




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 اعم٘مدُمة

 ذم شمٕمريِػ 

اًمّمالِة, واًمسالِم , واًمرؾمقل, واًمٜمبل, وأل, واًمّماطمب ,واًمتاسمٕمل, واًمرضقان 

 ,واًمرمحة

َٚمَقْيـ قمغم اًمٔمَّٝمر, ومها قِمْرىمان, وىمٞمؾ: قَمٔمامن  اًمّمالة اؿمت٘ماىمٝما ُمـ :اًمّمَّ

 .ريمقع واًمسجقديٜمحٜمٞمان ذم اًم

 "وصؾ قمٚمٞمٝمؿ "ىماًمقا: وهلذا يمتبت ذم اعمّمحػ سماًمقاو, وهل ذم اًمٚمٖمة :اًمدقماء, وُمٜمف 

 ,, وؾمٛمٞمت اًمّمالة اًمنمقمٞمة سمذًمؽ ٓؿمتامهلا قمغم اًمدقماء

 .ُمـ اهلل رمحة, وُمـ اعمالئٙمة اؾمتٖمٗمار , وُمـ أدُمل دقماء وذم اًمنمِع ىمال إزهري :

 :وم٢من ىمٚمت

 واًمّمالُة ومْٕمُٚمٝما ىَماِصٌ اًمرمحة ومِْٕمُٚمٝما ُُمَتَٕمدٍّ , 

 :ىمٚمت

هذا شمٗمسػم هلا سمحَسب احلْٛمؾ قمغم ٓزم ُما ُوضٕمت ًمف ٓؾمتحاًمة احلٛمؾ قمغم ُما 

 .ُوضٕمت ًمف

 



 :وم٢من ىمٚمت

 يْٚمَزُم ضمقاز : رمحُة اهلل قمٚمٞمف

 :ىمٚمت

 .ٓ يٚمزُم ًمذًمؽ  إٓ ًمق يمان سمحَسب ُما وضٕمت ًمف ٓ سمحَسب ٓزُِمف

 :وم٢من ىمٚمت

 :يٚمزم اًمتٙمرار ذم ىمقًمف شمٕمامم

 "ئؽ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات ُمـ رهبؿ ورمحةأوًم"

 :ىمٚمت

 ٓ ًمالظمتالف سماحل٘مٞم٘مة واعمجاز

 :وم٢من ىمٚمَت 

 .يٚمزم ضمقاز : دقما قمٚمٞمف

 :ىمٚمت

 .أضماب سمٕمُْمٝمؿ سم٘مقًمف: ٓ يٚمزم  ذًمؽ جلقاز أن يتٕمٚمؼ سماًمٌمء أطمٙماُُمف سمحَسب ًمٗمٔمِف

 



 :وأىمقل

ٚمٞمؿ اؾمؿ ُمّمدر: ؾمٚمَّؿ اًمذي هق اًمتس   واًمسالم ٓ يٛمتٜمع ضمقازه وم٘مد ضماء ذم احلديث: 

,   يمتب اًمٜمحق يماًمٙمالم اؾمؿ ًمٚمتٙمٚمٞمؿ, وَُمـ ىمال أٟمف ُمّمدر, ومٝمق ُمردود سمام شم٘مرر ذم 

 وهق هٜما سمٛمٕمٜمك: اًمسالُمة

 ومائدة

 اًمسالم اؾمؿ  ُمـ أؾمامء اهلل شمٕمامم , واظمُتٚمػ ذم ُمٕمٜماه

 :وم٘مٞمؾ

 ,  ذو اًمسالُمة ُمـ يمؾ آومة وٟم٘مٞمّمة

 :وىمٞمؾ

 ,ُماًمؽ شمسٚمٞمِؿ اًمٕمباد ُمـ اعمٝماًمؽ

 :وىمٞمؾ

 .١مُمٜملمذو اًمسالم قمغم اعم

 

 



 ُٟمْٙمتة

ظمؼم ُأريد سمف اإلٟمِماء واًمدقماء أي:   صغم اهلل قمغم حمٛمد وؾمٚمؿ ىمقل  اًمٕمٚمامء: اًم٘مائؾ :

 .اًمٚمٝمؿ صؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 :وم٢من ىمٚمت

ُما ُمٕمٜمك صالة اًمٕمباد قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أٟمف رومٞمع اًمرشمبة, همٜمل قمـ 

 دقمائٝمؿ؟

 ىمٚمت: اًمتقؾمؾ إمم اهلل شمٕمامم سمف  , وماومٝمؿ

 .ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقهلؿ: ضماءت اإلسمُؾ رؾمال أْي : ُمتتاسمٕمةواًمرؾمقل 

 :واًمٜمبل ومٞمف ًمٖمتان

 .اهلٛمز قمغم أٟمف ُمـ : اًمٜمب٠م أي: اخلؼم, ٕٟمف خمؼم قمـ اهلل شمٕمامم-9

 , وشمريمف قمغم أٟمف ُمـ : اًمٜمبقة أي: اًمرومٕمة-2

 :إٓ ذم ُمقضٕملم "اًمٜمبقة"و "إٟمبٞماء"و "واًمٜمبل"وسمإول ىمرأ ٟماومع  

 "ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقت اًمٜمبل"و   "إن وهبت ٟمٗمسٝما ًمٚمٜمبل"

 



 , هذا وىمد ىمٞمؾ :أن اًمٜمبل واًمرؾمقل واطمد

 ,   إٟمقار ذم  -أيده اهلل شمٕمامم-واظمتاره ؿمٞمخٜما اًمٕمالُمة اًمٙماومٞمجل  

 :وىمٞمؾ

 .إن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُما وظمّمقصا ُمٓمٚم٘ما

 : ىمال احلٚمٞمٛمل

ٜماس اًمٜمبل: اعُمخؼم سمام يٚمزُمف سم٠من يقىمٗمف اهلل قمغم رشيٕمتف, وم٢من اٟمْماف إًمٞمف سمتبٚمٞمٖمف اًم

 .ودقمائٝمؿ إًمٞمف, ومرؾمقل أيْما

 ومائدة

ـُ قمبد اًمسالم ؾ اسم  . اًمٜمبقة اًمراضمُح شمٗمْمٞمؾ اًمرؾماًمة قمغم اًمٜمبقة, وومْمَّ

 ,وأل: أصٚمف: أهؾ, عمجلء شمّمٖمػمه قمغم: ُأَهْٞمؾ

 وىمٞمؾ: أول ُمـ: آل إًمٞمف إُمر, ىُمٚمبت اهلاء واًمقاو مهزة قمغم همػم ىمٞماٍس صمؿ اهلٛمزة أًمٗما

وؾمٚمؿ وم٘مال اًمِماومٕمل  ريض اهلل قمٜمف :هؿ سمٜمق هاؿمؿ  واظمتٚمػ ذم آًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

 :واعمٓمٚمب  حلديث

 



, واًمذي طمرُمت    اًمّمدىمة إٟمام هل أوؾماخ اًمٜماس , إهنا ٓ حتؾ عمحٛمد, وٓ ٔل حمٛمد  

قمٚمٞمف اًمّمدىمة ُمـ أىمارسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ سمٜمق هاؿمؿ واعمٓمٚمب دون ُمـ ؾمقاهؿ, 

 وىمٞمؾ: قمؽمشمف وأهؾ سمٞمتف

 ,ٟمسٚمٝمؿوىمٞمؾ: أوٓد وماـمٛمة و

 , حلديٍث ضماء ذم ذًمؽ يمؾ ُم١مُمـ شم٘مل وىمٞمؾ :

أي: أشمباقمف وأهؾ ديٜمف, واظمتاَره    "ادظمٚمقا آل ومرقمقن "وىمٞمؾ: مجٞمع إُمة, وُمٜمف: 

 اًمٜمقوي  ,وؿمٞمُخ ؿمٞمخٜما رساج اًمديـ اًمبٚم٘مٞمٜمل رمحٝمام اهلل

 ومائدة

  "آل ومرقمقن"ظمص اؾمتٕمامل أل سمإرشاف, ومال ُي٘مال: آل احلجام, وٓ َيِرُد  

ِرهؿ سمّمقرة إرشافًمتّم  .قُّ

واًمّمحايب قمغم اًمّمحٞمح:  َُمـ اضمتٛمع ُم١مُمٜما سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وإن مل َيْرِو 

 طمال ُمٜمف  ُم١مُمٜما ضِمٜمْس, و  َُمـ ومل يٓمؾ اضمتامقُمف سمف , ومـ

وهق شمٗمّمٞمٌؾ  ذيمره أُمدي  واسمـ اًمّمالح  ,وٓسمدَّ ُمٜمف  وإن مل يذيمره اسمـ احلاضمب   

 ٗمره وم٢مٟمف ٓ يثبت ًمف صحبة يمام ٟمصَّ قمٚمٞمف اًمبخاري  ذم ًمٞمخرَج اعمجتٛمع سمف طمال يم

 



, وًمذا مل يذيمر أطمد قمبَد اهلل سمـ صٞماد  ذم اًمّمحاسمة, وىمد يمٚمٛمف اًمٜمبل صغم    صحٞمحف

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووىمػ ُمٕمف ُمع يمقٟمف أؾمٚمؿ سمٕمد ووماشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمج, ومٚمؿ 

 خيرج اعمجتٛمع سمٖمػمهيٕمتدوا سمذًمؽ اًمٚم٘ماء واًمٙمالم ذم طمال اًمٙمٗمر, وسماىمل احلد 

 :وم٢من ىمٚمت

 مل ي٘مؾ: ُمـ رأى يمام ىمال اسمـ احلاضمب

ىمٚمت: ٕٟمؽ إن ٟمّمبت اًمٜمبل ذم ىمقًمؽ رأى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٓمرد ومخرج 

ـُ أم ُمٙمتقم وهمػمه ُمـ قمٛمٞمان اًمّمحاسمة, وم٢مهنؿ  مل يروه , ومل يٜمٕمٙمس, وم٢من َُمـ رآه ذم  اسم

ًمزم أن يٙمقن َُمـ وىمع سمٍم حمٛمد صغم  اًمٜمقم وم٘مد رآه طم٘ما وًمٞمس سمّمحايب  وإن رومٕمت

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صحاسمٞما وإن مل ي٘مع سمٍمه هق قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وٓ ٟمٕمٚمؿ 

أطمدا ىمال سمذًمؽ , وًمق ىمٞمؾ سمف ًمزم أن يٙمقن يمؾُّ َُمـ قماصه هبذه اعمثاسمة, ٕٟمف يُمِمػ ًمف 

أصحاسمف, ٕٟمف رأى ًمٞمٚمَة اإلرساء قمٜمٝمؿ أمجٕملم ورآهؿ يمٚمٝمؿ, سمؾ يٚمزم أن يٙمقن يمٌؾ ُِمـ 

, أراه اهلل شمٕمامم إياهؿ  .اًمٙمؾَّ

 ومرع

َُمـ يمان ُمسٚمام ذم طمٞماشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ومل يره ىمبؾ ُمقشمف وًمٙمـ رآه سمٕمد اعمقت 

 . ىمبؾ اًمدومـ ٓ يٙمقن صحاسمٞما

 



 : ُمٜمع اعمقاٟمع ىمال شماج اًمديـ اًمسبٙمل  ذم 

سمٛمرض اًمٜمبل صغم اهلل  واشمٗمؼ ذًمؽ ٕيب ذويب سمـ ظمقيٚمد سمـ ظماًمد اهلذزم   , ٕٟمف ُأظمؼمَ 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومساومر ٟمحقه وم٘مبض اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمبؾ وصقًمف اعمديٜمَة سمٞمسػٍم 

وطمرض اًمّمالة قمٚمٞمف ورآه ؾُمجل وؿمٝمد دومٜمف , وًمٙمـ مل يثبت أٟمف عَمَّا رآه ُمسجك يَمِمػ 

 .قمـ وضمٝمف اًمٙمريؿ

 وىمٞمؾ: ٓسمد ُمـ ـمقل اعمجاًمسة واًمرواية

 وىمٞمؾ: يِمؽمط أطمدمها

 زووىمٞمؾ: اًمٖم

 أو ؾَمٜمَة

وُردَّ سمٚمزوم ظمروج ضمرير سمـ قمبد اهلل  ووائؾ سمـ طمجر  وهمػممها ممـ وومد قمغم رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمام شمسٍع وسمٕمده, وم٠مؾمٚمؿ وأىمام قمٜمده أياُما صمؿ رضمع وروى قمٜمف 

 . أطماديث, وٓ ظمالَف ذم أهنؿ ُمـ اًمّمحاسمة

 

 

 



 ظمامتة

أومْمُؾ ُمـ همػمهؿ ًمميات اقمٚمؿ أن أصحاب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 :وإطماديث اًمقاردة ذم ذًمؽ, وأومْمُٚمٝما  اًمٕمنمة

أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وؾمٕمد وؾمٕمٞمد وـمٚمحة واًمزسمػم وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف  

  وأسمق قمبٞمدة سمـ اجلراح

 .وأومْمٚمٝما قمٜمد أهؾ احلؼ :أسمق سمٙمر ومٕمٛمر ومٕمثامن ومٕمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

 ّمحايبواًمتاسمٕمل: َُمـ ـمال اضمتامقمف سماًم

 وإن ىمٞمؾ: مِلَ مَلْ يٕمتؼموا جمرد آضمتامع يمام ذم اًمّمحايب وإٓ ومام اًمٗمرق؟

 .أضمٞمب سمام يتٕمٚمؼ سمف ُِمـ ٟمقر اًمٜمبقة, واعمرضمع ذم شمٗمسػم اًمتاسمٕمل إمم اًمُٕمْرف

***** 

 اًمباب إول

 : ذم اًمٙمالم قمغم ومرضٞمة اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمذاهب

 رةأهنا واضمبة ذم اًمٕمٛمر ُم--1

 



 ذم يمؾ جمٚمٍس ُمرة, وإن ذيمر ُمرارا--2

 .يمٚمام ذيمر, وهق اظمتٞماُر احلٚمٞمٛملِّ  ُمٜما , واًمٓمحاوي  ُمـ احلٜمٗمٞمة--3

 .ذم يمؾ دقماء ُمرة--4

 .ٓ دمب أصال--5

 ,ذم اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد إظمػم--6

 : إُم وهق ُمذهب اًمِماومٕمل ىمال ذم 

إن اهلل وُمالئٙمتف "ومرض اهلل اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مال: 

 "يّمٚمقن قمغم اًمٜمبل يا أهيا اًمذيـ آُمٜمقا صٚمقا قمٚمٞمف وؾمٚمٛمقا شمسٚمٞمام

ومٚمؿ يٙمـ ومرض اًمّمالة ذم ُمقضع أومم ُمٜمف ذم اًمّمالة , ووضمدٟما اًمدًٓمة قمـ رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام وصٗمت ُمـ أن اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ ومرض ذم اًمّمالة , واهلل أقمٚمؿ

 :ُِمـ أدًمة ذًمؽو

ُما روى اًمِماومٕمل ريض اهلل قمٜمف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ أيب 

ؾمٚمٛمة سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ   أيب هريرة أٟمف ىمال يا رؾمقل اهلل يمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ؟ ىمال: 

 



شم٘مقًمقن: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام صٚمٞمت قمغم إسمراهٞمؿ وسمارك قمغم حمٛمد 

 .   إسمراهٞمؿوقمغم آل حمٛمد يمام سماريمت قمغم

وُما رواه قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد وؾمٕمد سمـ إؾمحاق سمـ يمٕمب سمـ قمجرة قمـ قمبد اًمرمحـ 

سمـ أيب ًمٞمغم قمـ يمٕمب سمـ قمجرة قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يمان ي٘مقل ذم 

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام صٚمٞمت قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ, وسمارك  اًمّمالة: 

  يمت قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمرهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمدقمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام سمار

 :وُما روى اًمؽمُمذي وىمال: طمسـ صحٞمح قمـ ومْماًمة سمـ قمبٞمد ىمال

ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال يدقمق ذم صالشمف مل  حيٛمد اهلل شمٕمامم, ومل 

يّمؾ قمغم اًمٜمبل صؾ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وم٘مال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :قمجؾ 

وم٘مال ًمف أو ًمٖمػمه: إذا صغم أطمديمؿ ومٚمٞمبدأ سمتحٛمٞمد اهلل واًمثٜماء قمٚمٞمف صمؿ هذا, صمؿ دقماه 

  يّمكم قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ يدقمق سمْٕمُد سمام ؿماء

 :-رمحف اهلل شمٕمامم-ىمال اًمٜمقوي 

وهق وإن اؿمتٛمؾ قمغم ُما ٓ جيُب سماإلمجاع, ومال يٛمٜمع آطمتجاج هبام, وم٢من إُمَر 

وًمف اًمٚمٗمظ ُمـ اًمقضمقب سمدًمٞمٚمف سمِ٘مَل اًمباىمل قمغم ًمٚمقضمقب, وم٢مذا ظمرج سمٕمُض ُما شمٜما

 .اًمقضمقب, واهلل أقمٚمؿ

 



 ,صمؿ اًمقاضمُب أن ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد

ُـّ أن يزيد: اًمٜمبل إُمل وقمغم آًمف وأزواضمف وذريتف يمام صٚمٞمت قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم  وُيَس

غم آل إسمراهٞمؿ وسمارك قمغم حمٛمد اًمٜمبل إُمل وقمغم آًمف وأزواضمف وذريتف يمام سماريمت قم

 .إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ ذم اًمٕماعملم إٟمؽ محٞمد جمٞمد

ـُ أيب زيد اعماًمٙمل  زيادًة قمغم ذًمؽ, وهل  :واؾمتحبَّ سمٕمُض أصحاسمٜما واسم

 .وارطمؿ حمٛمدا وآل  حمٛمد

 : ىمال اًمٜمقوي

ـُ اًمٕمريب اعماًمٙمل  ذم اإلٟمٙمار قمغم  وهذه سمدقمٌة ٓ أصَؾ هلا, وىمد سماًمغ اإلُمام أسمق سمٙمر سم

ـِ   .أيب زيٍد ومٞمفذًمؽ, وختٓمئة اسم

ىمال : ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٛمٜما يمٞمٗمٞمَة اًمّمالة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, 

 . وماًمزيادُة قمغم ذًمؽ اؾمت٘مّماٌر ًم٘مقًمف, واؾمتدراٌك قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 

 

******* 

 



 ومّمؾ

ودمُب اًمّمالُة أيْما ذم ظُمٓمبتل اجلٛمٕمة وهمػِمها ُمـ اخلٓمب, وصالِة اجلٜمازة سمْٕمد 

 .اًمتٙمبػمة اًمثاٟمٞمة

******* 

 اًمباب اًمثاين

 ذم اًمٙمالم قمغم ؾُمٜمِّٞمتٝما

 شُمسـ اًمّمالُة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًمٗمراِغ ُمـ إذان ًمٚمٛم١مذن واًمساُمع

 وذم آظمر اًم٘مٜمقت, واًمتِمٝمد إول, وىمٞمؾ: دمب

 ,وسمٕمَد اًمٗمراغ ُمـ اًمتٚمبٞمة

 ,وقمٜمد اخلٓمبة

 .ويمٚمام ُذيمِر

 

 

 



 ومّمؾ

ديث, وَُمـ هق ذم ُمٕمٜماه إذا ذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يستحب ًم٘ماريء احل

 أن يرومع صقشمف سماًمّمالة قمٚمٞمف واًمتسٚمٞمؿ, وٓ يباًمغ ذم اًمرومِع ُُمباًمٖمًة وماطمِمةً 

 ومّمؾ

 ذم ذيمر يشء ُمـ إطماديث اًمقاردة ذم ومْمٚمٝما

روى ُمسٚمؿ قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕماص ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل 

 :ٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلصغم اهلل قم

   َُمـ صغم قمكم صالة صغم اهلل هبا قمٚمٞمف قمنما 

 :وروى أيْما قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال

  َُمـ صغم قمكم واطمدة صغم اهلل قمٚمٞمف قمنما 

 :وروى أسمق داود قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

   قمٞمدا, وصٚمقا قمكم, وم٢من صالشمٙمؿ شمبٚمٖمٜمل طمٞمث ُما يمٜمتؿٓ دمٕمٚمقا ىمؼمي  

 :وروى اًمؽمُمذي قمـ اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال

 



  أومم اًمٜماس يب يقم اًم٘مٞماُمة أيمثرهؿ قمكم صالة 

 وروى أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜمسائل واحلايمؿ واسمـ طمبان أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىمال

: 

سا  مل يذيمروا اهلل شمٕمامم ومٞمف ومل يّمٚمقا قمغم ٟمبٞمٝمؿ إٓ يمان قمٚمٞمٝمؿ شمَِرة, ُما ضمٚمس ىمقم جمٚم 

  وم٢من ؿماء قمذهبؿ, وإن ؿماء همٗمر هلؿ

وروى أسمق داود واًمٜمسائل وهمػممها قمـ أوس سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل 

 :اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٢من صالشمٙمؿ  إن ُمـ أومْمؾ أياُمٙمؿ يقم اجلٛمٕمة وم٠ميمثروا ومٞمف ُمـ اًمّمالة قمكم,  

ُمٕمروضة قمكم, وم٘ماًمقا: يا رؾمقل اهلل: يمٞمػ شمٕمرض صالشمٜما قمٚمٞمؽ وىمد أرُمت  ىمال: 

  ي٘مقل: سمٚمٞمت ىمال: إن اهلل شمٕمامم: طمرم قمغم  إرض أضمساد إٟمبٞماء

 :وروى أسمق داوود قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال

  اهلل قمكم ُروطمل طمتك أردَّ قمٚمٞمف اًمسالم ُما ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد ُيسٚمِّؿ قمغم إٓ ردَّ   

 : وروي أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال

   إن هلل ُمالئٙمة ؾَمٞمَّاطملم ُيبٚمُِّٖمقين ُمـ أُمتل اًمسالم 

 



 :وروي أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال

  َُمـ صغم قمكم ذم يمتاب مل شمزل اعمالئٙمة شمستٖمٗمر ًمف ُما دام ِذيْمري ذم ذًمؽ اًمٙمتاب 

 :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمالوروي أٟمف صغم اهلل 

  َُمـ ٟميس اًمّمالة قمكم أظمٓم٠م ـمريؼ  اجلٜمة  

 :وروي اًمؽمُمذي قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اًمبخٞمؾ ُمـ ُذيمرُت قمٜمده ومٚمؿ ُيّمؾِّ قمكم

 :وروي أيْما قمـ أسمك  هريرة  ريض اهلل قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  ت قمٜمده ومٚمؿ يّمؾ قمكمرهمؿ أٟمػ رضمؾ ذيمر 

 : وقمـ ضماسمر ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  َُمـ ُذيمرت سملم يديف, ومٚمؿ ُيّمؾ قمكم وم٘مد ؿَمِ٘مل 

 :وىمد ٟمٔمؿ طمديَث قمكمٍّ اًمساسمَؼ واحلديَث إوَل سمٕمُْمٝمؿ  ىمائال

 َُمـــ مل ُيَّمــؾِّ قمٚمٞمــف إن ُذيمــر اؾمــُٛمفُ 

  
ـــا ـــَػ ضمب ـــُؾ وزْده وص ـــق اًمبخٞم  نِ ومْٝم

   
ــــرةً  ــــف  َُم ــــغم قمٚمٞم ــــك ص  وإذا اًمٗمت

  
ــــدانِ  ــــار واًمُبٚم ــــائر إىمٓم ـــــ ؾم  ُِم

   
ــــِزدْ  ــــف اهلل قمنمــــا, ومْٚمَٞم  صــــغم قمٚمٞم

  
 قمبــــــٌد, وٓ جَيــــــٜمْح إمم ُٟم٘مَّمــــــانِ 

   

 



وٟمٔمؿ اًمِمٞمخ شماج اًمديـ  اسمـ اًمسبٙمل  رمحف اهلل هماًمَب  هذه  إطماديث اًمتل ؾم٘مٜماها, 

 :واعمذاهب اًمتل ىمدُمٜماها ذم أرضمقزة وم٘مال

   

 

   
ــــــفِ  ــــــٍة قمٚمٞم ــــــؾَّ حلٔم ــــــؾِّ يم  ومّم

  
1شَمــــــٜمُْج سمــــــف, ومــــــإَُمُر ذم يديــــــفِ 

 

   
ــــــــذٟمُب  ــــــــذا اعم ُـّ أهّي  وٓ شمٔمــــــــ

  
 أنَّ ؾِمــــــــقاُه ًمٚمٜمجــــــــاة ؾمــــــــبُب 

   
ـــــا ـــــقُم إْن أردشم ـــــا َُمْٝمُٛم ـــــَت ي  وأٟم

  
ـــــا ـــــؿَّ سَمتَّ ـــــا أَه ـــــل َُم ـــــَؽ شُمٙمَٗم  أٟم

   
ـــــا ـــــاَءك اجلٛمٞمَٕم ـــــف ُدقم ـــــْؾ ًم  وماضمٕم

  
ــــٛمٞمٕما ـْ ؾم ــــ ــــُت ويم ــــام ىمٚم ــــْؼ سم

 وصمِ

   
ـــــ ـــــٍر َُم ـــــالوذم طمـــــديٍث آظَم  ـ ضَمَٕم

  
ــــــِئاَل  ــــــف ؾُم ــــــؾَّ صــــــالشمِف قمٚمٞم  يم

   
 ىمــــــال: إًذا ُيٖمٗمــــــُر يمــــــؾُّ ذٟمبِٙمــــــا

  
ــــا ـــــ رسمِّٙم ــــف ُِم ــــذا يمٚمِّ ــــ  هب  وماسْمنِمْ

   
ــــــالةِ   واؾمــــــَتٕمِٛمؾ اًمٚمســــــاَن ذم اًمّمَّ

  
ـــــاِت  ـــــرِب اًمٓماقم ــــــ أىم ـــــا ُِم  وم٢مهن

   
ــــل ــــغم اًمٜمَّبِ ــــَرًة قم ــــؾِّ َُم ـْ يَّم ــــ  وَُم

  
ــــِب  ــــا وماقْمَج ــــف اهلل قَمنْمً ــــغمَّ قمٚمٞم  َص

   
ـــــكمِّ  ـــــَت اعُمَّم ةْ أٟم ـــــرَّ ـــــكمِّ َُم   واعُمَّم

  
ــــــَرهْ  ــــــاَم أُْم ــــــذي أىم ــــــا اًم ٜم  وَرسمُّ

   
ــــ هــــذا ومْْمــــُؾ   هــــَق اعُمَّمــــكمِّ اًمٕمنْمَ

  
 ًمـــــٞمس ًمـــــف ذم اًمُ٘مُرسَمـــــاِت ُِمْثـــــُؾ 

   
ــــؾ : وَمْٚمُٞمِ٘م ــــلُّ ــــال اًمٜمب ــــف ىم

ـــــ أضمٚمِ  ُِم

  
ــــْؾ  ــــا  وىُم ــــِر اًمّمــــالَة ومايْمثِْرَه  أو ُيٙمث

   
 ومِْمــــٞمٚمٌة ُيْٛمَحــــك هبــــا َذٟمــــُب اًمــــذي

  
ـــ ـــا  ىَم ـــق سماعمٕم ـــَبح وْه ـــِذيأص  د هُم

   

                                                           
1
 شك وال، اهلل وبيد هلل كلو األمز أن شك وال شزكيًا، أمزًا يوىم وظاىزه ،-رحمو اهلل-الناظم قال كذا  

 .ىديو واتباع وسلم عليو اهلل صلى بالنبي اإليمان بغيز نجاة ال أنو أيضًا

 



ـــــٞمةِ  ـــــغم اًمٗمرض ـــــاس قم ـــــؼ اًمٜم  اشمٗم

  
ـــــــة ـــــــالُف ذم اًمٙمٞمٗمٞم ـــــــام اخل  وإٟم

   
 وم٘مـــــال ىمـــــقٌم: ُمـــــرًة ذم اًمُٕمْٛمـــــرِ 

  
 وْهـــق ضـــٕمٞمٌػ قمٜمـــَد أهـــؾ اًمّســـؼْم 

   
 وىمــــــاَل آظمــــــُروَن: يُمٚمــــــام ُذيمِــــــرْ 

  
 واقمَتّمـــٛمقا سمـــام أشمـــاُهْؿ ُِمــــ ظَمـــؼمْ 

   
ـــْبٙمل ـُ اًمسُّ ـــ ـــه اسم ـــذي يٜمٍُم ـــق اًم  وْه

  
ــــؽِّ  ـــــ ؿم ــــَده ُِم ــــا قمٜم ــــا ُم  ٟمافمُٛمٝم

   
ـــــرْ  ـْ أظَمـــــؾَّ سماًمّمـــــالة إْن َذيَم ـــــ  ومَٛم

  
ــــؼَمْ  ــــاء اخل ــــذا ضم ــــف يم ــــْرهَمُؿ أٟمُٗم  ي

   
 وْهــــق ُُمِمــــػٌم ًمٚمقضمــــقِب وماُْمتثــــْؾ 

  
ـــؾ ْ ؾُم ـــَر اًمرُّ ـــ أُم ــــ قمََم ــــ ممَّ  وٓ شمٙم

   
 وذم طمـــــــديٍث أٟمـــــــُف اًمَبِخٞمـــــــُؾ 

  
ا , وذا َدًمٞمــــــُؾ   واًمُبخــــــُؾ أْدوا اًمــــــدَّ

   
ــــــانِ  ــــــدَّ ذم احِلَس ــــــديٍث قُم  وذم طم

  
ـــــِة  ـــــْرَق  ضمٜم ـــــ٠م ـُم ـِ أظمٓم ـــــرمح  اًم

   
ـــاَل  ـْ ٟميســـ اًمّمـــالة َيْٕمٜمِـــل: َأمْهَ  َُمـــ

  
ـــ ظَمـــال  طمتـــك هَمـــَدْت يَمِٛمْثـــِؾ َُمٜميِْسٍّ

   
ـــــا يمٚمِّٗمـــــا ـــــام اًمٜمســـــٞماُن مِمَّ  أْو ٓ وم

  
ـــٓمٗمك ـــٜمصِّ اعُمّم ـــقٌع سم ـــق ُمروم ـــؾ ه  سم

   
 واًمؽمُمــــــــــــذيُّ وأسمــــــــــــق داوَدا

  
ــــــد رَوْوا  ُمقضمــــــقدا ــــــِئلُّ  ىم  واًمٜمََّس

   
 سمـــــــ٠من يمـــــــؾَّ ومرىمـــــــٍة دمتٛمـــــــعُ 

  
ـــــــعُ وٓ شُمّمـــــــكم ومَٕمٚمَ   ْٞمٝمـــــــا اعمْجَٛم

   
 وْهــــــق قمٚمٞمٝمــــــا شمِــــــَرٌة إن ؿمــــــاءا

  
ــــــــــاَءا ــــــــــذيَبٝما اهلُل أو اإلهْمْم  شمٕم

   
ُة اعم٘مّمـــــقُد ُمٜمٝمـــــا: اًمتبٕمـــــةْ   واًمـــــؽمِّ

  
ـــفْ  ـــاًمٗمرض َُمَٕم ـــاَم سم ـــديٌث ىم ـــق طم  وْه

   
ــــاقْمٚمؿِ  ــــذا وم ــــتدرَك ه ــــايمُؿ اؾم  واحل

  
ـــــٚمِؿِ  وط ُُمْس ــــــ رُشُ ـــــال: رشٌط ُِم  وىم

   
ـــــا ًٓ صماًمَث ـــــق ـــــال ىم ـــــاومٕملُّ ىم  واًمِم

  
 ُٛمرؾمــــــٚملم واِرصَمــــــاسمــــــف همــــــَدا ًمٚم

   
 قمٚمٞمــــــف ذم يمــــــؾِّ صــــــالٍة َراشمَِبــــــةْ 

  
ــــةْ  ــــُد صــــالٌة واضِمب ــــا اًمٕمب ــــ٠م  هب  ي

   
ـــاسِ  ــــ  صـــالة اًمٜم ـٌ ُِم ـــْؾ هـــَل ُريمـــ  سم

  
ـــــاسِ  ـــــاًمٜمصِّ وسماًم٘مٞم ـــــاَم سم ـــــد ىم  ىم

   

 



 يمــــــؾُّ صــــــالٍة دوهَنــــــا ظِمــــــَداُج 

  
ـــــاُج  ـــــدًمٞمؾ  واحِلَج ـــــذا اًم ـــــام سم  ىم

   
ـــــــــاِب  ـــــــــا وماحتـــــــــُة اًمٙمت  يَم٠مهنَّ

  
ـــــا ــــــ اًمقه ـــــٌة ُِم ـــــَؽ ٟمِٕمٛم  ِب وشمِٚم

 

****** 

 اًمباب اًمثاًمث

 ذم اًمّمالة قمغم همػم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 : ُيستحب اًمّمالُة قمغم ؾمائر إٟمبٞماء ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  إذا صٚمٞمتؿ قمكمَّ ومّمٚمقا قمغم أٟمبٞماء اهلل ورؾمٚمف, وم٢مهنؿ سُمٕمثقا يمام سُمٕمثت  

 ويمذا قمغم اعمالئٙمة

 يمأل وإصحاب, وم٘مال ا
ِ
وُماًمؽ   -ريض اهلل قمٜمف-ًمِماومٕمل وأُما همػُم ه١مٓء

 : -رمحٝمؿ اهلل-وإيمثرون 

ٓ يّمغم قمٚمٞمٝمؿ أسمدا اؾمت٘مالٓ, ومال ي٘مال: اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ًمٙمـ شمبٕما  

ومٞم٘مال: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد وأصحاسمف وأزواضمف وذريتف يمام ضماءت 

 .إطماديث سمذًمؽ

 



 : -رمحٝمؿ اهلل-وىمال أمحد ومجاقمٌة 

قا سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُيّمغم قم  : غم يمؾ واطمٍد ُِمـ اعم١مُمٜملم ُُمست٘ماّل, واطمتجُّ

  قمغم آل أيب أورم 

  يمان إذا أشماه ىمقم سمّمدىمة صغم قمٚمٞمٝمؿ و

 "هق اًمذي يّمكم قمٚمٞمٙمؿ وُمالئٙمتف"ىماًمقا: وهق ُمقاومؼ ًم٘مقًمف شمٕمامم 

َٚمػ, ومل يُ  ٜم٘مِؾ واطمتج إوًمقن سم٠من هذا اًمٜمقع ُم٠مظمقذ ُمـ اًمتقىمٞمِػ واؾمتٕمامِل اًمسَّ

قا سمف إٟمبٞماء يمام ظمّمقا اهلل شمٕمامم سماًمتسبٞمح واًمت٘مديس, ومٞم٘مال:  اؾمتٕمامهلؿ ًمف  سمؾ ظَمّمُّ

, وإْن يماَن  ىمال اهلل ؾمبحاٟمف, وي٘مال: وىمال  اهلل قمز وضمؾ, وٓ ي٘ماُل: ىمال اًمٜمبل قمزَّ وضمؾَّ

 .قمزيزا ضمٚمٞمال

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأضماسمقا قمـ أية وإطماديث سم٠من ُما يمان ُمـ اهلل شمٕمامم ورؾمقًمف صغم اهلل 

ٌؿ ودقماٌء, وًمٞمس ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتقىمػم اًمذي يٙمقن ُمـ همػممها  .ومٝمق شمرطمُّ

وأُما اًمّمالة قمغم أل وإزواج, وم٢مٟمام ضماء قمغم ؾمبٞمؾ اًمتََّبع ٓ آؾمت٘مالل ,ٕن اًمتاسمع 

 حُيتٛمؾ ومٞمف ُما ٓ حُيتٛمؾ اؾمت٘مالٓ

 شمٜمبٞمف

 



اًمّمالة قمغم إصحاب سمام ىُمٚمٜماه ُِمـ أٟمف ُيستحب    اًمروضة و   اًمنمح اًمٙمبػم  ضمزم ذم

  رشح اعمختٍم شمبٕما, ويمذا ذم اًمٜمذر  , واًمّمٞمدٓين  ذم 

 : ًمٚمِمٞمخ قمز اًمديـ   اًمٗمتاوى اعمقصٚمٞمة ًمٙمـ ذم 

ٓ يستحب أن يذيمر ُمٜمٝمؿ إٓ َُمـ صحَّ ذيمُره, وهؿ أل وإزواج واًمذريُة سمخالِف 

 .َُمـ قمداهؿ صحاسمٞما يمان أو همػمه

 وَمْرعٌ 

َ قمٚم  ,ٞمٝمؿ اؾمت٘مالٓ, ومٝمق َُمٙمروٌه يمراهَة شمٜمزيٍف قمغم اًمّمحٞمحإذا ىُمٚمٜما سمإول ومُّمكمِّ

 ,وىمٞمؾ:  طمرام

 .وىمٞمؾ: ظمالف إومم

 ظمامتة

 ذم طمٙمؿ إومراد اًمّمالة قمـ اًمسالم

 ُيٙمره إومراد اًمّمالة قمـ اًمسالم  , ذيمره اًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕمامم

 : ىمال

 



د  .وم٢من ىمٞمؾ: ىمد ضماءت اًمّمالة همػم ُم٘مروٟمٍة سمف ذم اًمتِمٝمُّ

ىمد قمٚمٛمٜما يمٞمػ ٟمسٚمؿ  م ذم يمٚمامت اًمتِمٝمد , وهلذا ىماًمت اًمّمحاسمة: وماجلقاُب: أٟمف  شم٘مد

  قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ

 .ىمٚمُت: ًمٙمـ َيِرُد صالة اجلٜمازة, وم٢من اًمّمالة ومٞمٝما همػم ُم٘مروٟمة سماًمسالم

 اخلامتة

ُيستحبُّ اًمؽميض واًمؽمطمؿ قمغم اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ومَٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕمباد 

 وؾمائِر إظمٞمار

 :رمحف اهلل  ىمال اًمٜمقوي

وُما ىمٞمؾ ُمـ أن اًمؽميض خمّمقص سماًمّمحاسمة, وي٘مال ًمٖمػمهؿ اًمؽمطمؿ وم٘مط ًمٞمس 

يمذًمؽ, وٓ ُيقاوَمُؼ قمٚمٞمف, سمؾ اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر اؾمتحباسمف , وأدًمتف أيمثر ُمـ 

 أن حتٍم, وم٢من يمان اعمذيمقر صحاسمٞما اسمـ صحايب

 .ىمال: ريض اهلل قمٜمٝمام يِمٛمُٚمف وأسماه مجٞمٕما

 شمٜمبٞمف

 



ة ًم٘مامَن وُمريؿ قمٚمٞمٝمام اًمسالم , واحلؼُّ أهنام ًمٞمسا َٟمبِٞمَّلْم, إذا قمٚمٛمَت ذًمؽ اظمُتٚمػ ذم ٟم بقَّ

 :وم٘مد ىمال سمٕمض اًمٕمٚمامء

إذا ُذيمرا  ىمٞمؾ: صغم اهلل قمغم إٟمبٞماء وقمٚمٞمٝمام, ٕهنام يرشمٗمٕمان قمـ طمال ريض اهلل قمٜمٝمام 

 عما ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز ُمـ رومٕمٝمام

 يَض ٓ سم٠مَس سمفىمال اًمٜمقوي  رمحف اهلل: واًمذي أراه أن اًمؽم

سمؾ هق إرضمح ٕن هذا ُمرشمبة همػم إٟمبٞماء, ومل يثبت يمقهنام َٟمبِٞمَّلْم, وىمد ٟم٘مؾ إُماُم 

احلرُملم  إمجاَع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمريؿ ًمٞمست ٟمبٞمة  , وإْن أشمك سماًمسالم, وماًمٔماهُر أٟمف ٓ 

 . سم٠مس سمف

 ومائدة

ٞمة, وؾماّرة وهاضَمر, وىمع آظمتالف أيْما ذم ٟمبقة اإلؾْمَٙمٜمْدر , وهق ذو اًم٘مرٟملم, وآؾم

ـٌ قمادل  .واحلؼُّ أٟمف ًمٞمس سمٜمبل سمؾ ُمٚمٌِؽ ُم١مُم

ة  شمتٛمَّ

 : ُمٚمَؽ اًمدٟمٞما رشىما وهمرسما ُم١مُمٜمان

 ؾمٚمٞمامُن, وذو اًم٘مرٟملم قمٚمٞمٝمام اًمسالم

 



 : ويماومران

ـُ يمٜمٕمان, وسمْخُت َٟمٍمَّ   .اًمٜمُّْٛمُروُد  سم

ف وىمارئف وهذا آظمر ُما أردت ذيمره ذم هذا اًمٙمتاب , واهلل أؾم٠مل أن يٜمٗمع سمف ُم١مًمٗمف ويماشمب

 واًمٜمافمر ومٞمف ومجٞمع اعمسٚمٛملم

 ٓ رب همػمه, وٓ ُمرضمق إٓ ظمػمه

,ويمتب ُمـ ٟمسخة ُم١مًمٗمف يقم  988ويمتبف ُم١مًمٗمف يقم اجلٛمٕمة ؾمادس رُمْمان ؾمٜمة 

 .واحلٛمد هلل رب اًمٕماعملم 999ُمـ ؿمقال ؾمٜمة  99إطمد 
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