْمَتْؼ ؾِِؿلمَ  وَمَجغمه  يَمثػًِما، َوقَمُدوًّ ًْ ٌُقا َأْمَرُهؿْ  ًمِْؾُؿ ٌَيَ  ًمَِقَتَلهه  ُأْه

ُهؿْ  ْؿ،هَمْزِوهِ  ؾُِؿقنَ  ُيِريُد، اًمهِذي سمَِقضْمِففِ  وَمَلظْمؼَمَ ًْ  َوَٓ  يَمثػٌِم،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  َمعَ  َواعُم

يَقاَن، ُيِريدُ  طَموومٌِظ، يِمَتوٌب  جَيَْؿُعُفؿْ  ٓه  َيَتَغقهَى  َأنْ  ُيِريدُ  َرضُمٌؾ  وَماَم : يَمْعٌى  ىَموَل  اًمدِّ ـه  إِ  َأنْ  فَم

ْ  َمو ًَمُف، ؾَمَقْخَػك ًِ  طِملمَ  اًمَغْزَوةَ  شمِْؾَؽ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  َوهَمَزا اهللهِ، َوطْمُل  ومِقفِ  َيـِْزْل  مَل  ـَموسَم

زَ  َواًمظِّاَلُل، اًمثِّاَمرُ  فه ؾُِؿقنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َودَمَ ًْ ًُ  َمَعُف، َواعمُ زَ  ًمَِؽْل  َأهْمُدو وَمَطِػْؼ فه  َأدَمَ

ْ  وَمَلْرضِمعُ  َمَعُفْؿ،  يِب  َيَتاَمَدى َيَزْل  وَمَؾؿْ  قَمَؾْقِف، ىَموِدرٌ  َأَكو: ْػِز كَ  ذِم  وَمَلىُمقُل  ؿَمْقًئو، َأىْمضِ  َومَل

، سمِوًمـهوسِ  اؿْمَتده  طَمتهك ٌََ   اجِلدُّ ؾُِؿقنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  وَمَلْح ًْ ْ  َمَعُف، َواعمُ ـْ  َأىْمضِ  َومَل  ِم

ًُ  ؿَمْقًئو، ضَمَفوِزي زُ  وَمُؼْؾ فه ، َأوْ  سمَِقْقمٍ  سَمْعَدهُ  َأدَمَ  وَمَصُؾقا َأنْ  سَمْعدَ  وَمَغَدْوُت  ُفْؿ،َأحْلَؼُ  صُمؿه  َيْقَملْمِ

َز، فه دََمَ
ِٕ  ًُ ْ  وَمَرضَمْع ًُ  صُمؿه  هَمَدْوُت، صُمؿه  ؿَمْقًئو، َأىْمضِ  َومَل ْ  َرضَمْع  يِب  َيَزْل  وَمَؾؿْ  ؿَمْقًئو، َأىْمضِ  َومَل

قُمقا طَمتهك ًُ  اًمَغْزُو، َوشَمَػوَرطَ  َأْهَ ْؿ ،ومَ  َوًَمْقَتـِل وَمُلْدِريَمُفْؿ، َأْرََتَِؾ  َأنْ  َومَهَ ًُ رْ  وَمَؾؿْ  َعْؾ  ُيَؼده

ًُ  َذًمَِؽ، زِم  ًُ  إَِذا وَمُؽـْ ًُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقلِ  ظُمُروِج  سَمْعدَ  اًمـهوسِ  ذِم  ظَمَرضْم  ومِقِفْؿ، وَمُطْػ

ٓه  َأَرى َٓ  َأينِّ  َأطْمَزَكـِل ـْ  َرضُماًل  َأوْ  اًمـَِّػوُق، قَمَؾْقفِ  َمْغُؿقًحو َرضُماًل  إِ ه ـَ  اهللهُ  قَمَذرَ  اِم  ِم

،
ِ
َعَػوء ْ  اًمضُّ ٌُقَك، سَمَؾغَ  طَمتهكملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َيْذيُمْريِن  َومَل  اًمَؼْقمِ  ذِم  ضَموًمٌِس  َوُهقَ : وَمَؼوَل  شَم

ٌُقكَ  ـْ  َرضُمٌؾ  وَمَؼوَل  شيَمْعٌى  وَمَعَؾ  َمو: »سمَِت فُ  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو: ؾَمؾَِؿيَ  سَمـِل ِم ًَ ٌَ  سُمْرَداُه، طَم

ـُ  ُمَعوذُ  وَمَؼوَل  قِمْطِػِف، ذِم  َوَكَظُرهُ  ، َمو سمِْئَس : ؾٍ ضَمٌَ  سْم ًَ  قَمَؾْقفِ  قَمؾِْؿـَو َمو اهللهِ َرؾُمقَل  َيو َواهللهِ ىُمْؾ
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ٓه   ا، إِ ًَ  ظَمػْمً َؽ ًَ ـُ  يَمْعُى  ىَموَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  وَم فَ  َأكهفُ  سَمَؾَغـِل وَمَؾامه : َموًمٍِؽ  سْم  ىَمووماًِل  شَمَقضمه

يِن  ًُ  مَهِّل، طَمَيَ رُ  َوـَمِػْؼ ـْ  َأظْمُرُج  سماَِمَذا: َوَأىُمقُل  اًمَؽِذَب، َأشَمَذيمه  هَمًدا، ؾَمَخطِفِ  ِم

 ًُ ـْ  َرْأٍي  ِذي سمُِؽؾِّ  َذًمَِؽ  قَمغَم  َواؾْمَتَعـْ  َأفَمؾه  ىَمدْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقَل  إِنه : ىِمقَؾ  وَمَؾامه  َأْهكِم، ِم

ٌَوـمُِؾ، قَمـِّل َزاَح  ىَموِدًمو ًُ  اًم ـْ  َأينِّ  َوقَمَروْم   َأسَمًدا ِمـْفُ  َأظْمُرَج  ًَم
ٍ
ء ًُ ومَ  يَمِذٌب، ومِقفِ  سمٌَِمْ ْع  َلمْجَ

ٌََ   ِحْدىَمُف، ـْ  ىَمِدمَ  إَِذا َويَمونَ  ىَموِدًمو،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  َوَأْح ِجِد، سَمَدأَ  ؾَمَػٍر، ِم ًْ يَمعُ  سمِوعمَْ  وَمػَمْ

، ومِقفِ   إًَِمْقفِ  َيْعَتِذُرونَ  وَمَطِػُؼقا اعمَُخؾهُػقَن، ضَموَءهُ  َذًمَِؽ  وَمَعَؾ  وَمَؾامه  ًمِؾـهوِس، ضَمَؾَس  صُمؿه  َريْمَعَتلْمِ

 قَماَلكَِقَتُفْؿ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  ِمـُْفؿْ  وَمَؼٌَِؾ  َرضُماًل، َوصَماَمكلِمَ  سمِْضَعيً  َويَموُكقا ًَمُف، ؾُِػقنَ َوحَيْ 

اِئَرُهؿْ  َوَويَمَؾ  هَلُْؿ، َواؾْمَتْغَػرَ  َوسَموَيَعُفؿْ  ًُ  وَمَؾامه  وَمِجْئُتفُ  اهللهِ، إِمَم  َهَ ْؿ ؿَ  قَمَؾْقفِ  ؾَمؾه ًه ٌَ ؿَ  شَم ًُّ ٌَ  شَم

ًُ  ششَمَعوَل : »ىَموَل  صُمؿه  اعمُْغَضِى، ًُ  طَمتهك َأْمٌِم  وَمِجْئ ًْ  َمو: »زِم  وَمَؼوَل  َيَدْيِف، سَملْمَ  ضَمَؾ

ْ  ظَمؾهَػَؽ، ـْ  َأمَل ًَ  ىَمدْ  شَمُؽ ًُ .  شفَمْفَركَ  اسْمَتْع ًُ  ًَمقْ  َواهللهِ إيِنِّ  سَمغَم،: وَمُؼْؾ ًْ كَ  قِمـْدَ  ضَمَؾ ـْ  هَمػْمِ  ِم

ْكَقو، َأْهؾِ  ًُ  اًمدُّ ـْ  ؾَمَلظْمُرُج  َأنْ  ًَمَرَأْي ًُ  َوًَمَؼدْ  سمُِعْذٍر، ؾَمَخِطفِ  ِم ، ُأقْمِطق ًٓ  َواهللهِ، َوًَمؽِـِّل ضَمَد

ًُ  ًَمَؼدْ  ـْ  قَمؾِْؿ صْمُتَؽ  ًَمِئ ٌَ  اًمَقْقمَ  طَمده ـه  قَمـِّل، سمِفِ  شَمْرَى  يَمِذٍب  طَمِدي  َأنْ  اهللهُ ًَمُققؿِمَؽ

ِخَطَؽ  ًْ ، ُي ـْ  قَمكَمه صْمُتَؽ  َوًَمِئ ٌَ  طَمده   قَمكَمه  دَمِدُ  ِحْدٍق، طَمِدي
َْرضُمق إيِنِّ  قِف،ومِ  اهللهِ، قَمْػقَ  ومِقفِ  َٕ

ـْ  زِم  يَمونَ  َمو َواهللهِ، َٓ  ًُ  َمو َواهللهِ قُمْذٍر، ِم ًُ  طِملمَ  ِمـِّل َأْيَنَ  َوَٓ  َأىْمَقى، ىَمطُّ  يُمـْ ْػ ؾه  خَتَ

و: »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  قَمـَْؽ، .  شومِقَؽ  اهللهُ  َيْؼيِضَ  طَمتهك وَمُؼؿْ  َحَدَق، وَمَؼدْ  َهَذا َأمه

، ًُ ـْ  ِرضَموٌل  َوصَمورَ  وَمُؼْؿ ٌَُعقيِن، ؾَمؾَِؿيَ  سَمـِل ِم ًَ  قَمؾِْؿـَوكَ  َمو َواهللهِ: زِم  وَمَؼوًُمقا وَموشمه ًَ  يُمـْ ٌْ  َأْذَك

ًٌو ٌَْؾ  َذْك  إًَِمْقفِ  اقْمَتَذرَ  سماَِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  إِمَم  اقْمَتَذْرَت  شَمُؽقنَ  َٓ  َأنْ  قَمَجْزَت  َوًَمَؼدْ  َهَذا، ىَم

ٌََؽ  يَموومَِقَؽ  يَمونَ  ىَمدْ  َخؾُِّػقَن،اعمُتَ  ٌُقيِن  َزاًُمقا َمو وَمَقاهللهِ ًَمَؽ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  اؾْمتِْغَػورُ  َذْك  ُيَمكِّ
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َب  َأْرضِمعَ  َأنْ  َأَرْدُت  طَمتهك ًُ  صُمؿه  َكْػِز، وَمُليَمذِّ : ىَموًُمقا َأطَمٌد؟ َمِعل َهَذا ًَمِؼَل  َهْؾ : هَلُؿْ  ىُمْؾ

، َمو ِمْثَؾ  ىَموَٓ  َرضُماَلِن، َكَعْؿ، ًَ ًُ  ًَمَؽ، ىِمقَؾ  َمو ِمْثُؾ  هَلاَُم  وَمِؼقَؾ  ىُمْؾ ـْ : وَمُؼْؾ و؟ َم : ىَموًُمقا مُهَ

ـُ  ُمَراَرةُ  سمِقعِ  سْم ، اًمره ـُ  َوِهاَلُل  اًمَعْؿِريُّ ، ُأَمقهيَ  سْم ، َرضُمَؾلْمِ  زِم  وَمَذيَمُروا اًمَقاىِمِػلُّ  ىَمدْ  َحوحِلَلْمِ

ًُ  ُأؾْمَقٌة، ومِقِفاَم  سَمْدًرا، ؿَمِفَدا و طِملمَ  وَمَؿَضْق ؾِِؿلمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َوهَنَك زِم، َذيَمُرومُهَ ًْ  اعُم

ـْ  َو يَماَلِمـَو قَم ـْ  اًمثهاَلصَميُ  َأهيُّ ـْ  سَملْمِ  ِم ؾهَػ  َم ٌَـَو قَمـُْف، خَتَ وا اًمـهوُس، وَموضْمَتـَ ُ  طَمتهك ًَمـَو َوشَمَغػمه

َرْت  تِل ِهَل  وَماَم  إَْرُض  َكْػِز  ذِم  شَمـَؽه لمَ  َذًمَِؽ  قَمغَم  ٌِْثـَووَمؾَ  َأقْمِرُف، اًمه ًِ
و ًَمْقَؾًي، مَخْ  وَمَلمه

ٌَوَي  ٌِْؽَقوِن، سُمُققهِتاَِم  ذِم  َوىَمَعَدا وَموؾْمَتَؽوَكو َحوطِم و َي ًُ  َأَكو، َوَأمه  َوَأضْمَؾَدُهؿْ  اًمَؼْقمِ  َأؿَمىه  وَمُؽـْ

 ًُ اَلةَ  وَمَلؿْمَفدُ  َأظْمُرُج  وَمُؽـْ ؾِِؿلَم، َمعَ  اًمصه ًْ  َأطَمٌد، ُيَؽؾُِّؿـِل َوَٓ  ِق إؾَْمَقا ذِم  َوَأـُمقُف  اعمُ

فِ  ذِم  َوُهقَ  قَمَؾْقفِ  وَمُلؾَمؾِّؿُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقَل  َوآيِت  ًِ اَلِة، سَمْعدَ  جَمِْؾ  َهْؾ : َكْػِز  ذِم  وَمَلىُمقُل  اًمصه

كَ  اَلمِ  سمَِردِّ  ؿَمَػَتْقفِ  طَمره ًه ًٌو ُأَحكمِّ  صُمؿه  َٓ؟ َأمْ  قَمكَمه  اًم ًُ  وَمنَِذا ،اًمـهَظرَ  وَمُلؾَموِرىُمفُ  ِمـُْف، ىَمِري ْؾ ٌَ  َأىْم

ٌََؾ  َحاَليِت  قَمغَم  ، َأىْم ًُّ  َوإَِذا إِزَمه ـْ  َذًمَِؽ  قَمكَمه  ـَموَل  إَِذا طَمتهك قَمـِّل، َأقْمَرَض  َكْحَقهُ  اًمَتَػ  ِم

ًُ  اًمـهوِس، ضَمْػَقةِ  ْرُت  طَمتهك َمَشْق قه ًَ ـُ  َوُهقَ  ىَمَتوَدَة، َأيِب  طَموِئطِ  ضِمَدارَ  شَم ل اسْم  َوَأطَمىُّ  قَمؿِّ

، اًمـهوسِ  ًُ  إزَِمه ْؿ ؾه ًَ اَلَم، قَمكَمه  َرده  َمو وَمَقاهللهِ قَمَؾْقِف، وَم ًه ًُ  اًم  سمِوهللهِ َأْكُشُدكَ  ىَمَتوَدَة، َأسَمو َيو: وَمُؼْؾ

، َوَرؾُمقًَمُف؟ اهللهَ ُأطِمىُّ  شَمْعَؾُؿـِل َهْؾ  ًَ َؽ ًَ ، وَمـََشْدشُمفُ  ًَمفُ  وَمُعْدُت  وَم ًَ َؽ ًَ  ًَمفُ  وَمُعْدُت  وَم

ًْ  َأقْمَؾُؿ، َوَرؾُمقًُمفُ  هللهُ ا: وَمَؼوَل  وَمـََشْدشُمُف، ًُ  قَمْقـَوَي، وَمَػوَو ْق ْرُت  طَمتهك َوشَمَقًمه قه ًَ  اجِلَداَر، شَم

ٌَْقـَو: ىَموَل  قِق  َأْمٌِم  َأَكو وَم ًُ ٌَِطل   إَِذا اعمَِديـَِي، سمِ ـْ  َك ٌَوطِ  ِم ْلِم، َأْهؾِ  َأْك ـْ  اًمشه َعومِ  ىَمِدمَ  اِمه  سمِوًمطه

ـْ : َيُؼقُل  سمِوعمَِْديـَِي، َيٌِقُعفُ  ـِ  يَمْعِى  قَمغَم  َيُدلُّ  َم  طَمتهك ًَمُف، ُيِشػُمونَ  اًمـهوُس  وَمَطِػَؼ  َموًمٍِؽ، سْم

ـْ  يِمَتوسًمو إزَِمه  َدوَمعَ  ضَموَءيِن  إَِذا وَن، َمؾِِؽ  ِم ًه و: ومِقفِ  وَمنَِذا هَم  َأنه  سَمَؾَغـِل ىَمدْ  وَمنِكهفُ  سَمْعُد، َأمه
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ٌََؽ   ْ    ضَمَػوكَ  ىَمدْ  َحوطِم  ُكَقاؾِمَؽ، سمِـَو وَموحلَْؼ  َمْضَقَعٍي، َوَٓ  َهَقاٍن، سمَِدارِ  اهللهُ  جَيَْعْؾَؽ  َومَل

 ًُ ـَ  َأْيًضو َوَهَذا: ىَمَرْأهُتَو عمَهو وَمُؼْؾ ، ِم
ِ
ٌَاَلء ًُ  اًم ْؿ َجْرشُمفُ  اًمتهـُّقرَ  هِبَو وَمَتَقؿه ًَ  إَِذا طَمتهك هِبَو، وَم

 ًْ ـَ  ًَمْقَؾيً  َأْرسَمُعقنَ  َمَض لَم، ِم ًِ  َرؾُمقَل  إِنه : وَمَؼوَل  َيْلشمِقـِل،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  َرؾُمقُل  إَِذا اخلَْؿ

ًُ  اْمَرَأشَمَؽ، شَمْعَتِزَل  َأنْ  َيْلُمُركَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ ُؼَفو؟: وَمُؼْؾ  سَمؾِ  َٓ،: ىَموَل  َأوْمَعُؾ؟ َموَذا َأمْ  ُأـَمؾِّ

ٌَله  إمَِم  َوَأْرؾَمَؾ  شَمْؼَرهْبَو، َوَٓ  اقْمَتِزهْلَو ًُ  َذًمَِؽ، ِمْثَؾ  َحوطِم ْمَرَأيِت  وَمُؼْؾ  سمَِلْهؾِِؽ، احلَِؼل: ِٓ

ـِ  ِهاَللِ  اْمَرَأةُ  وَمَجوَءِت : يَمْعٌى  ىَموَل  إَْمِر، َهَذا ذِم  اهللهُ َيْؼيِضَ  طَمتهك قِمـَْدُهْؿ، وَمَتُؽقيِن   سْم

ًْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقَل  ُأَمقهيَ  ـَ  ِهاَلَل  إِنه : اهللهِ  َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًَم  ًَمفُ  ًَمْقَس  َووِئٌع، ؿَمْقٌخ  ُأَمقهيَ  سْم

ـْ  َٓ،: »ىَموَل  َأظْمُدَمُف؟ َأنْ  شَمْؽَرهُ  وَمَفْؾ  ِدٌم،ظَمو ًْ .  شَيْؼَرسْمِؽ  َٓ  َوًَمؽِ  سمِفِ  َمو َواهللهِ  إِكهفُ : ىَموًَم

، إِمَم  طَمَريَميٌ 
ٍ
ء ٌِْؽل َزاَل  َمو َواهللهِ َرْ ـْ  يَمونَ  ُمـْذُ  َي  زِم  وَمَؼوَل  َهَذا، َيْقِمفِ  إمَِم  يَمونَ  َمو َأْمِرِه، ِم

ًَ  قِ ًمَ : َأْهكِم  سَمْعُض  ْمَرَأةِ  َأِذنَ  يَماَم  اْمَرَأشمَِؽ  ذِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقَل  اؾْمَتْلَذْك ـِ  ِهاَللِ  ِٓ  َأنْ  ُأَمقهيَ  سْم

ًُ  خَتُْدَمُف؟  اهللهِ َرؾُمقُل  َيُؼقُل  َمو ُيْدِريـِل َوَمو ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقَل  ومِقَفو َأؾْمَتْلِذنُ  َٓ  َواهللهِ : وَمُؼْؾ

؟ َرضُمٌؾ  َوَأَكو ومِقَفو، اؾْمَتْلَذْكُتفُ  إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  ًُ  ؿَموب  ًْ  طَمتهك ًَمَقوٍل، قَمنْمَ  َذًمَِؽ  سَمْعدَ  وَمَؾٌِْث  ًَمـَو يَمَؿَؾ

قنَ  ًُ ـْ  ًَمْقَؾيً  مَخْ ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  هَنَك طِملمَ  ِم ًُ  وَمَؾامه  يَماَلِمـَو، قَم ْق ٌَْ   اًمَػْجرِ  َحاَلةَ  َحؾه  ُح

لمَ  ًِ
ًٍ  فَمْفرِ  قَمغَم  َوَأَكو ًَمْقَؾًي، مَخْ ـْ  سَمْق ٌَْقـَو ُققشمِـَو،سمُ  ِم تِل احلَولِ  قَمغَم  ضَموًمٌِس  َأَكو وَم  اهللهُ، َذيَمرَ  اًمه

ًْ  ىَمدْ  ًْ  َكْػِز، قَمكَمه  َووىَم ، سماَِم  إَْرُض  قَمكَمه  َوَووىَم ًْ ٌَ ًُ  َرطُم  َحوِرٍخ، َحْقَت  ؾَمِؿْع

ٌَؾِ  قَمغَم  َأْورَم  ـَ  يَمْعُى  َيو: َحْقشمِفِ  سمَِلقْمغَم  ؾَمْؾعٍ  ضَم ، َموًمٍِؽ  سْم  ؾَموضِمًدا، وَمَخَرْرُت : ىَموَل  َأسْمنِمْ

 ًُ  َحاَلةَ  َحغمه  طِملمَ  قَمَؾْقـَو اهللهِ سمَِتْقسَميِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َوآَذنَ  وَمَرٌج، ضَموءَ  ىَمدْ  َأنْ  َوقَمَروْم

وَكـَو، اًمـهوُس  وَمَذَهَى  اًمَػْجِر، ُ ٌَنمِّ ٌََؾ  َوَذَهَى  ُي ٌَله  ىِم وَن، َحوطِم ُ ٌَنمِّ  َرضُمٌؾ  إزَِمه  َوَريَمَض  ُم
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ـْ  ؾَموعٍ  ؾَمَعكوَ  وَمَرؾًمو، ٌَِؾ، قَمغَم  وَمَلْورَم  َأؾْمَؾَؿ، ِم ْقُت  َويَمونَ  اجلَ عَ  اًمصه ـَ  َأْهَ  اًمَػَرِس، ِم

ًُ  اًمهِذي ضَموَءيِن  وَمَؾامه  يِن، َحْقشَمفُ  ؾَمِؿْع ُ ٌَنمِّ ًُ  ُي ، ًَمفُ  َكَزقْم ْقشُمفُ  صَمْقيَبه ًَ و، وَمَؽ ومُهَ اهُ  إِيه ٌُنْمَ  َواهللهِ سمِ

و َأْمؾُِؽ  َمو مُهَ ُتُفاَم، صَمْقسَملْمِ  َواؾْمَتَعْرُت  ِئٍذ،َيْقمَ  هَمػْمَ ًْ ًُ  وَمَؾٌِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  إمَِم  َواْكَطَؾْؼ

ويِن   ىَموَل  قَمَؾْقَؽ، اهللهِ شَمْقسَميُ  ًمَِتْفـَِؽ : َيُؼقًُمقنَ  سمِوًمتهْقسَمِي، هُيَـُّقيِن  وَمْقضًمو، وَمْقضًمو اًمـهوُس  وَمَقَتَؾؼه

ًُ  طَمتهك: يَمْعٌى  ِجَد، َدظَمْؾ ًْ  إزَِمه  وَمَؼومَ  اًمـهوُس، طَمْقًَمفُ  ضَموًمٌِس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  اوَمنِذَ  اعمَ

ـُ  ـَمْؾَحيُ  ٌَْقدِ  سْم ـَ  َرضُمٌؾ  إزَِمه  ىَمومَ  َمو َواهللهِ َوَهـهويِن، َحووَمَحـِل طَمتهك هُيَْرِوُل  اهللهِ قُم  ِم

ـَ  ُه، اعمَُفوضِمِري وَهو َوَٓ  هَمػْمَ ًَ ًُ ؾَمؾه  وَمَؾامه : يَمْعٌى  ىَموَل  ًمَِطْؾَحَي، َأْك  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  ْؿ

ُق  َوُهقَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل : ىَموَل  ـَ  َوضْمُففُ  َيؼْمُ ورِ  ِم ُ  ُمـْذُ  قَمَؾْقَؽ  َمره  َيْقمٍ   سمَِخػْمِ  َأسْمنِمْ : »اًمنُّ

َؽ  َوًَمَدشْمَؽ  ًُ : ىَموَل  ، شُأمُّ ـْ : ىُمْؾ ـْ  َأمْ  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو قِمـِْدكَ  َأِم  سَمْؾ  َٓ،: »ىَموَل  اهللهِ؟ قِمـْدِ  ِم

ـْ  فُ  طَمتهك َوضْمُفُف، اؾْمَتـَورَ  ُهه  إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  َويَمونَ .  شاهللهِ قِمـْدِ  ِم  َويُمـهو ىَمَؿٍر، ىِمْطَعيُ  يَمَلكه

ًُ  وَمَؾامه  ِمـُْف، َذًمَِؽ  َكْعِرُف  ًْ ًُ  َيَدْيفِ  سَملْمَ  ضَمَؾ ـْ  إِنه  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو: ىُمْؾ  ؾِعَ َأْكخَ  َأنْ  شَمْقسَمتِل ِم

ـْ  ْؽ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  ىَموَل  اهللهِ، َرؾُمقلِ  َوإِمَم  اهللهِ إمَِم  َحَدىَميً  َموزِم  ِم ًِ  سَمْعَض  قَمَؾْقَؽ  َأْم

ًُ .  شًَمَؽ  ظَمػْمٌ  وَمُفقَ  َموًمَِؽ  ُؽ  وَمنِينِّ : ىُمْؾ ًِ ِذي ؾَمْفِؿل ُأْم ، اًمه ًُ  سمَِخْقؼَمَ  اهللهِ، َرؾُمقَل  َيو: وَمُؼْؾ

اَم  اهللهَ  إِنه  ويِن  إِكه ْدِق، َكجه ـْ  َوإِنه  سمِوًمصِّ َث  َٓ  َأنْ  شَمْقسَمتِل ِم ٓه  ُأطَمدِّ ًُ  َمو ِحْدىًمو، إِ  وَمَقاهللهِ . سَمِؼق

ـَ  َأطَمًدا َأقْمَؾؿُ  َمو ؾِِؿلمَ  ِم ًْ ٌِ  ِحْدِق  ذِم  اهللهُ  َأسْماَلهُ  اعمُ  اهللهِ  ًمَِرؾُمقلِ  َذًمَِؽ  َذيَمْرُت  ُمـْذُ  احلَِدي

ـَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ًَ ْدُت  َمو ،َأسْماَليِن  اِمهو َأطْم  َهَذا َيْقِمل إمَِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  ًمَِرؾُمقلِ  َذًمَِؽ  َذيَمْرُت  ُمـْذُ  شَمَعؿه

َْرضُمق َوإيِنِّ  يَمِذسًمو، ، ومِقاَم  اهللهُ  حَيَْػَظـِل َأنْ  َٕ ًُ  شَموَب  ًَمَؼدْ }: ملسو هيلع هللا ىلص  َرؾُمقًمِفِ  قَمغَم  اهللهُ َوَأْكَزَل  سَمِؼق

ِلِّ  قَمغَم  اهللهُ ـَ  اًمـٌه  َمعَ  َويُمقُكقا} ىَمْقًمِفِ  إمَِم [ 117: اًمتقسمي] {رِ َوإَْكَصو َواعمَُفوضِمِري
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وِدىِملمَ   ـْ  قَمكَمه  اهللهُ َأْكَعؿَ  َمو وَمَقاهللهِ[ 119: اًمتقسمي] {اًمصه  َهَدايِن  َأنْ  سَمْعدَ  ىَمطُّ  كِْعَؿيٍ  ِم

ـْ  َكْػِز  ذِم  َأقْمَظؿَ  ًمإِْلِؾْماَلِم،  وَمَلْهؾَِؽ  ُف،يَمَذسْمتُ  َأيُمقنَ  َٓ  َأنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ ًمَِرؾُمقلِ  ِحْدىِمل ِم

ـَ  َهَؾَؽ  يَماَم  ِذي ـَ  ىَموَل  اهللهَ وَمنِنه  يَمَذسُمقا، اًمه  ىَموَل  َمو َذه  - اًمَقطْمَل  َأْكَزَل  طِملمَ  - يَمَذسُمقا ًمِؾهِذي

طََمٍد، ٌَوَركَ  وَمَؼوَل  ِٕ ٌُْتؿْ  إَِذا ًَمُؽؿْ  سمِوهللهِ ؾَمَقْحؾُِػقنَ }: َوشَمَعومَم  شَم  ىَمْقًمِفِ  إمَِم [ 95: اًمتقسمي] {اْكَؼَؾ

ـِ  َيْرَى  َٓ  اهللهَ وَمنِنه } ْػـَو َويُمـهو: يَمْعٌى  ىَموَل  ،[ 96: اًمتقسمي] {اًمَػوؾِمِؼلمَ  اًمَؼْقمِ  قَم ؾه َو خَتَ  َأهيُّ

ـْ  اًمثهاَلصَميُ  ـَ  ُأوًَمِئَؽ  َأْمرِ  قَم ِذي ٌَوَيَعُفؿْ  ًَمُف، طَمَؾُػقا طِملمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ  َرؾُمقُل  ِمـُْفؿْ  ىَمٌَِؾ  اًمه  وَم

: اهللهُ ىَموَل  وَمٌَِذًمَِؽ  ومِقِف، اهللهُ ىَمَه  طَمتهك َأْمَرَكوملسو هيلع هللا ىلص  اهللهِ َرؾُمقُل  ْرضَملَ َوأَ  هَلُْؿ، َواؾْمَتْغَػرَ 

ـَ  اًمثهاَلصَميِ  َوقَمغَم } ِذي ُػقا اًمه ْػـَو اِمهو اهللهُ َذيَمرَ  اًمهِذي َوًَمْقَس [ . 118: اًمتقسمي] {ظُمؾِّ ـِ  ظُمؾِّ  قَم

اَم  اًمَغْزِو، ؾِقُػفُ  ُهقَ  إِكه وَكو، خَتْ ـْ  َأْمَرَكو، ضَموُؤهُ َوإِرْ  إِيه  .ِمـْفُ  وَمَؼٌَِؾ  إًَِمْقفِ  َواقْمَتَذرَ  ًَمفُ  طَمَؾَػ  قَمؿه

 .(2769) مًؾؿ و .(4418رواه اًمٌخوري )

 تاب

قمـده مجقعو، مل شمغودر مـو  ملسو هيلع هللا ىلصقموئشي أم اعمممـلم، ىموًمً: إكو يمـو أزواج اًمـٌل  قمـ  

مـ مشقي رؾمقل  واطمدة، وملىمٌؾً وموـمؿي قمؾقفو اًمًالم متٌم، ٓ واهلل مو ختػك مشقتفو

صمؿ أضمؾًفو قمـ يؿقـف أو قمـ ؿمامًمف، ش مرطمٌو سموسمـتل»، ومؾام رآهو رطمى ىمول: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

صمؿ ؾمورهو، ومٌؽً سمؽوء ؿمديدا، ومؾام رأى طمزهنو ؾمورهو اًمثوكقي، ومنذا هل شمضحؽ، 

سموًمن مـ سمقــو، صمؿ أكً شمٌؽلم،  ملسو هيلع هللا ىلصومؼؾً هلو أكو مـ سملم كًوئف: ظمصؽ رؾمقل اهلل 

تفو: قمام ؾمورك؟ ىموًمً: مو يمـً ٕومٌم قمغم رؾمقل اهلل ؾملًم ملسو هيلع هللا ىلصومؾام ىموم رؾمقل اهلل 
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هه، ومؾام شمقذم، ىمؾً هلو: قمزمً قمؾقؽ سمام زم قمؾقؽ مـ احلؼ عمو أظمؼمشمـل،  ملسو هيلع هللا ىلص

ىموًمً: أمو أن ومـعؿ، وملظمؼمشمـل، ىموًمً: أمو طملم ؾمورين ذم إمر إول، ومنكف 

اًمعوم  أن ضمؼميؾ يمون يعوروف سموًمؼرآن يمؾ ؾمـي مرة، وإكف ىمد قموروـل سمف»أظمؼمين: 

مرشملم، وٓ أرى إضمؾ إٓ ىمد اىمؽمب، وموشمؼل اهلل واحؼمي، ومنين كعؿ اًمًؾػ أكو 

تا »ىموًمً: ومٌؽقً سمؽوئل اًمذي رأيً، ومؾام رأى ضمزقمل ؾمورين اًمثوكقي، ىمول: ش ًمؽ

رواه     ش.فاضؿة، أٓ ترضني أن تؽوين شقدة كساء ادممـني، أو شقدة كساء هذه إمة

 (.6285)اًمٌخوري 

 تاب

دظمؾ قمكم منورا، شمؼمق  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قموئشي، ريض اهلل قمـفو، ىموًمً: إن رؾمقل اهلل   

أمل تري أن جمززا كظر آكػا إىل زتد بن حارثة وأشامة بن زتد، : »أؾمورير وضمفف، ومؼول

 .شفؼال: إن هذه إقدام بعضفا من بعض

 .(1459)ومًؾؿ   (6771)اًمٌخوري رواه     

 تاب

ـِ    ُعقٍد، َأنه َرؾُمقَل اهللِ  قَم ًْ ـِ َم ـُهَة َرُجٌل، َفْفَو »ىَموَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاسْم آِخُر َمْن َتْدُخُل اجْلَ

َََػَت إَِلْقَفا، َفَؼاَل: َتَبا ًة، َفنَِيا َما َجاَوَزَها اْل ًة، َوَتْسَػُعُه الـُهاُر َمرُه ًة، َوَتْؽُبو َمرُه َرَك َتْؿِم َمرُه

ايِن ِمـِْك، َلَؼْد  َفُع  الُهِذي َكجُه ِخِرتَن، َفُسْ ْٔ لنَِي َوا َوُه ْٕ َأْعَطايِن اهللُ َصْقًئا َما َأْعَطاُه َأَحًدا ِمَن ا



 ملسو هيلع هللا ىلصامليمون يف ضحك النيب املأمون   55

َب ِمْن   ََظِلُه بِظِِؾَفا، َوَأرْشَ َجَرِة َفِِلَْش َلُه َصَجَرٌة، َفَقُؼوُل: َأْي َرِب، َأْدكِـِي ِمْن َهِذِه الشُه

: َتا ا ، َمائَِفا، َفَقُؼوُل اهللُ َعزُه َوَجلُه َٓ َها، َفَقُؼوُل:  ََـِي َغْرَ ََُؽَفا َشَلْل ْبَن آَدَم، َلَعيِل إِنُه َأْعَطْق

َٓ َصْزَ َلُه َعَؾْقِه، فَ  ُه َتَرى َما  َكُه ِٕ ُه َتْعِذُرُه  َها، َوَربُّ َٓ َتْسَلَلُه َغْرَ ُقْدكِقِه َتا َرِب، َوُتَعاِهُدُه َأْن 

ُوىَل، ِمـَْفا، َفَقْسََظِلُّ بِظِِؾَفا، َوتَ  ْٕ ُب ِمْن َمائَِفا، ُثمُه ُتْرَفُع َلُه َصَجَرٌة ِهَي َأْحَسُن ِمَن ا ْشَ

َٓ َأْشَلُلَك  ََظِلُه بِظِِؾَفا،  َب ِمْن َمائَِفا، َوَأْش رَْشَ
ِٕ َفَقُؼوُل: َأْي َرِب، َأْدكِـِي ِمْن َهِذِه 

َها، َفَقُؼوُل: َتا اْبَن آَدَم، َأمَلْ ُتَعاِهْديِن َأنْ  ََُك  َغْرَ َها، َفَقُؼوُل: َلَعيِل إِْن َأْدَكْق َٓ َتْسَلَلـِي َغْرَ

َٓ َصْزَ  ُه َتَرى َما  َكُه ِٕ ُه َتْعِذُرُه  َها، َوَربُّ َٓ َتْسَلَلُه َغْرَ َها، َفُقَعاِهُدُه َأْن   َلُه ِمـَْفا َتْسَلُلـِي َغْرَ

ََظِلُّ بِظِِؾَفا، وَ  ُب ِمْن َمائَِفا، ُثمُه ُتْرَفُع لَُه َصَجَرٌة ِعـَْد َباُب ِ َعَؾْقِه، َفُقْدكِقِه ِمـَْفا َفَقْس َتْشَ

ََظِلُه بِظِِؾَفا،  َْش ِٕ ، َفَقُؼوُل: َأْي َرِب، َأْدكِـِي ِمْن َهِذِه  ُوَلَقنْيِ ْٕ ـُهِة ِهَي َأْحَسُن ِمَن ا اجْلَ

َها، َفَقُؼوُل: َتا اْبنَ  َٓ َأْشَلُلَك َغْرَ َب ِمْن َمائَِفا،  َٓ َتْسَلَلـِي  َوَأرْشَ ْ ُتَعاِهْديِن َأْن  آَدَم، َأمَل

َٓ َصْزَ َلُه  ُه َتَرى َما  َكُه ِٕ ُه َتْعِذُرُه  َها، َوَربُّ َٓ َأْشَلُلَك َغْرَ َها، َقاَل: َبَذ َتا َرِب، َهِذِه  َغْرَ

ـُهِة، َفَقُؼوُل: َأْي َرِب، َعَؾْقَفا، َفُقْدكِقِه ِمـَْفا، َفنَِيا َأْدَكاُه ِمـَْفا َفَقْسَؿُع َأْصَواَت أَ  ْهِل اجْلَ

ْكَقا َوِمْثَؾَفا  تـِي ِمـَْك؟ َأُتْرِضقَك َأْن ُأْعطَِقَك الدُّ َأْدِخْؾـِقَفا، َفَقُؼوُل: َتا اْبَن آَدَم َما َتْنِ

ََْفِزُئ ِمـِي َوَأْكَت َربُّ اْلَعادَنِيَ  ًْ ش؟َمَعَفا؟ َقاَل: َتا َرِب، َأَتْس ـُ َم ُعقٍد، ، وَمَضِحَؽ اسْم

َلًُمقيِن ِمؿه َأْوَحُؽ وَمَؼوًُمقا: ِمؿه شَمْضَحُؽ، ىَموَل: َهَؽَذا َوِحَؽ َرؾُمقُل اهللِ  ًْ َٓ شَم وَمَؼوَل: َأ

ِمْن َضِحِك َرِب اْلَعادَنَِي ِحنَي َقاَل: »، وَمَؼوًُمقا: ِمؿه شَمْضَحُؽ َيو َرؾُمقَل اهلِل، ىَموَل: ملسو هيلع هللا ىلص

ََْفِزُئ ِمـِي َوَأْكَت َربُّ اْلعَ  ََْفِزُئ ِمـَْك، َوَلؽِـِي َعَذ َما َأَصاُء َأَتْس َٓ َأْش ادَنَِي؟ َفَقُؼوُل: إيِِن 

 ( .186( ومًؾؿ )6571رواه  اًمٌخوري )  ش.َقاِدرٌ 
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 تاب

، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ َأيِب َذرٍّ ـُهَة، »: ملسو هيلع هللا ىلصقَم ًٓ اجْلَ ـُهِة ُدُخو َْعَؾُم آِخَر َأْهِل اجْلَ َٕ إيِِن 

ِل الـُهاِر ُخُروًجا ِمـَْفا، َرُجٌل ُتْمَتى بِِه َتْوَم اْلِؼَقاَمِة، َفُقَؼاُل: اْعِرُضوا َعَؾْقِه َوآِخَر َأهْ 

َُْعَرُض َعَؾْقِه ِصَغاُر ُيُكوبِِه، َفُقَؼاُل: َعِؿْؾَت َتْوَم  ِصَغاَر ُيُكوبِِه، َواْرَفُعوا َعـُْه كَِباَرَها، َف

ََطِقُع َأْن  َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا، َوَعِؿْؾَت  َٓ َتْس َتْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا، َفَقُؼوُل: َكَعْم، 

ُتـْؽَِر َوُهَو ُمْشِػٌق ِمْن كَِباِر ُيُكوبِِه َأْن ُتْعَرَض َعَؾْقِه، َفُقَؼاُل َلُه: َفنِنُه َلَك َمَؽاَن ُكِل َشقِئٍَة 

 َٓ ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ش. َأَراَها َها ُهـَاَحَسـًَة، َفَقُؼوُل: َرِب، َقْد َعِؿْؾُت َأْصَقاَء   ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؾَؼْد َرَأْي

  ( 314)رمحي مًؾؿ رواه   .َوِحَؽ طَمتهك سَمَدْت َكَقاضِمُذهُ 

 تاب

ـُ  قمـ َأَكس ًْ : ىَموَل  َموًمٍِؽ، سْم  َرؾُمقُل  وَمَرَأى َأَكٍس، ُأمُّ  َوِهَل  َيتِقَؿٌي، ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمِّ  قِمـْدَ  يَموَك

ًِ : »وَمَؼوَل  اًْمَقتِقَؿَي، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ِت، ًَمَؼدْ  ِهَقْف؟ آْك ًِ  شؾِمـُِّؽ  يَمؼِمَ  َٓ  يَمؼِمْ  ُأمِّ  إمَِم  اًْمَقتِقَؿيُ  وَمَرضَمَع

ٌْؽِل، ؾُمَؾْقؿٍ  ًْ  شَم ًِ  سُمـَقهيُ  َيو ًَمِؽ؟ َمو: ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمُّ  وَمَؼوًَم  َأنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َكٌِلُّ  قَمكَمه  َدقَمو: اجْلَوِرَييُ  ىَموًَم

نَ  ؾِمـِّل، َيْؽؼَمَ  َٓ  ْٔ ًْ  َأوْ  َأسَمًدا، ؾِمـِّل َيْؽؼَمُ  َٓ  وَمو ًْ  ىَمْريِن  ىَموًَم َتْعِجَؾيً  ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمُّ  وَمَخَرضَم ًْ  ُم

ًْ  طَمتهك مِخَوَرَهو، شَمُؾقُث   ُأمه  َيو ًَمِؽ  َمو: »ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  هَلَو وَمَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقَل  ًَمِؼَق

ًْ  شؾُمَؾْقؿٍ  ًْ  شؾُمَؾْقؿٍ  ُأمه  َيو َذاِك؟ َوَمو: »َل ىَمو َيتِقَؿتِل قَمغَم  َأَدقَمْقَت  اهللِ  َكٌِله  َيو: وَمَؼوًَم : ىَموًَم

 ًْ َٓ  ؾِمـَُّفو، َيْؽؼَمَ  َٓ  َأنْ  َدقَمْقَت  َأكهَؽ  َزقَمَؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَضِحَؽ  ىَموَل  ىَمْرهُنَو، َيْؽؼَمَ  َو
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ـمِل َأنه  شَمْعَؾِؿلمَ  َأَمو ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمه  َيو: »ىَموَل  صُمؿه   ، قَمغَم  َذْ ًُ  َأينِّ  َريبِّ ـْم ًُ  َريبِّ  قَمغَم  اؿْمؽَمَ : وَمُؼْؾ

، َأَكو إِكهاَم  ، َيْرَى  يَماَم  َأْرَى  سَمنَمٌ ٌَنَمُ ، َيْغَضُى  يَماَم  َوَأهْمَضُى  اًْم ٌَنَمُ اَم  اًْم  َدقَمْقُت  َأطَمدٍ  وَمَليُّ

ـْ  قَمَؾْقِف، تِل، ِم َعَؾَفو َأنْ  سمَِلْهٍؾ، هَلَو ًَمْقَس  سمَِدقْمَقةٍ  ُأمه سُمفُ  َوىُمْرسَميً  َوَزيَموًة، ـَمُفقًرا ًَمفُ  جَيْ  هِبَو ُيَؼرِّ

 ش اًْمِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ِمـْفُ 

 .( 2613) رواه مًؾؿ

 تاب

 ضموريي وهل ؾمػر، ذم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مع يموكً أهنو: »قمـفو اهلل ريض قموئشي قمـ

 شمعوزم  :ىمول صمؿ ومتؼدمقا شمؼدمقا،: ٕحوطمٌف ومؼول ، أسمدن ومل اًمؾحؿ أمحؾ مل  :ىموًمً

 طمتك ومًؽً قمـل: روايي وذم  سمعد ونيم ومؾام رضمكم، قمغم ومًٌؼتف ومًوسمؼتف، أؾموسمؼؽ،

  شمؼدمقا،  :ٕححوسمف ومؼول ؾمػر، ذم معف ظمرضمً وكًقً وسمدكً اًمؾحؿ محؾً إذا

 ومؼؾً اًمؾحؿ، محؾً وىمد يمون، اًمذي وكًقً  .أؾموسمؼؽ شمعوزم: ىمول صمؿ ،  ومتؼدمقا

 ومـ ومًٌؼـل، ومًوسمؼتف ًمتػعؾـ، ومؼول احلول؟ هذا وأكو قمغم اهلل رؾمقل يو أؾموسمؼؽ يمقػ

 . ححق  شالسبؼة بَؾك هذه» :ىمول( و ،يضحؽ ضمعؾ)

 " اًمـًوء قمنمة " ذم واًمـًوئل( 2578) داود وأسمق( 2/  42 ق) مًـده ذم احلؿقدي أظمرضمف

 ..( 264/  39/  6) وأمحد خمتٍما( 1979) موضمف واسمـ ًمف واًمًقوق( 1/  74 ق)

 (254/ 1) وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي 

 ختريٍ " ذم اًمعراىمل حححف وىمد اًمشقخلم ذط قمغم ححق  ؾمـد وهذا: ىمؾًىمول: 

  ( .41/  2) " إطمقوء
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 تاب

 مؿ شمًلًمقين أٓ: ومؼول وحؽ، إذ أححوسمف مع ىموقمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمقـو: »ىمول حفقى قمـ

 إن خر، كؾه أمره إن ادممن، ٕمر عجبت: »ىمول شمضحؽ؟ ومؿ! اهلل رؾمقل يو: ىموًمقا أوحؽ؟

 أحد كل ولقس خر، له كان فصز تؽره ما أصابه وإن ، خر له وكان اهلل ْحد حيب ما أصابه

  ش.ادممن إٓ خر كؾه أمره

 . ( 16/  6) وأمحد( 318/  2) اًمدارمل أظمرضمف

 . مًؾؿ ذط قمغم ححق  ؾمـد وهذا: ىمول  (276/ 1) وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي

 مـ دون زيودة اًمؼصي . شقمجٌو ٕمر اعمممـ ..اًمخ» واًمؼقل ذم مًؾؿىمول أسمق اًمقامن: 

 تاب

 يموكً طمتك اًمًػم وملـمـٌقا طمـلم يقم ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل مع ؾموروا أهنؿ احلـظؾقي سمـ ؾمفؾ قمـ 

 اكطؾؼً إين اهلل رؾمقل يو: ومؼول ومورس رضمؾ ومجوء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـد اًمصالة ومحيت قمشقي

 وكعؿفؿ سمظعـفؿ آسموئفؿ سمؽرة قمغم هبقازن أكو ومنذا ويمذا يمذا ضمٌؾ ـمؾعً طمتك أيديؽؿ سملم

 اهلل ؿموء إن همدا اعمًؾؿلم همـقؿي شمؾؽ»: وىمول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتًٌؿ. لمطمـ إمم اضمتؿعقا وؿموئفؿ

 .شاًمؾقؾي ىمٌؾؽ مـ كغرن وٓ أقماله، ذم شمؽقن طمتك اًمشعى هذا اؾمتؼٌؾ: »ىمول صمؿ شمعومم،

 (.2511)( 9/ 3) داود قأسم رواه

 .(419/ 2) (149) اجلفودذم  قموحؿ أيب اسمـ  رواه

 . (723/ 1) وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي
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 تاب 

 متقً اًمضحؽ يمثرة ومنن اًمضحؽ، شمؽثروا ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمول: ىمول هريرة أيب قمـ

 ش.اًمؼؾى

 ( 4193) موضمف اسمـ أظمرضمف

  ضمقد إؾمـود وهذا: ىمول (32/ 2) وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي

 تاب

 وهنقؽ سموعمعروف وأمرك حدىمي ًمؽ أظمقؽ وضمف ذم شمًٌؿؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمول ذر أيب قمـ

 اًمٌٍم اًمرديء اًمرضمؾ وسمٍمك حدىمي ًمؽ اًمضالل أرض ذم اًمرضمؾ وإرؿمودك حدىمي اعمـؽر قمـ

 ذم دًمقك مـ وإومراهمؽ حدىمي ًمؽ اًمطريؼ قمـ واًمعظؿ واًمشقيمي احلجر وإموـمتؽ حدىمي ًمؽ

 ش.حدىمي ًمؽ أظمقؽ دًمق

 (128) " اعمػرد إدب " ذم واًمٌخوري( 354/  1) اًمؽممذي أظمرضمف

 (116/ 2)وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي 

 تاب

  :ومؼول إًمقف ومجؾًً وطمده، ضموًمسملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل وإذا اعمًجد، دظمؾً»: ىمول ذر أيب قمـ

 أكو: ومؼؾً هريرة أسمق ومؼول هبـ؟ يعؿؾ مـ يعؾؿ أو هبـ ومقعؿؾ اًمؽؾامت همٓء قمـل يلظمذ مـ»

 اهلل ىمًؿ سمام وارض اًمـوس أقمٌد شمؽـ اعمحورم اشمؼ» :ومؼول مخًو ومعد سمقدي وملظمذ اهلل، رؾمقل يو
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 مًؾام شمؽـ ًمـػًؽ َتى مو ًمؾـوس وأطمى مممـو شمؽـ ضمورك إمم وأطمًـ اًمـوس أهمـك شمؽـ ًمؽ

 ش.اًمؼؾى متقً اًمضحؽ يمثرة ومنن اًمضحؽ، شمؽثر وٓ

 مـ( 2/  99 ق) " اًمزهد " ذم واًمٌقفؼل( 311/  2) وأمحد( 51/  2) اًمؽممذي أظمرضمف

 .شاًمؼؾى متقً اًمضحؽ يمثرة ومنن اًمضحؽ، وأىمؾ»: وزاد سمف رضموء أيب قمـ أظمرى ـمريؼ

 .(611/ 2)ًمصحقحي وهق ذم اًمًؾًؾي ا

 تاب

 مـ مجقؾ ؿمقخ ومؿر اعمًجد، ذم اًمرمحـ قمٌد سمـ محقد ضمـى إمم ضموًمًو يمـً»: ىمول ؾمعدقمـ 

 ًمف أوؾمع أظمل اسمـ يو: ىمول أىمٌؾ، ومؾام محقد، إمم وملرؾمؾ وىمر،: ىمول أو حؿؿ أذكقف وذم همػور، سمـل

 ًمف ومؼول ،وسمقـف سمقـل ومقام ضمؾس طمتك ومجوء ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ححى ىمد ومنكف وسمقـؽ، سمقـل ومقام

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمؿعً: اًمشقخ ومؼول ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمدصمتـل اًمذي احلديٌ هذا: محقد

  ش.اًمضحؽ أطمًـ ويضحؽ اًمـطؼ، أطمًـ ومقـطؼ اًمًحوب يـشئ وضمؾ قمز اهلل إن»: يؼقل

 ( 475 ص) " إؾمامء " ذم واًمٌقفؼل( 11 ص) واًمعؼقكم( 435/  5) أمحد أظمرضمف

  ححق ، إؾمـود وهذا: وىمول (228/ 4وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي )

 تاب

 مل الدهر من حني اإلكسان عذ أتى هل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمرأ: ىمول قمـف اهلل ريض ذر أيب قمـ

 أضت تسؿعون ٓ ما وأشؿع ترون ٓ ما أرى إين: »ىمول صمؿ ظمتؿفو طمتك( * مذكورا صقئا تؽن

 واهلل هلل، شاجدا بفَهج واضع مؾك إٓ أصابع أربع قدر موضع فقفا ما تئط، أن هلا وحق السامء
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 إمم وخلرجَم الػرش عذ بالـساء تؾذيتم وما كثرا ولبؽقَم قؾقما لضحؽَم أعؾم ما تعؾؿون لو 

 ش.دملرون اًمصعدات

 .( 511/  2) " اعمًتدرك " ذم احلويمؿ رواه

 (299/ 4)وهق ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي 

 تاب

 مل سمٌوسمف ضمؾقؾموً  اًمـوس ضمدومق ،- ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل قمغم يًتلذن سمؽر أسمق دظمؾ :ىمول ضموسمر قمـ

 اًمـٌل ومقضمد ًمف، وملذن وموؾمتلذن، قمؿر، أىمٌؾ صمؿ ومدظمؾ، سمؽر، يب ٕ وملذن: ىمول مـفؿ، ٕطمد يمذن

 ،- ملسو هيلع هللا ىلص - اًمـٌل أوحؽ ؿمقئوً  ٕىمقًمـ: ومؼول: ىمول ؾمويمتًو، وامجوً  كًوؤه طمقًمف ضموًمًوً  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 ومضحؽ قمـؼفو، ومقضملت إًمقفو ومؼؿً اًمـػؼي، ؾمْوًمتـل ظمورضمي سمـً رأيً ًمق! اهلل رؾمقل يو: ومؼول

 جيل قموئشي إمم سمؽر أسمق ومؼوم ،" اًمـػؼي يًْوًمــل شمرى يمام طمقزم مـ": وىمول ،- ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل

 قمـده، ًمقس مو - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل شمًْوًمـ يؼقل: يمالمهو قمـؼفو، جيل طمػصي إمم قمؿر ومؼوم قمـؼفو،

 شمًعوً  أو ؿمفراً  ـاقمتزهل صمؿ قمـده، ًمقس أسمداً  ؿمقئوً  - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل كًلل ٓ! واهلل: ومؼؾـ

 ًمؾؿحًـوت) سمؾغ طمتك ًمف( ٕزواضمؽ ىمؾ اًمـٌل أهيو يو: )أيي هذه قمؾقف كزًمً صمؿ وقمنميـ،

 أطمى أمرًا، قمؾقؽ أقمرض أن أريد إين! قموئشي يو" :ومؼول سمعوئشي، ومٌدأ: ىمول :( قمظقامً  أضمراً  مـؽـ

 أيي، قمؾقفو ومتال! اهلل؟ رؾمقل يو هق ومو: ىموًمً ،" أسمقيؽ شمًتشػمي طمتك ومقف شمعجكم ٓ أن

 أن وأؾموًمؽ أظمرة، واًمدار ورؾمقًمف اهلل أظمتور سمؾ! أسمقي؟ أؾمتشػم! اهلل رؾمقل يو أومقؽ: ىموًمً

ـه  امرأة شمًْوًمـل ٓ» :ىمول ىمؾً، سموًمذي كًوئؽ مـ امرأة ختؼم ٓ  يٌعثـل مل اهلل إن أظمؼمهتو، إٓ مـف

 . شمقناً  معؾامً  سمعثـل وًمؽـ وٓمتعـِّتًو: معـِّتوً 

 (188-4/187) مًؾؿ رواه
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 ...تاب

ـْ  ًُ  اهللِ  َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـهٌِلِّ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَموءَ : ىَموَل  ضَموسمٍِر، قَم  ىُمطَِع، َرْأِد  يَمَلنه  اعمَْـَومِ  ذِم  َرَأْي

قَْطانُ  لَِعَب  إَِيا: »َوىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـهٌِلُّ  وَمَضِحَؽ : ىَموَل   .شالـُهاَس  بِهِ  حُيَِدْث  َفمَا  َمـَاِمِه، ِِف  بِلََحِدُكمْ  الشُه

 .(2268) رواه مًؾؿ 

ـْ ( 369/ 14) أمحد ورواه  إيِنِّ : وَمَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقلِ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَموءَ : ىَموَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم

 ًُ َب، َرْأِد  َرَأْي ؿَ  َيتََدْهَدُه، وَمَرَأْيتُفُ  َُضِ ًه  قَْطوُن،اًمشه  َأطَمَديُمؿُ  َيْطُرُق »: ىَموَل  صُمؿه  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَتٌَ

ُل   .ححق  إؾمـوده ش.اًمـهوَس  خُيْؼِمُ  َيْغُدو صُمؿه  ًَمُف، وَمُقَفقه

 تاب

ٍد قمـ  َي سمُِؿَحؿه ـْ ًَمْقَؾِي ُأْهِ ُث قَم ـِ اًْمَقاَمِن َوُهَق حُيَدِّ ًُ َأْو ملسو هيلع هللا ىلص طُمَذْيَػَي سْم َوُهَق َيُؼقُل وَموْكَطَؾْؼ

ًِ اعمَْ  ًُ سَمْؾ َدظَمَؾُف َرؾُمقُل اهللهِ اْكَطَؾْؼـَو وَمَؾِؼقـَو طَمتهك َأشَمْقـَو قَمغَم سَمقْ ًَمْقَؾتَِئٍذ ملسو هيلع هللا ىلص ْؼِدِس وَمَؾْؿ َيْدظُماَلُه ىَموَل ىُمْؾ

ًُ َأَكو ِزرُّ سمْ  َٓ َأْدِري َمو اؾْمُؿَؽ ىَموَل ىُمْؾ ـُ َوَحغمه ومِقِف ىَموَل َمو اؾْمُؿَؽ َيو َأْحَؾُع وَمنيِنِّ َأقْمِرُف َوضْمَفَؽ َو

ٌَْقٍش ىَموَل وَماَم قِمْؾُؿَؽ سمَِلنه َرؾُم  ـْ ملسو هيلع هللا ىلص قَل اهللهِ طُم يِن سمَِذًمَِؽ ىَموَل َم ؼِمُ ًُ اًْمُؼْرآُن خُيْ َحغمه ومِقِف ًَمْقَؾَتِئٍذ ىَموَل ىُمْؾ

ِجِد احْلََراِم ﴿ شَمَؽؾهَؿ سمِوًْمُؼْرآِن وَمَؾَ  اىْمَرْأ ىَموَل وَمَؼَرْأُت  ًْ ـْ اعمَْ ى سمَِعٌِْدِه ًَمقاًْل ِم ِذي َأْهَ ٌَْحوَن اًمه ىَموَل ﴾ ؾُم

َٓ ىَموَل َواهللهِ َمو َحغمه ومِقِف َرؾُمقُل اهللهِ وَمَؾْؿ َأضِمْدُه َحغمه   ًُ ومِقِف ىَموَل َيو َأْحَؾُع َهْؾ دَمُِد َحغمه ومِقِف ىَموَل ىُمْؾ

ًِ اًْمَعتِقِؼ َواملسو هيلع هللا ىلص  ٌَقْ هللهِ َمو ًَمْقَؾَتِئٍذ ًَمْق َحغمه ومِقِف ًَمُؽتَِى قَمَؾْقُؽْؿ َحاَلٌة ومِقِف يَماَم يُمتَِى قَمَؾقُْؽْؿ َحاَلٌة ذِم اًْم

ظِمَرِة َأمْجََع صمُ زَ  ْٔ  وَمَرَأَيو اجْلَـهَي َواًمـهوَر َوَوقْمَد ا
ِ
اَمء ًه ًْ هَلاَُم َأسْمَقاُب اًم اَق طَمتهك وُمتَِح ؿه قَموَدا اَياَل اًْمؼُمَ
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ُف ًَمَرسَمَطُف ًمِ   صُمقَن َأكه ًُ َكَقاضِمَذُه ىَموَل َوحُيَدِّ و قَمغَم سَمْدِئِفاَم ىَموَل صُمؿه َوِحَؽ طَمتهك َرَأْي قَِػره ِمـُْف َوإِكهاَم قَمْقَدمُهَ

َفوَدةِ  َرُه ًَمُف قَمومِلُ اًْمَغقِْى َواًمشه  . ؾَمخه

ٌٍََمِ  ٌي َأسْمَقُض ـَمِقيٌؾ َهَؽَذا ظَمْطُقُه َمدُّ اًْم اُق ىَموَل َداسمه ٍي اًْمؼُمَ ٌِْد اهللهِ َأيُّ َداسمه ًُ َأسَمو قَم  .ىَموَل ىُمْؾ

  .( 415ص 5رواه آموم أمحد رمحف اهلل ) ج 

 .(299)رمحف اهلل    اعمًـد ًمإلموم اًمقادقملوهق ذم اًمصحق

 تاب

يو رؾمقل اهلل مو  :يقمو ومؼقؾ ًمف ملسو هيلع هللا ىلصاؾمتضحؽ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أيب أمومي ىمول 

 . شقوم تساقون إىل اجلـة مؼركني ِف السماشل» :ىمول؟. أوحؽؽ

 . (256/ 5رواه اإلموم أمحد )

ق  ًمغػمه وهذا إؾمـود ححىمول رمحف اهلل: ( 511)وهق ذم اًمصحق  اعمًـد ًمإلموم اًمقادقمل 

  .طمًـ ذم اعمتوسمعوت واًمشقاهد

 تاب

ٌهوٍس ىَموَل  ـِ قَم ـْ اسْم ًُ َرؾُمقَل اهللهِ  قَم ـِ ىَموَل ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْي يْم و قِمـَْد اًمرُّ ًً
  :ضَموًمِ

ِ
اَمء ًه ُه إمَِم اًم وَمَروَمَع سَمٍَمَ

َم عَ  صَماَلصًمولََعَن اهللُهُ اْلقَُفوَد :»وَمَضِحَؽ وَمَؼوَل  ُحوَم َفَباُعوَها َوَأَكُؾوا َأْثاَمََّنَا إِنُه اهللُهَ تعاىل َحرُه َؾقِْفْم الشُّ

َم َعَؾقِْفْم َثَؿـَهُ  ٍء َحرُه َم َعَذ َقْوٍم َأْكَل ََشْ  ش.َوإِنُه اهللُهَ إَِيا َحرُه
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 .( 378ص 9رواه أسمق داود رمحف اهلل )ج

 .(649) رمحف اهلل وهق ذم اًمصحق  اعمًـد ًمإلموم اًمقادقمل

 تاب

مل يؼً ذم اخلؿر طمدا ىمول سمـ قمٌوس ذب رضمؾ ومًؽر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سمـ قمٌوس أن رؾمقل اقمـ 

ىمول ومؾام طموذي سمدار قمٌوس اكػؾً ومدظمؾ قمغم قمٌوس  ملسو هيلع هللا ىلصومؾؼل يؿقؾ ذم ومٍ وموكطؾؼ سمف إمم اًمـٌل 

 ومضحؽ وىمول ىمد ومعؾفو صمؿ مل يلمرهؿ ومقف سمٌمء . ملسو هيلع هللا ىلصوموًمتزمف مـ ورائف ومذيمروا ذًمؽ ًمؾـٌل 

 .(679) صحق  اعمًـد ًمإلموم اًمقادقمل( وهق ذم اًم2965رواه اإلموم أمحد رمحف اهلل )

 تاب
ذم همزاة وملحوب اًمـوس خمؿصي ملسو هيلع هللا ىلص أيب قمؿرة إكصوري ىمول يمـو مع رؾمقل اهلل قمـ 

ذم كحر سمعض فمفقرهؿ وىموًمقا يٌؾغـو اهلل سمف ومؾام رأى قمؿر سمـ ملسو هيلع هللا ىلص وموؾمتلذن اًمـوس رؾمقل اهلل 

قل اهلل يمقػ سمـو ىمد هؿ أن يلذن هلؿ ذم كحر سمعض فمفرهؿ ىمول يو رؾمملسو هيلع هللا ىلص اخلطوب أن رؾمقل اهلل 

إذا كحـ ًمؼقـو اًمؼقم همدا رضمال وًمؽـ إن رأيً يو رؾمقل اهلل أن شمدقمق ًمـو سمٌؼويو أزوادهؿ 

ومتجؿعفو صمؿ شمدقمق اهلل ومقفو سموًمؼميمي ومنن اهلل شمٌورك وشمعومم ؾمقٌؾغـو سمدقمقشمؽ أو ىمول ؾمقٌورك ًمـو 

عوم وومقق ذًمؽ سمٌؼويو أزوادهؿ ومجعؾ اًمـوس جيقئقن سموحلثقي مـ اًمطملسو هيلع هللا ىلص ذم دقمقشمؽ ومدقمو اًمـٌل 

صمؿ ىموم ومدقمو مو ؿموء اهلل أن يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص ويمون أقمالهؿ مـ ضموء سمصوع مـ متر ومجؿعفو رؾمقل اهلل 
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صمؿ دقمو اجلقش سملوقمقتفؿ وملمرهؿ أن حيتثقا ومام سمؼل ذم اجلقش وقموء إٓ مؾئقه وسمؼل مثؾف  

أصفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأين رشول اهلل ٓ  :طمتك سمدت كقاضمذه ومؼولملسو هيلع هللا ىلص ومضحؽ رؾمقل اهلل 

  .تؾؼى اهلل عبد مممن ِبام إٓ حجبت عـه الـار توم الؼقامة

 (.15449)( 184/ 24) اإلموم أمحد رمحف اهلل رواه 

 (.1242)وهق ذم اًمصحق  اعمًـد ًمإلموم اًمقادقمل 

 تاب
يقم طمـلم وملـمـٌقا اًمًػم طمتك يموكً ملسو هيلع هللا ىلص أهنؿ ؾموروا مع رؾمقل اهلل  ؾمفؾ اسمـ احلـظؾقي قمـ

ومجوء رضمؾ ومورس ومؼول يو رؾمقل اهلل إين اكطؾؼً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  قمشقي ومحيت اًمصالة قمـد رؾمقل

سملم أيديؽؿ طمتك ـمؾعً ضمٌؾ يمذا ويمذا ومنذا أكو هبقازن قمغم سمؽرة آسموئفؿ سمظعـفؿ وكعؿفؿ 

وىمول شمؾؽ همـقؿي اعمًؾؿلم همدا إن ؿموء اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وؿموئفؿ اضمتؿعقا إمم طمـلم ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 

اًمغـقي أكو يو رؾمقل اهلل ىمول وموريمى ومريمى  مـ حيرؾمـو اًمؾقؾي ىمول أكس سمـ أيب مرصمد :صمؿ ىمول

اؾمتؼٌؾ هذا اًمشعى طمتك شمؽقن ذم ملسو هيلع هللا ىلص ومؼول ًمف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومرؾمو ًمف ومجوء إمم رؾمقل اهلل 

إمم مصاله ومريمع ريمعتلم صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأقماله وٓ كغرن مـ ىمٌؾؽ اًمؾقؾي ومؾام أحٌحـو ظمرج رؾمقل اهلل 

ثقب سموًمصالة ومجعؾ رؾمقل وم .يو رؾمقل اهلل مو أطمًًـوه :ىموًمقا ؟ىمول هؾ أطمًًتؿ ومورؾمؽؿ

أسمنموا ومؼد ضموءيمؿ » :يصكم وهق يؾتػً إمم اًمشعى طمتك إذا ىمه حالشمف وؾمؾؿ ىمولملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ومجعؾـو كـظر إمم ظمالل اًمشجر ذم اًمشعى ومنذا هق ىمد ضموء طمتك وىمػ قمغم رؾمقل  ش.ومورؾمؽؿ

ملسو هيلع هللا ىلص إين اكطؾؼً طمتك يمـً ذم أقمغم هذا اًمشعى طمقٌ أمرين رؾمقل اهلل  :ومؼول .ومًؾؿملسو هيلع هللا ىلص اهلل 
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هؾ كزًمً ملسو هيلع هللا ىلص ؾام أحٌحً اـمؾعً اًمشعٌلم يمؾقفام ومـظرت ومؾؿ أر أطمدا ومؼول ًمف رؾمقل اهلل وم

ىمد أوضمًٌ ومال قمؾقؽ أن ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمؾقؾي ىمول ٓ إٓ مصؾقو أو ىمووقو طموضمي ومؼول ًمف رؾمقل اهلل 

  .شمعؿؾ سمعدهو

، ىمول (462) وهق ذم اًمصحق  اعمًـد ًمإلموم اًمقادقمل( 178/ 7أسمق داود رمحف اهلل ) رواه

 .هذا طمديٌ ححق  اهلل: رمحف

ـْ  ًُ : ىَموَل  ِرْمَثَي، َأيِب  قَم : َأيِب  زِم  ىَموَل  َرَأْيُتفُ  وَمَؾامه  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقلِ  َكْحقَ  َأيِب  َمعَ  اْكَطَؾْؼ

ـْ  شَمْدِري َهْؾ  ًُ  َهَذا؟ َم ،: ىُمْؾ  طِملمَ  وَموىْمَشْعَرْرُت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  َهَذا: َأيِب  زِم  وَمَؼوَل  َٓ

ُـّ  ًُ َويُمـْ  َذاَك، ىَموَل   ىَموَل  - َووْمَرةٌ  ًَمفُ  سَمنَمٌ  وَمنَِذا اًمـهوَس  ُيْشٌِفُ  َٓ  ؿَمْقًئوملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقَل  َأفُم

وُن، ـْ  َرْدعٌ  َوهِبَو – َووْمَرةٍ  ُذو :طَمِديثِفِ  ذِم  قَمػه ، ِم
ٍ
اِن، صَمْقسَمونِ  قَمَؾْقفِ  طِمـهوء ؾهؿَ  َأظْمَيَ ًَ  قَمَؾْقفِ  وَم

ـَو، صُمؿه  َأيِب، ًْ صْمـَو ضَمَؾ يَِب  ىَموَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقَل  إِنه  صُمؿه  وقَمًي،ؾَم  وَمَتَحده : ىَموَل  " َهَذا؟ اسْمـَُؽ  ": ِٕ

ٌَِي، َوَربِّ  إِي و؟ ": ىَموَل  اًْمَؽْع ؿَ  سمِِف، َأؿْمَفدُ : ىَموَل  " طَمؼًّ ًه ٌَ ـْ  َووطِمًؽوملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَت  ِم

 ًِ ٌْ ٌَِفل صَم ـْ  ،  َأيِب  ذم ؿَم ، َأيِب  طَمؾِِػ  َوِم ـِل َٓ  إِكهفُ  َأَمو ": ىَموَل  صُمؿه  قَمكَمه َٓ  قَمَؾْقَؽ، جَيْ ـِل َو  دَمْ

َٓ }: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  َوىَمَرأَ : ىَموَل  ،" قَمَؾْقفِ   ،[ 164: إكعوم] {ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َو

ْؾَعيِ  ِمْثؾِ  إمَِم  َكَظرَ  صُمؿه : ىَموَل  ًِّ ضَموِل، ىِّ يمَلـمَ  إيِنِّ  اهللِ، َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوَل  يَمتَِػْقِف، سَملْمَ  اًم َٓ  اًمرِّ  َأ

، ": ىَموَل  ًَمَؽ؟ ُأقَموجِلَُفو ٌَُفو َٓ  ." ظَمَؾَؼَفو اًمهِذي ـَمٌِق

   (679/ 11) اًمرؾموًمي ط أمحد رواه
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 تاب 

صَمـَو (426/ 7) أمحد ىرو دُ  طَمده ـُ  حُمَؿه صَمـَو ضَمْعَػٍر، سْم ٌَُي، طَمده ـْ  ؿُمْع ـِ  ضَموِمعِ  قَم اٍد، سْم  ؿَمده

ًُ : ىَموَل  ٌْدَ  ؾَمِؿْع مْحَ  قَم ـَ  ـِ اًمره ًُ : ىَموَل  قَمْؾَؼَؿَي، َأيِب  سْم ٌْدَ  ؾَمِؿْع ـَ  اهللِ قَم ُعقٍد، سْم ًْ : ىَموَل  َم

ٌَْؾـَو ُؿْ  وَمَذيَمُروا احْلَُدْيٌَِقِي،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  َمعَ  َأىْم ـَ  َدَهوؾًمو َكَزًُمقا َأهنه َْرضِ  ِم ْٕ  َيْعـِل - ا

َهوَس  ْمَؾ : اًمده ـْ  ": وَمَؼوَل  - اًمره  ": ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  َأَكو،: سماَِلٌل  َل وَمَؼو "َيْؽَؾُمَكو؟ َم

ًِ  طَمتهك وَمـَوُمقا: ىَموَل  ،" شَمـَؿْ  إَِذنْ  ْؿُس، ـَمَؾَع  َووُماَلٌن، وُماَلنٌ  ِمـُْفؿْ  َكوٌس، وَموؾْمَتْقَؼظَ  اًمشه

ٌُقا: وَمُؼْؾـَو: ىَموَل  قُمَؿُر، ومِقِفؿْ  ِلُّ  وَموؾْمَتْقَؼظَ : ىَموَل  ،- شَمَؽؾهُؿقا َيْعـِل - اْهِض : وَمَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

ـْ  وَمووْمَعُؾقا، يَمَذًمَِؽ  ": َوىَموَل : ىَموَل  وَمَػَعْؾـَو،: ىَموَل  ،" شَمْػَعُؾقنَ  يُمـُْتؿْ  يَماَم  اوْمَعُؾقا "  َأوْ  َكومَ  عمَِ

ًْ : ىَموَل  ،" َكِزَ  ٌُْتَفوملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  َكوىَميُ  َوَوؾه ٌَْؾَفو وَمَقضَمْدُت  ، وَمَطَؾ  شَمَعؾهَؼ  ىَمدْ  طَم

و ًُ وَمِجئْ  سمَِشَجَرٍة، وًرا، وَمَريمَِى  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـهٌِلِّ  إمَِم  هِبَ ِلُّ  َويَمونَ  َمْنُ  قَمَؾْقفِ  َكَزَل  إَِذا ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

ك: ىَموَل  ومِقِف، َذاِكَ  َوقَمَروْمـَو قَمَؾْقِف، َذًمَِؽ  اؿْمَتده  اًْمَقطْمُل   وَمَجَعَؾ : ىَموَل  ظَمْؾَػـَو، ُمـَْتًٌِذا وَمَتـَحه

فُ  قَمَروْمـَو طَمتهك قَمَؾْقِف، َذًمَِؽ  َوَيْشَتدُّ  سمَِثْقسمِِف، َرْأؾَمفُ  ُيَغطِّل َكو وَمَلشَموَكو، قَمَؾْقِف، ُأْكِزَل  ىَمدْ  َأكه  وَمَلظْمؼَمَ

 . [ 1: اًمػت ( ]ُمٌِقـًو وَمْتًحو ًَمَؽ  وَمَتْحـَو إِكهو: )قَمَؾْقفِ  ُأْكِزَل  ىَمدْ  َأكهفُ 

 وهق ححق  .
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 تاب

ـْ  ، ؾَمِعقدٍ  َأيِب  قَم ـْ  َكوؾًمو َأنه  اخْلُْدِريِّ  ؾَمَػٍر، ذِم  يَموُكقا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقلِ  َأْحَحوِب  ِم

وا ـْ  سمَِحلٍّ  وَمَؿرُّ   ِم
ِ
ونٍ  وَمَعَرَض  ُيَضقُِّػقُهْؿ، َأنْ  وَمَلسَمْقا وَموؾْمَتَضووُمقُهؿْ  اًْمَعَرِب، َأطْمَقوء ًَ ْك  إِلِ

َْحَحوِب  وَمَؼوًُمقا: ىَموَل  - ًُمِدغَ  َأوْ  - قَمْؼؾِفِ  ذِم  ِمـُْفؿْ  ـْ  ومِقُؽؿْ  َهْؾ : ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  ِٕ  ِم

ٌَُفؿْ  وَمَلشَمك َكَعْؿ،: ِمـُْفؿْ  َرضُمٌؾ  وَمَؼوَل  ٍق؟َرا يِ  وَمَرىَموهُ  َحوطِم َأ، اًْمِؽَتوِب  سمَِػوَِتَ  وَمُلقْمِطَل  وَمؼَمَ

ـْ  ىَمطِقًعو ٌََؾ، َأنْ  وَمَلسَمك هَمـَؿٍ  ِم ِله  َأشَمك طَمتهك َيْؼ  َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوَل  ًَمُف، َذًمَِؽ  وَمَذيَمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

ٓه  َرىَمْقُتفُ  َمو ؼِّ سمِوحْلَ  سَمَعَثَؽ  َواًمهِذي اهللِ، يِ  إِ   َمو ": َوىَموَل  وَمَضِحَؽ،: ىَموَل  اًْمِؽَتوِب، سمَِػوَِتَ

َو ُيْدِريَؽ  سُمقا ظُمُذوا ": ىَموَل  صُمؿه : ىَموَل  " ُرىْمَقٌي؟ َأهنه ْفؿٍ  زِم  َواَْضِ ًَ  أمحد رواه " َمَعُؽؿْ  سمِ

(17 /5) 

 تاب
ـْ  ، َأيِب  قَم ـِ ًَ ًِ  ىَمْقسٍ  ُأمِّ  َمْقمَم  احْلَ ،حِمْ  سمِـْ ـٍ ـْ  َص و ىَمْقٍس، ُأمِّ  قَم ًْ  َأهنه َ : ىَموًَم  اسْمـِل، شُمُقذمِّ

 ًُ ًُ  قَمَؾْقِف، وَمَجِزقْم ُؾفُ  ًمِؾهِذي وَمُؼْؾ ًِ ْؾ  َٓ : َيْغ ًِ   اسْمـِل شَمْغ
ِ
ٌَوِرِد، سمِوعمَْوء  وَموْكَطَؾَؼ  وَمَتْؼُتَؾُف، اًْم

وؿَميُ  ـُ  قُمؽه ـٍ  سْم هُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  إمَِم  حِمَْص َؿ،ومَ  سمَِؼْقهِلَو، وَمَلظْمؼَمَ ًه ٌَ ؟ َمو ": ىَموَل  صُمؿه  َت ًْ  ىَموًَم

َرْت  اْمَرَأةً  َأقْمَؾؿُ  وَماَل »: ىَموَل  " قُمْؿُرَهو ـَموَل  َرْت  َمو قُمؿِّ  ش. قُمؿِّ
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طمًـ إن ؿموء اهلل . رضموًمف معروومقن إٓ أسمو احلًـ ًمؽـف مقمم أم ىمقس ٓ يعؾؿ  

صَمـَو( 44/551) رواه أمحد  طموًمف ًمؽـ ىمد حيًـ ٕكف مقٓهو. و طَمده  وَهوؿِمٌؿ، ٌج،طَمجه

 َٓ صَمـَو: ىَمو ، طَمده ٌٌ صَمـِل: ىَموَل  ًَمْق ـُ  َيِزيدُ  طَمده   طَمٌِقٍى سمف. َأيِب  سْم

 تاب

ـِ  َقرِ  قَم ًْ
ِ ـِ  اعمْ ًِ : ىَموَل  خَمَْرَميَ  سْم َْكَصورُ  ؾَمِؿَع ْٕ ٌَْقَدةَ  َأسَمو َأنه  ا ـْ  سماَِملٍ  ىَمِدمَ  قُم ٌَؾِ  ِم  ىِم

، ـِ ٌَْحَرْي ِلُّ  َويَمونَ  اًْم ـِ  قَمغَم  سَمَعَثفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌه ٌَْحَرْي ٌِْ ، َحاَلةَ  اهللِ َرؾُمقلِ  َمعَ  وَمَقاوَمَؼ  اًْم  اًمصُّ

َف  وَمَؾامه  ُوقا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  اْكٍَمَ ؿَ  َرآُهؿْ  وَمَؾامه  شَمَعره ًه ٌَ  َأنه  ؾَمِؿْعُتؿْ  ًَمَعؾهُؽؿْ  ": َوىَموَل  شَم

ٌَْقَدةَ  َأسَمو ـَ  قُم اِح  سْم وا»: ىَموَل : ىَموَل  اهللِ، َرؾُمقَل  َيو ْؾ َأضَم : ىَموًُمقا " سماَِمٍل؟ َوىَمِدمَ  ىَمِدمَ  اجْلَره  َأْبِشُ

ا، َوَأِمُؾوا ْكَقا، َعَؾْقُؽمُ  ُصبُهْت  إَِيا َوَلؽِنْ  َعَؾْقُؽْم، َأْخَشى اْلَػْؼرُ  َما َفَواهللِ َخْرً  الدُّ

َُُؿوَها ََـَاَفْس  ش.َقْبَؾُؽمْ  َكانَ  َمنْ  َتـَاَفَسَفا َكاَم  َف

 (4115) اًمٌخوري أظمرضمف ححق  إؾمـوده 

 تاب

ـْ  ًُ : ىَموَل  ؿَمِؼقٍؼ، قَم و يُمـْ ًً
ٌْدِ  َمعَ  ضَموًمِ  َأسَمو َيو: ُمقؾَمك َأسُمق وَمَؼوَل  ُمقؾَمك، َوَأيِب  اهلِل، قَم

ٌْدِ  ـِ  قَم مْحَ ًَ  اًمره اَلِة؟ َيْصـَعُ  يَمْقَػ  ؿَمْفًرا اعمَْوءَ  جَيِدِ  وَمَؾؿْ  َأضْمـََى  َرضُماًل  َأنه  ًَمقْ  َأَرَأْي  سمِوًمصه

ٌْدُ  وَمَؼوَل  ؿُ َيتَ  َٓ : اهللِ  قَم ْ  َوإِنْ  َقؿه ِذهِ  وَمَؽْقَػ : ُمقؾَمك َأسُمق وَمَؼوَل . ؿَمْفًرا اعمَْوءَ  جَيِدِ  مَل َييِ  هِبَ ْٔ  ذِم  ا

ُؿقا َموءً  دَمُِدوا وَمَؾؿْ } اعمَْوِئَدةِ  ؾُمقَرةِ  ًٌو َحِعقًدا وَمَتَقؿه ٌْدُ  وَمَؼوَل [ . 43: اًمـًوء] {ـَمقِّ : اهللِ قَم
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َص  ًَمقْ  َييِ  َهِذهِ  ذِم  هَلُؿْ  ُرظمِّ ْٔ َ  ا ُؿقا َأنْ  اعمَْوءُ  قَمَؾْقِفؿُ  سَمَردَ  إَِذا ْوؿَمَؽ َٕ ِعقِد، َيَتَقؿه  وَمَؼوَل  سمِوًمصه

ٌْدِ  ُمقؾَمك، َأسُمق ْ : اهللِ  ًمَِع َؿعْ  َأمَل ًْ رٍ  ىَمْقَل  شَم ًُ  طَموضَميٍ  ذِم ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  سَمَعَثـِل قَمامه ٌْ  وَمَلضْمـَ

ًُ  اعمَْوَء، َأضِمدِ  وَمَؾؿْ  هْم ِعقدِ  ذِم  وَمَتَؿره َ  يَماَم  اًمصه غُ مَت يُ  ره اسمه ًُ  صُمؿه  اًمده ِله  َأشَمْق  وَمَذيَمْرُت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـٌه

َب  صُمؿه  شَهَؽَذا سمَِقَدْيَؽ  شَمُؼقَل  َأنْ  َيْؽِػقَؽ  يَمونَ  إِكهاَم : »وَمَؼوَل  ًَمفُ  َذًمَِؽ  َْرَض  سمَِقَدْيفِ  ََضَ ْٕ  ا

سَميً  َ   صُمؿه  َواطِمَدًة، ََضْ ًَ اَمَل  َم ْقفِ  َوفَموِهرَ  اًْمَقِؿلِم، قَمغَم  اًمشِّ ٌْدُ : وَمَؼوَل  َوَوضْمَففُ  ،يَمػه ْ  اهللِ  قَم  َأَومَل

ْ  قُمَؿرَ  شَمرَ  ٍر؟  سمَِؼْقلِ  َيْؼـَعْ  مَل  قَمامه

 .(368)  رواه مًؾؿ

 يَمونَ  إِكهاَم »: َوىَموَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  وزاد: وَمَضِحَؽ   (272/ 31) أمحد ورواه 

 ش.َيْؽِػقَؽ..

 تاب

ـْ   ـِ  قَمْؿِرو قَم فُ  اًْمَعوصِ  سْم اَلؾِمِؾ، َذاِت  قَمومَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  سَمَعَثفُ  عمَهو: ىَموَل  َأكه ًه : ىَموَل  اًم

 ًُ ِد، ؿَمِديَدةِ  سَموِرَدةٍ  ًَمْقَؾيٍ  ذِم  وَموطْمَتَؾْؿ ًُ  اًْمؼَمْ ًُ  إِنْ  وَمَلؿْمَػْؼ ْؾ ًَ ًُ  َأْهَؾَؽ، َأنْ  اهْمَت ْؿ  صُمؿه  وَمَتَقؿه

 ًُ ْق ٌِْ ، َحاَلةَ  سمَِلْحَحويِب  َحؾه  ًَمُف، َذًمَِؽ  َذيَمْرُت ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  ىَمِدْمـَو وَمَؾامه : ىَموَل  اًمصُّ

ًَ  قَمْؿُرو، َيو ": وَمَؼوَل  ْق ًَ  سمَِلْحَحوسمَِؽ  َحؾه ًُ : ىَموَل  " ضُمـٌُى؟ َوَأْك  اهللِ، َرؾُمقَل  َيو َكَعؿْ : ىُمْؾ

ًُ  إيِنِّ  ِد، ؿَمِديَدةِ  سَموِرَدةٍ  ًَمْقَؾيٍ  ذِم  اطْمَتَؾْؿ ًُ  اًْمؼَمْ ًُ  إِنْ  وَمَلؿْمَػْؼ ْؾ ًَ  َذيَمْرُت وَ  َأْهَؾَؽ، َأنْ  اهْمَت

َٓ ﴿َوضَمؾه  قَمزه  اهللِ ىَمْقَل  ُؽؿْ  شَمْؼُتُؾقا َو ًَ [ 29: اًمـًوء] ﴾َرطِمقاًم  سمُِؽؿْ  يَمونَ  اهللَ  إِنه  َأْكُػ

، ًُ ْؿ ًُ  صُمؿه  وَمَتَقؿه ْق   ؿَمْقًئو َيُؼْؾ  َومَلْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَضِحَؽ . َحؾه
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 طـلواًمدارىم ،( 334) داود أسمق وأظمرضمف واًمؾػظ ًمف، (346/ 29) أمحد رواه 

 ذم طمجر اسمـهمؾؼف وخمتٍمًا  اًمعوص سمـ قمؿرو قمـ اًمٌخوري وقمؾؼف ،1/178

اه ،2/189 "اًمتعؾقؼ شمغؾقؼ"  .،1/454 "اًمػت " ذم طمجر اسمـ احلوومظ وىمقه

 تاب

 أظمرضمف.  شمًٌامً  إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وحؽ يمون مو: ىمول احلورث، سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 .ححق  ( 228) " اًمشامئؾ" وذم ،( 3642) "اًمًــ" ذم اًمؽممذي

ٌْدَ  (245/ 29) أمحد ورواه ـَ  اهللِ قمـ قَم ـِ  احْلَوِرِث  سْم ، سْم
ٍ
ًُ  َمو»: َيُؼقُل  ضَمْزء  َرَأْي

اًم  َأيْمَثرَ  يَمونَ  َأطَمًدا ًُّ ٌَ ـْ  شَم  سمًـد طمًـ.ملسو هيلع هللا ىلصش.  اهللِ َرؾُمقلِ  ِم

 تاب 

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم ٍؾ، سْم ًُ : ىَموَل  ُمَغػه ٌْ ـْ  ضِمَراسًمو َأَح ، َيْقمَ  ؿَمْحٍؿ، ِم  وَموًْمَتَزْمُتُف،: ىَموَل  ظَمْقؼَمَ

 ًُ ـْ  َأطَمًدا اًْمَقْقمَ  ُأقْمِطل َٓ : وَمُؼْؾ ،: »ىَموَل  ؿَمْقًئو، َهَذا ِم ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمنَِذا وَموًْمَتَػ

اًم  ًِّ ٌَ   شُمَت

 .( 1772) مًؾؿ رواه
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 تاب

ـْ   ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقَل  ُيْضِحُؽ  طُمـلَْمٍ  َيْقمَ  ـَمْؾَحيَ  َأسُمق ضَموءَ : ىَموَل  َأَكسٍ  قَم  ؾُمَؾْقٍؿ، ُأمِّ  ِم

ْ  اهللِ، َرؾُمقَل  َيو: ىَموَل  مَم  شَمرَ  َأمَل
َدةً  ؾُمَؾْقؿٍ  ُأمِّ  إِ  َمو ": ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرؾُمقُل  هَلَو وَمَؼوَل  ظِمـَْجًرا، ُمَتَؼؾِّ

ًْ  " ؾُمَؾْقٍؿ؟ ُأمه  َيو سمِفِ  شَمْصـَِعلمَ    سمِفِ  ـَمَعـُْتفُ  ِمـُْفؿْ  َأطَمدٌ  ِمـِّل َدَكو إِنْ  َأَرْدُت : ىَموًَم

 ححق  . 

 .(338/ 21) أمحد اهرو
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