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 فضي ًوم ادلـة وظالثَ وبٓداهبا 

 اًىذاة ملسمة

يَا ،  وِر َبهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ وُذ ِِبضله ـُ َ ، َوه ٍُ َخْلِفُص َُ ، َووَس ْ َيُ ـِ َخ ٍُ ، َووَس ْ َمُس ، ََنْ ِ ٕاْن اًَْحْمُس ضِله

ًِيَا، َمْن يَْ  ا ِّئَاِث َبْْعَ اِدَي َُهُ ، َوِمْن َسُ َُ َِْي فاََل  ، َوَمْن ًُْض ُ فاََل ُمِضيه َُهُ ٍِ اضله ِس

. ٍُ َوَرُسوُُهُ ًسا َؾْحُس َُِس َبنه ُمَحمه ، َوَبْص ٍُ ََل َُشًَِم َُهُ ُ َوْحَس َله اضله
ّ
َُهَ ا

ّ
َُِس َبْن ََل ا  َوَبْص

 ٔبما  تـس : 

، َوَبْحَسنَ  ِ نه َبْظَسَق اًَْحِسًِر ِنَخاُة اضله
ّ
َِ  ا َْ َ ُ ؿََ ٍس َظَّله اضله ْسُي ُمَحمه َُ اًَِْْسِي 

َ ، َوَُشُّ اْْلُُموِر ُمْحَسََثُُتَا، َوُُكُّ ُمْحَسزٍَة ِتْسؿٌَة ، َوُُكُّ ِتْسؿٍَة َضاَلََلٌ ، َوُُكُّ  َوَسظله

 َضاَلََلٍ ِِف اًيهاِر .

  مث ٔبما تـس :

  ٌَياس ، ًلوُه ثـاىل ًلس جـي شل ثـاىل ُشٍ أْلمة اعلسَمة ذري ٔبمة ُبدصجت

ُصوِف َوحَْْنَْوَن َؾِن  } كال ثـاىل : ـْ ٍة ُبْدصَِجْت ٌَِيهاِس ثَبُِمُصوَن ِِبًَْم ُنْيُُتْ َذرْيَ ُبمه

ا ًَُِْم ِمْْنُُم اًُْمْؤِمٌُوَن  ًِْىذَاِة ًَََكَن َذرْيً ُي ا ُْ ِ َوًَْو بَٓمَن َب اًُْمْيَىِص َوثُْؤِمٌُوَن ِِبضله

ُُهُ ا  [111] بٓل ْعصان: {(111ًَْفاِسُلوَن )َوَبْنََثُ

 َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َؽ اًيهِِبه َظَّله اضله َُ ََسِ ه ، َبه ٍِ ، َؾْن َجّسِ َِ وَؾْن هَبِْز ْجِن َحِىمٍي، َؾْن َبِتَ

ٍة ُبْدصَِجْت ٌَِيهاِس{ ]بٓل ْعصان[ كَاَل: "َبهُُْتْ  اىَل: }ُنْيُُتْ َذرْيَ ُبمه ـَ َ  ًَُلوُل ِِف كَْوُِهِ ث
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. " ِ ا َوَبْنَصُمَِا ؿَََّل اضله َُ ًة َبهُُْتْ َذرْيُ نَي ُبمه ـِ ْح وَن س َ ثُخِمُّ
1

 

ِ »وِف رواًة:  ا، َوَبْنَصُمَِا ؿَََّل اضله َُ ًة َبهُُْتْ بِٓدُص نَي ُبمه ـِ ْح ُُِْتْ س َ ىهُِكْ َوفَ
ّ
«.ا

2
 

لس فضي شل ُشٍ أْلمة اعلععفات مبا َل حرص ُه من اًفضائي ؛ ومْنا ًوم  ًو

ـة ؛ اذلي ُساُا شل ٕاًََ دون سواُا من أْلمم ، فرلا وجة ؿََيا ٔبن هنُت ادل

شٍ رساًيت  هبشا اًَوم وظالثَ ًيك هلوم ثضىص ُشٍ اًيـمة صل ثـاىل ؿََيا، ُو

اعلخواضـة َنو ُشا أْلمص تـيوان :" فضي ًوم ادلـة وظالثَ وبٓداهبا " ٔبُسيا 

شل ؾز وجي ٔبن جيـي ًِا  ًلك مسظل ِف مضارق أْلرض وملارهبا ، سائاًل 

 اًلدول واًخوفِق .

 

 مجؽ وحصثُة 

  ظالخ ؿامص 
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 اًفعي أْلول

 فضي ًوم ادلـة :

 : ٔبوًَل : فضائي ًوم ادلـة

 : َ َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت ريض شل ؾيَ ، كَاَل : كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ُُ » َؾْن َبِِب 

 َِ َْ َ ْت ؿََ ـَ َِ ُبْدِذَي اًَْجيهَة،  َذرْيُ ًَْوٍم َظََ ََِق بَٓدُم، َوِفِ َِ ُذ ِة، ِفِ ـَ ْمُس ًَْوُم اًُْجُم اًضه

َِ ُبْدصَِح ِمْْنَا  « .َوِفِ
3

 

ِة » وِف رواًة :  ـَ َله ِِف ًَْوِم اًُْجُم
ّ
اؿَُة ا « .َوََل ثَُلوُم اًسه

4
 

َِ َوَسظلهَ  َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ـَِت » ، كَاَل:  وؾيَ ريض شل ؾيَ، َبنه َرُسوَل اضله َما َظََ

ُ َُهُ َوَبَضيه اًيهاَس  َساََن اضله َُ ِة،  ـَ ْمُس َوََل قََصتَْت ؿَََّل ًَْوٍم َذرْيٍ ِمْن ًَْوِم اًُْجُم اًضه

ْخِت، َوٌَِيهَعاَرى ًَْوُم اْْلََحِس،  َو ًَيَا، َوٌَََِْيُوِد ًَْوُم اًسه ُُ َِ ثََحٌؽ،  ، فَاًيهاُس ًَيَا ِفِ َُ َؾْي

نه 
ّ
ٍُ  ا َله َبْؾَعا

ّ
َ َؾزه َوَجيه َصُْئًا ا َِ ًََساؿًَة ََل ًَُواِفُلَِا ُمْؤِمٌن ًَُعّّلِ ٌَْسبَُل اضله «.ِفِ

5
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َ ، كَاَل: "ََل ثَْعَُُؽ  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ وؾيَ ريض شل ؾيَ ، َبنه َرُسوَل اضله

ْمُس، َوََل ثَْلُصُة ؿَََّل ًَْوٍم َبفْضَ  َله َوِِهَ اًضه
ّ
هٍة ا ِة، َوَما ِمْن َدات ـَ َي ِمْن ًَْوِم اًُْجُم

وِْس 
ّ
، َواَْل : اًِْجّنِ هَلَنَْيِ ٍِْن اًث َش َُ َله 

ّ
ِة، ا ـَ « .ثَْفَزُع ًَْوَم اًُْجُم

6
 

ٌِنَي، بًٌَٓة ِِف  : ََي َبِمرَي اعلُْؤِم اِة، َبنه َرُجاًل، ِمَن اٍََيُوِد كَاَل َُهُ َص ْجِن اخلَعه  وَؾْن ُْعَ

ََوْ  َْشََن َذزِلَ اً ََشَ اٍََيُوِد ىََزًَْت، ََلَّته ـْ يَا َم َْ َ َم ِؾًَسا. كَاَل: َبيُّ ِنَخاِجُِكْ ثَْلَصُءوهَنَا، ًَْو ؿََ

ْساَلَم كال ،بًٍَٓة؟
ّ
َميِت َوَرِضُُت ًَُِكُ اَل ـْ ُِكْ ِه َْ َ ََْوَم َبّْكََُْت ًَُِكْ ِدًيَُِكْ َوَبثَْمْمُت ؿََ }اً

ُص: 3 ]اعلائست:ِدًيًا{.  َِ »[ كَاَل ُْعَ ي ىََزًَْت ِفِ ِ ََْوَم، َواعلَََكَن اذله كَْس َؾَصفٌَْا َذزِلَ اً

ٍة  ـَ َصفََة ًَْوَم مُجُ ـَ َو كَاِِئٌ ِت ُُ َ ، َو َِ َوَسظله َْ َ «.ؿَََّل اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ
7

 

َ ًَوم ادلـة : َِ َوَسظله َْ َ  ُساًة شل ثـاىل ْٔلمة محمس َظَّله شُل ؿََ

َصٍَْصتَ  ُُ : ريض شل ؾيَ  َؾْن َبِِب  َ َِ َوَسظله َْ َ » ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

ًِْىذَاَة ِمْن  ٍة ُبوثَُِِت ا َس َبنه ُُكه ُبمه َْ َ اِتُلوَن ًَْوَم اًِْلَِاَمِة، ت ُن اًسه ُن اْْلِٓدُصوَن ، َوََنْ ََنْ

ِسُِهْ  ـْ َ ٍُ ِمْن ت َِيَا، َوُبوثٌَُِا ، كَْد َساََن شُل َُهُ َُ يَا،  َْ َ َُ شُل ؿََ ي َنَخَح ِ ََْوُم اذله َشا اًْ َُ ، مُثه 

َس كٍَس  ـْ َ َِ ثََحٌؽ، اٍََْيُوُد كًَسا، َواًيهَعاَرى ت « .فَاًيهاُس ًَيَا ِفِ
8
  

: ريض شل ؾيَ  وَؾْن ُحَشًَْفةَ  َ َِ َوَسظله َْ َ » ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

خِْت، َوََكَن ٌَِيهَعاَرى بَ  ِة َمْن ََكَن كَْدََيَا، فَََكَن ٌَََِْيُوِد ًَْوُم اًسه ـَ َضيه شُل َؾِن اًُْجُم
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ْخَت،  َة، َواًسه ـَ َي اًُْجُم ـَ ِة، فََج ـَ ََْوِم اًُْجُم ًِ ًَْوُم اْْلََحِس، فََجاَء شُل ِتيَا فَََِساََن شُل 

ًُوَن َواْْلََحَس، َوَنَشزِلَ ُُهْ ثَحَ  ََا، َواْْلَوه ْ ه ِي ادلُّ ُْ ُن اْْلِٓدُصوَن ِمْن َب ٌؽ ًَيَا ًَْوَم اًِْلَِاَمِة، ََنْ

 «ًَْوَم اًِْلَِاَمِة، اًَْمْلِِضُّ ًَُِْم كَْدَي اًَْزاَلئِقِ 

َوِِف ِرَواًَِة : َواِظٍي اًَْمْلِِضُّ تََُْْنُْم.
9

 

 

 ما جاء ِف بٔن ًوم ادلـة ؾَس ٌَمسَمني :

ِص  ُْ ى َؾِن اًزُّ ََس ًَْوَم اَْلْْضَ ـِ َُ َصَِِس اً ه َص: َبه َُ ٍس، َمْوىَل اْجِن َبْز َْ زَِِن َبتُوُؾَح ،كَاَل: َحسه ّيِ

، فََعَّله كَْدَي  اخلُْعَحِة،مُثه َدَعَة اًيهاَس ،  َُ ُ َؾْي اِة َريِضَ اضله َصْجِن اخلَعه َمَؽ ُْعَ

ِ »فََلاَل:  نه َرُسوَل اضله
ّ
َا اًيهاُس،ا ََاِم  ََي َبيُّ َ كَْس هَنَاُُكْ َؾْن ِظ َِ َوَسظله َْ َ َظَّله شُل ؿََ

ا اْلَٓدُص فََِْوٌم ثَبُُِكُوَن ِمْن  ،َوَبمه ََاِمُِكْ ا َبَحُسُُهَا فََِْوُم ِفْعصُُِكْ ِمْن ِظ ٍِْن،َبمه ََس ـِ ٍِْن اً َش َُ

ََس َمَؽ ُؾثَْماَن ْجن«وُُسِىُِكْ  ـِ ٍس: مُثّ ََصِِْسُث اً َْ َؾفهاَن،فَََكَن َذزِلَ ًَْوَم  ِكَاَل َبتُو ُؾَح

ِة،فََعَّله كَْدَي اخلُْعَحِة،مُثّ ََدَعَة فََلاَل:  ـَ َشا ًَْوٌم كَِس »اجلُُم َُ نه 
ّ
َا اًيهاُس،ا ََي َبيُّ

َواِِل  ـَ ِي اً ُْ َة ِمْن َب ـَ َِ ِؾََساِن، فََمن َْبَحةه َبْن ًًَْذَِؼَص اجلُُم اْجذََمَؽ  ًَُِكْ ِفِ

ًََْذَِؼْص،وَ  َُ َمَؽ ؿَِّلِّ ْجِن «َمْن َبَحةه َبْن ٍَْصِجَؽ فََلْس َبِذهُْخَلُ فََْ ٍس: مُثه َصِِْسثُ َْ ، كَاَل َبتُوُؾَح

ًٍِة  نه » ،فََعَّله كَْدَي اخلُْعَحِة،مُثه َدَعَة اًيهاَس،فََلاَل: ريض شل ؾيَ  َبِِب َظا
ّ
ا

َ هَنَاُكُْ  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ «. َبْن ثَبُُِكُوا ًُُحوَم وُُسِىُِكْ فَْوَق زاََلٍج  َرُسوَل اضله
11
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َشا »اًضاُس من احلسًر : كول س َسَن ٔبمري اعلؤمٌني ؾامثن: :  َُ نه 
ّ
َا اًيهاُس،ا ََي َبيُّ

َِ ِؾََساِن،..."احلسًر  ًَْوٌم كَِس اْجذََمَؽ  ًَُِكْ ِفِ

 من فضائل بٔن فَِ ساؿة ٕاجاتة :

َصٍَْصَت: َبنه  ُُ ِ  َؾْن َبِِب  َ َرُسوَل اضله َِ َوَسظله َْ َ ِة، فََلاَل: َظَّله شُل ؿََ ـَ » َذَنَص ًَْوَم اجلُُم

َله 
ّ
اىَل َصُْئًا، ا ـَ َ َ ث ، ٌَْسبَُل اضله َو كَاِِئٌ ًَُعّّلِ ُُ ، َو َِ َساؿٌَة، ََل ًَُواِفُلَِا َؾْحٌس ُمْسظِلٌ ِفِ

 ٍُ َيه
ّ
ٍُ ا ََُِا .« َبْؾَعا ٍِ ًَُلَِّ ََِس َوَبَصاَر ِت

11
 

 ِ ،َؾْن َرُسوِل اضله ِ َ  وَؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس اضله َِ َوَسظله َْ َ َُ كَاَل:،َظَّله شُل ؿََ ه ًَْوُم » َبه

َت  ِة زًِْذَاَؾَْشَ ـَ ٍُ  -اًُْجُم َله َبََت
ّ
َوَجيه َصُْئًا،ا َ َؾزه ٍُصًُِس َساؿًَة، ََل ًُوَجُس ُمْسظِلٌ ٌَْسبَُل اضله

، فَ  َوَجيه ُ َؾزه رْصِ اضله ـَ َس اًْ ـْ َ ا بِٓدَصَساؿٍَة ت َُ «.اًَْخِمُسو
12

 

َة اْْلَْحَداِر، فََجََْسُت  ـْ وِر، فَََِلُِت َن ىَل اًعُّ
ّ
َُ كَاَل: َدَصْجُت ا ه َصٍَْصَت، َبه ُُ وَؾْن َبِِب 

َُ َؾِن َرُسوِل شِل  زُْخ زَِِن َؾِن اًخهْوَراِت، َوَحسه ، فََحسه َُ ـَ َِ َوَسظلهَ َم َْ َ ،  َظَّله شُل ؿََ

نه َرُسوَل شِل 
ّ
َُ َبْن كَُُْت: ا زُْخ َ فَََكَن ِفميَا َحسه َِ َوَسظله َْ َ َذرْيُ » ، كَاَل: َظَّله شُل ؿََ

َِ ثَُِة  ِحطَ، َوِفِ ُْ َِ ُب ََِق بَٓدُم، َوِفِ َِ ُذ ِة، ِفِ ـَ ْمُس ًَْوُم اًُْجُم َِ اًضه ْت ِفِ ـَ ًَْوٍم َظََ

َِ ثَلُ  َِ َماَث، َوِفِ ، َوِفِ َِ َْ َ ِة ؿََ ـَ ََزٌة ًَْوَم اًُْجُم َله َوِِهَ ُمس ِ
ّ
هٍة ا اؿَُة، َوَما ِمْن َدات وُم اًسه

وَْس، َوِفَيَا 
ّ
َله اًِْجنه َواَْل

ّ
اؿَِة، ا ْمُس، َصَفلًا ِمَن اًسه ِمْن ِحنِي ثُْعِحُح َحَّته ثَْعََُؽ اًضه

، ٌَْسبَُل  َو ًَُعّّلِ ُُ ٍُ َساؿٌَة ََل ًَُعاِدفَُِا َؾْحٌس ُمْسظِلٌ َو َيه
ّ
ٍُ ا َله َبْؾَعا

ّ
،كَاَل «شَل َصُْئًا ا

                                                           
(، وابن خزمية 0815،والنسائي)(0014(،وابن ماجة)4020( ،وأمحد)425) - 01(،ومسلم 212البخاري ) -00
(0414) 

 (.0015 (، واحلاكم يف" ادلستدرك")0142( ، والنسائي)0084صحيح : رواه أبو داود) -05
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ٌة  ـْ ٍة، فََلَصَب َن ـَ ًت .، فَُلَُْت: تَْي ِِهَ ِِف ُُكِّ مُجُ يٍَة َمصه ٌة: َذزِلَ ِِف ُُكِّ س َ ـْ َن

َ اًخهْوَراَت، فََلاَل: َظَسَق َرُسوُل شِل  َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت: مُثه ًَ َظَّله شُل ؿََ ُُ ِلُِت ،كَاَل َبتُو 

ِة،  ـَ َُ ِِف ًَْوِم اًُْجُم زُْخ ٍة، َوَما َحسه ـْ َِِِس َمَؽ َن َُ ِتَمْج زُْخ َؾْحَس شِل ْجَن َساَلٍم، فََحسه

يٍَة ًَْوٌم ، كَاَل َؾْحُس شِل ْجُن َساَلٍم: َنَشَة  ٌة: َذزِلَ ِِف ُُكِّ س َ ـْ : كَاَل َن فَُلَُْت َُهُ

ٌة اًخهْوَراتَ  ـْ ٌة، مُثه كََصَب َن ـْ ٍة ، فََلاَل: َؾْحُس شِل ْجُن َن ـَ ، فََلاَل: تَْي ِِهَ ِِف ُُكِّ مُجُ

ٌة . ـْ َساَلٍم َظَسَق َن
13

 

 ِ ِ ْجِن َساَلٍم ، كَاَل: كَُُْت َوَرُسوُل اضله َظَّله شُل وَؾْن َبِِب َسَََمَة ،َؾْن َؾْحِس اضله

 َ َِ َوَسظله َْ َ ِ ؿََ َنه ًَيَِجُس ِِف ِنَخاِة اضله
ّ
ًٌِس: ا ِة َساؿًَة ََل ًَُواِفُلَِا َؾْحٌس َجا ـَ : ِِف ًَْوِم اًُْجُم

َِله 
ّ
: فَبََصاَر ا ِ ، كَاَل َؾْحُس اضله َُ َله كَََض َُهُ َحاَجذَ

ّ
َ ِفَيَا َصُْئًا ا ُمْؤِمٌن ًَُعّّلِ ٌَْسبَُل اضله

 ِ َِ َوَسظلهَ َرُسوُل اضله َْ َ ُغ َساؿٍَة  »: َظَّله شُل ؿََ ـْ َ َُْت: َظَسْكَت، َبْو ، فَلُ «َبْو ت

َا ًََُْسْت  هنه
ّ
َاِر. كَُُْت: ا ؟ كَاَل: بِٓدُص َساؿَاِث اٍْنه ُغ َساؿٍَة.كَُُْت: َبيُّ َساؿٍَة ِِهَ ـْ َ ت

َله 
ّ
َُ  ا ِخُس َذا َظَّله ،مُثه َجَََس ََل ََيْ

ّ
ْحَس اًُْمْؤِمَن ا ـَ نه اًْ

ّ
َساؿََة َظاَلٍت! كَاَل: تَََّل، ا

اَلُت، فََُِو ِِف  اَلِت ". اًعه ظه
14

 

                                                           
وقال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني. وأبو داود (00101صحيح : رواه أمحد يف" ادلسند ")-01
 ( وصححو األلباين.5445( ، وابن حبان )820( والًتمذي )0810(، والنسائي)0081)

 (.0012(،وابن ماجة)0810(،النسائي)0081رواه أبو داود) -08
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ْْحَِن َبنه ََنًسا  ىَل َبِِب َسَََمَة ْجِن َؾْحِس اًصه
ّ
ٍَح ا يَاٍد ََصِ س ْ

ّ
َُس ْجُن َمٌُْعوٍر ِِب ـِ َوَرَوى َس

َا بِٓدُص  َُِفوا َبهنه َخ كُوا، فظََلْ ََيْ ِة ، مُثه افََْتَ ـَ وا فَذََشاَنُصوا َساؿََة اًُْجُم ـُ َحاتَِة اْجذََم ِمَن اًعه

ِة.َساؿٍَة ِمْن  ـَ ًَْوِم اًُْجُم
15

 

 وبٔما ما ورد ِف ٔبهنا ما تني بٔن جيَس إَلمام ٕاىل بٔن ثيلِض اًعالت :

َت  ـْ َص: َبََسِ ، كَاَل: كَاَل ِِل َؾْحُس شِل ْجُن ُْعَ صِّيِ ـَ َؾْن َبِِب جُْصَدَت ْجِن َبِِب ُموََس اْْلَْص

ُج َؾْن َرُسوِل شِل  َِ َوسَ َبَِبَك َُيَّسِ َْ َ ِة؟ كَاَل:  ظلهَ َظَّله شُل ؿََ ـَ ِِف َصبِِن َساؿَِة اًُْجُم

ُت َرُسوَل شِل  ـْ َُ ًَُلوُل: ََسِ ُخ ـْ ْم، ََسِ ـَ َ َِ َوَسظلهَ كَُُْت: ه َْ َ ِِهَ » ، ًَُلوُل:  َظَّله شُل ؿََ

اَلتُ  ىَل َبْن ثُْلََض اًعه
ّ
َماُم ا

ّ
ََِس اَْل «.َما تنَْيَ َبْن جَيْ

16
 

                                                           
 (وقال: بإسناد صحيح. 5/850لفتح") ذكره احلافظ بن حجر يف "ا -02
( وقال األلباين يف " ضعيف سنن أيب  داود" 0082( ، وأبو داود)421ضعيف واحملفوظ موقوف ،أخرجو مسلم )  -01
(وقد أعل بالوقف ،وسائر األحاديث يف الباب ختالفو 0124( ضعيف واحملفوظ موقوف ،وقال يف" ادلشكاة" )511)

محد بقولو : أكثر األحاديث اليت ترجى فيها إجابة الدعوة أهنا بعد العصر وترجى بعد زوال ،وقد أشار إىل ىذا اإلمام أ
 (5/120(ومن شاء التفصيل حول احلديث فلرياجع " فتح الباري")5/110الشمس ، ذكره الًتمذي)

إن خمرمة بن بكري وقد تكلم احلافظ ابن حجر على ىذا احلديث فقال: إنو أعل باالنقطاع واالضطراب، أما االنقطاع: ف
مل يسمع من أبيو، قالو أمحد عن محاد بن خالد عن خمرمة نفسو، وكذا قال سعيد بن أيب مرمي عن موسى بن سلمة عن 

خمرمة، وزاد: إمنا ىي كتب كانت عندنا. وقال علي بن ادلديين: مل أمسع أحد من أىل ادلدينة يقول عن خمرمة: إنو قال يف 
وال يقال: مسلم يكتفي يف العنعنة بإمكان اللقاء مع ادلعاصرة، وىو كذلك ىنا؛ ألنا  شيء من حديثو: "مسعت أيب".

 نقول: وجود التصريح عن خمرمة بأنو مل يسمع من أبيو كاٍف يف دعوى االنقطاع.
أما االضطراب: فقد رواه أبو إسحاق وواصل األحدب ومعاوية بن قرة وغريىم عن أيب بردة من قولو، وىؤالء من أىل 

كوفة، وأبو بردة كويف، فهم أعلم حبديثو من بكري ادلدين، وىم عدد وىو واحد، وأيضا فلو كان عند أيب بردة مرفوعا مل ال
"نقال من "مسند 850/ 5يفت فيو برأيو، خبالف ادلرفوع؛ وذلذا جزم الدارقطين بأن ادلوقوف ىو الصواب. ا. ىـ. "فتح" "

 صطفى العدوى.(حتقيق فضيلة الشيخ م0/580عبد بن محيد" )
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ِ جْ  ، كَاَل: وؾن َنثرِي ْجِن َؾْحِس اضله ٍِ ، َؾْن َجّسِ َِ ، َؾْن َبِتَ ِصو ْجِن َؾْوٍف اًُْمَزِِنُّ ِن َْعْ

 ِ ُت َرُسول اضله ـْ َ ََسِ َِ َوَسظله َْ َ ِة َساؿٌَة ِمَن »، ًَُلوُل: َظَّله شُل ؿََ ـَ ِِف ًَْوِم اًُْجُم

َله ُبْؾِعَي ُسْؤَُهُ 
ّ
ْحُس َصُْئًا ا ـَ َ ِفَيَا اًْ َاِر، ََل ٌَْسبَُل اضله ِكَِي: َبيُّ َساؿٍَة؟ كَاَل: « اٍْنه

اِف ِمْْنَا» ىَل اَِلهرِْصَ
ّ
اَلُت ا «ِحنَي ثَُلاُم اًعه

17
 

 ما جاء ِف بٔن اًضاُس ًوم ادلـة :

َصٍَْصَت  ُُ ُِوٍد{ ]اًربوح: َؾْن َبِِب  ٍس َوَمْض ُِ ٍِ اْْلًَِٓة: }َوَصا ِش َُ [ ، كَاَل: " 3، كَاَل ِِف 

ِة، َواًْ  ـَ ُس: ًَْوَم اًُْجُم ُِ ا 18َمْضُِوُد: ًَْوَم َؾَصفََة، َواًَْمْوُؾوُد: ًَْوَم اًِْلَِاَمِة " اًضه
 

  

 اس خححاة نَثت اًعالت واًسالم فَِ ؿَّل رسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل :

 : َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ نه ِمْن » َؾْن َبْوِس ْجِن َبِِب َبْوٍس، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله
ّ
ا

َِ َبفَْضِي َبَيه  َِ اًيهْفَزُة، َوِفِ َِ كُِدَغ، َوِفِ ََِق بَٓدُم، َوِفِ َِ ُذ ِة، ِفِ ـَ ِمُِكْ ًَْوُم اًُْجُم

ُصوَضٌة ؿََّله  ـْ نه َظاَلحَُِكْ َم
ّ
، فَا َِ اَلِت ِفِ وا ؿََّله ِمَن اًعه َلُة، فَبَْنَِثُ ـْ فََلاًُوا: ََي « اًعه

ََْم َظاَل  َ َصُض ؿََ ـْ ََْف ثُ ، َوَن ِ َََِت، كَاَل:  -ثُيَا َوكَْس َبِرْمَت؟ َرُسوَل اضله َ ِِن َوكَْس ت ـْ َ ً

                                                           
-ال يفوتنا بإذن اهلل  -(،وقال األلباين: ضعيف جدا ، وأقول : 0014(،وابن ماجة)820ضعيف : رواه الًتمذي)-04

أن ننبو على االىتمام بأمر دعاء اخلطيب على ادلنرب وتأمني احلضور على ذلك سرًا ، وإن ضعف العلماء ذلذا  –تعاىل 
بادلأثور من القرآن والسنة ، واالىتمام بالدعاء دبا يوافق حاجة األمة يف  احلديث ، من حيث حترى اإلخالص والدعاء

مشارق األرض ومغارهبا ، من النصر على األعداء ، وجناة ادلستضعفني من ادلسلمني وادلؤمنني  من كيد أعداء الدين ، 
حال ادلصلني الجتماعهم على  وإىل غري ذلك من ادللمات ، وذلك ألنو يوافق ساعة إجابة بني األذان واإلقامة ، ومن

 ذكر اهلل وتأمينهم على دعاء اخلطيب . وباهلل التوفيق 
 .إسناده صحيح على شرط مسلم ( وقال شعيب األرنؤوط:4241صحيح موقوف:رواه أمحد) -04
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« ِ هِْخَِاِء َظَََواُث اضله َم ؿَََّل اْْلَْرِض َبْن ثَبُُِكَ َبْجَساَد اْْلَ َ َؾزه َوَجيه َحصه نه اضله
ّ
ا

مْ  «.ؿََََْيِ
19

 

َُ وَؾِن اًَْحَسِن  ُ َؾْي : َريِضَ اضله ِ اَلَت ًَْوَم َبنْ »، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله وا ؿََّله اًعه َِثُ

." َصُض ؿََّله ـْ َا ثُ هنه
ّ
ِة فَا ـَ اًُْجُم

21
 

 َِ َ ِفِ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ اَلِت ؿَََّل اًيهِِبِّ َظَّله اضله ِت اًعه خِْحَحاُة َنَْثَ لول اجن اًلمي :  اس ْ ًو

  َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ًَِلْوُِهِ َظَّله اضله  ، َِ ََخِ َْ َ ِة َبنْ :» َوِِف ً ـَ اَلِت ؿََّله ًَْوَم اًُْجُم وا ِمَن اًعه َِثُ

ةِ  ـَ ََلَ اًُْجُم َْ َ  « .َوً

ُس اْْلَََنِم، َوًَْوُم  َِّ َ س َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ِ َظَّله اضله ًلول إَلمام اجن اًلمي:َوَرُسوُل اضله

ََْوِم مَ  َشا اًْ َُ َِ ِِف  َْ َ اَلِت ؿََ ََِعه ِم، فَ ُس اْْلََيه َِّ ِة س َ ـَ ٍِ َمَؽ ِحْْكٍَة اًُْجُم ًَِلرْيِ هٌة ًََُْسْت  زًِ

، فََجَمؽَ  ٍِ َُ ؿَََّل ًَِس هَما ََنًَْخ ه
ّ
ََا َواْْلِٓدَصِت، فَا ْ ه َُ ِِف ادلُّ ُذ َُ ُبمه  ُبْدَصى َوِِهَ َبنه ُُكه َذرْيٍ ََنًَْخ

ََا َواْْلِٓدَصِت، فَبَْؾَؼُم نََصاَمةٍ  هْ ِي ادلُّ َِ تنَْيَ َذرْيَ َِ ِت ِذ ُ ِْلُمه ُعُي  اضله هَما ََتْ ه
ّ
ُعُي ًَُِْم، فَا ََتْ

َو ًَْوُم اًَْمزًِِس ًَُِمْ  ُُ ىَل َمٌَاِزًِِِْم َوكُُعوِرُِهْ ِِف اًَْجيهِة، َو
ّ
ََثُْم ا ـْ َ َِ ت نه ِفِ

ّ
ِة، فَا ـَ  ًَْوَم اًُْجُم

َِ ٌُْسـِ  ََا، َوًَْوٌم ِفِ ْ ه َو ًَْوُم ِؾٍَس ًَُِْم ِِف ادلُّ ُُ َذا َدَذَُوا اًَْجيهَة، َو
ّ
اىَل ا ـَ َ ُ ث ُفُُِم اضله

 َِ ٍُ َوَحَعَي ًَُِْم ثَِسخَِد هَما َؾَصفُو ه
ّ
َُ ا َشا ُُكُّ َُ ِِْم، َوََل ٍَُصدُّ َسائََُِِْم، َو ْم َوَحَواِِئِ ِتَعَََحاُِتِ

                                                           
(،وابن 0084،0210(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، ، وأبو داود)01015صحيح : رواه أمحد) -02

(وصححو 200، وابن حبان) وقال األعظمي: إسناده صحيح (0411(،وابن خزمية)0148نسائي)(،وال0042ماجة)
 األلباين.

 (وصححو األلباين.52،54صحيح : " فضل الصالة على النيب" )- 50
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َِ َوَسظلهَ  َْ َ ُ ؿََ َِ َظَّله اضله ََِِي ِمْن َحلِّ ٍِ َوَبَداِء اًَْل ِس ٍِ َوَْحْ ، فَِمْن ُصْىِص ٍِ َبْن  َوؿَََّل ًَِس

. َِ ََخِ َْ َ ََْوِم َوً َشا اًْ َُ َِ ِِف  َْ َ اَلِت ؿََ ىُْىَِثَ ِمَن اًعه
21

 

ٍَس اًُْزْسِرّيِ  ـِ ظَّل شُل  -كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل  -ريض شل ؾيَ  -َوَؾْن َبِِب َس

ِة ، َبَضاَء َُهُ ِمَن ا-ؿَََ وسظله  ـَ ًَْىِِْف ِِف ًَْوِم اًُْجُم ًيُّوِر َما : " َمْن كََصَب ُسوَرَت ا

." َخنْيِ ـَ تنَْيَ اًُْجُم
22

 

ِة ، َبَضاَء َُهُ ِمْن اًيُّوِر ِفميَا  ـَ ََلَ اًُْجُم َْ َ ًَْىِِْف ً وِف رواًة :" : " َمْن كََصَب ُسوَرَت ا

خَِِق "  ـَ َُ َوتنَْيَ اًَْحُِْت اًْ َ 23تٌَُْ
 

وس ئي فضََل اًض َخ ؾحس شل اًسـس حفؼَ شل ِف " مَخلى ٔبُي احلسًر " 

 ا احلسًر : ما َصة ًفؼة "ًوم ادلـة" ِف حسًر كصاءت سورت اًىِف؟ؾن ُش

ِف اس خححاة كصاءت -ريض شل ؾيَ -فلال: جاء حسًر ٔبِب سـَس اخلسري 

 سورت اًىِف. 

                                                           
 مصر.–(ط.مكتبة فياض 0/020" زاد ادلعاد " لإلمام ابن القيم) 50
، نعيم ذو مناكري،وعلق عليو الذىيب : ْسَناِد ومََلْ ُْخْرَِجاُه "َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ :وقال  (1125رواه احلاكم ) -55

 (،و"الكربى"101والبيهقي يف " الصغرى ")
( ، و"َصِحيح 1840(، وانظر "َصِحيح اْْلَاِمع")5042(، و" ادلشكاة")1141(،و" معرفة السنن واألثار")2425)

 (.151(،و"اإلرواء")411التـَّْرِغيِب َوالتـَّْرِىيب")
وقال حسني سليم أسد الداراين : إسناده صحيح إىل أيب سعيد ، وىو موقوف (1804واه الدارمي يف " سننو")ر -51

(، ،و "َصِحيح التـَّْرِغيِب 1840( وانظر "َصِحيح اْْلَاِمع ")5550،5444، والبيهقي يف" الشعب")عليو
 .(411َوالتـَّْرِىيب")
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 :وكؽ فَِ ادذالف ِف ٔبمٍصن -ريض شل ؾيَ-وحسًر ٔبِب سـَس اخلسري

ًصٔبي فِىون ِف رفـَ ووكفَ، واًصاحج ُو اًوكف، ًىن مثي ُشا ما ًلال ِب -1

 .ُه حِك اًصفؽ

ٔبهَ وكؽ ادذالف ما تني ُض مي وما تني سفِان اًثوري وصـحة، ففي رواًة  -2

امش اًصماِن ثلَِس كصاءت سورت اًىِف ِف ًوم  ُض مي ؾن حعني ، تي ُو ٔبتُو

ادلـة ُشا ِف رواًة ُض مي ؾن حعني، ؤبما رواًة صـحة واًثوري: فظل ًلِسا 

ـة وٕا:اا: من كصٔب سورت اًىِف ٔبضاء ُه هور ما كصاءت سورت اًىِف ِف ًوم ادل

تني ادلـخني، ٔبو نْل جاء ِف احلسًر تسون ٔبن ًلِس ذزل تَوم ادلـة، ورواًة 

صـحة واًثوري ٔبرحج وشل ٔبؿظل. وذزل ْٔلهنْل من هحار احلفاظ، وَلجامتؾِْل ؿَّل 

ُشٍ اٌَفؼة مؽ ٔبن ُض مي من ٔبزخت اًياس ِف حعني ُض مي جن ثضري، َل صم 

هَ حافغ ومن هحار احلفاظ ؤبزخت اًياس ِف حعني جن ؾحساًصْحن اًسَمي، بٔ 

ْل ومَكىهتْل ِف اًـظل واحلفغ  ىن اجامتع صـحة واًثوري مؽ جالَل كسُر ًو

 .فصواٍهتم ٔبرحج :وإَلثلان

ًىن ًو ٔبن إَلوسان كصٔب سورت اًىِف ًوم ادلـة ٍىون ْعي جالك اًصواًخني 

ْٔلهَ ٕان َكهت رواًة صـحة واًثوري ِه  جصواًة ُض مي ورواًة صـحة واًثوري

أْلرحج فِىون ٔبًضًا ْعي ِبٌَفغ اذلي رواٍ صـحة واًثوري ْٔلن رواًة صـحة 

واًثوري نْل ثلسم تسون ٔبن ًلِس ُشا تَوم. مفن كصٔب سورت اًىِف ًيعحق ؿَََ 

اًفضي اذلي جاء ِف احلسًر. وٕان َكهت رواًة ُض مي ِه اًصاحجة ٍىون ٔبًضًا 

 ُض مي فلصٔبُا ِف ًوم ادلـة اىهتىى الكم اًض َخ حفؼَ شلكس ْعي جصواًة 
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كَت وِف رواًة ؾحس اًصزاق ؾن اًثوري ومن كصٔب ذامتة سورت اًىِف ٔبضاء 

ٓ جاء ثلَِس  هورٍ من حِر كصٔبُا ما تٌَُ وتني مىة و كصاءت ذامتهتا وشل ب دص ُو

ٔبؿظل
24

 

 ما جاء ِف كصاءت ظالت اًفجص من ًوم ادلـة :

َصٍْ  ُُ ، كَاَل: َؾْن َبِِب  َُ ُ َؾْي َ ًَْلَصُب ِِف »َصَت َريِضَ اضله َِ َوَسظله َْ َ ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

وَْساِن ِحنٌي ِمَن 
ّ
ْي َبََت ؿَََّل اَل َُ ْجَسَت، َو ِة ِِف َظاَلِت اًَفْجِص اطل ثَْْنًُِي اًسه ـَ اجلُُم

صِ  ُْ «.ادله
25

 

َ ََكَن ًَْلَصُب ِِف َظاَلِت اًَْفْجِص، ، " َبنه اًيهِِبه ظَ  وَؾِن اْجِن َؾحهاٍس  َِ َوَسظله َْ َ َّله شُل ؿََ

ِص، َوَبنه  ُْ وَْساِن ِحنٌي ِمَن ادله
ّ
ْي َبََت ؿَََّل اَْل َُ ْجَسِت، َو ِة: اطل ثَْْنًُِي اًسه ـَ ًَْوَم اًُْجُم

َ ََكَن ًَْلَصُب ِِف َظاَلِت اًُْجُمـَ  َِ َوَسظله َْ َ ِة، َواًُْميَاِفِلنَي اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ـَ ِة ُسوَرَت اًُْجُم

."
26

 

ِمَهَة  َْ َ ْساَلِم اْجَن ث
ّ
َخ اَْل َْ ُت ص َ ـْ لول إَلمام اجن اًلمي ِف " زاد اعلـاد ": َوََسِ ًو

وَرثنَْيِ ِِف فَْجِص اًْجُ  اثنَْيِ اًسُّ َُ َ ًَْلَصُب  َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ هَما ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله اضله ه
ّ
ِة؛ ًَُلوُل: ا ـَ ُم

َخَمََخَا ؿَََّل َذَِْق بَٓدَم، َوؿَََّل  َُما اص ْ هنه
ّ
يََخا َما ََكَن َوٍَُىوُن ِِف ًَْوِمَِا، فَا َُما ثََضمه ِْلَهنه

َشا  َُ َما ِِف  ِة، َوََكَن ِِف ِكَصاَءُِتِ ـَ َحاِد، َوَذزِلَ ٍَُىوُن ًَْوَم اًُْجُم ـِ اِد َوَحَْشِ اًْ ـَ ِذْنِص اًَْم

ََْوِم ثَْشِنريٌ  ا ًََُْسْت َمْلُعوَدًت  اًْ ـً ْجَسُت َجاَءْث ثََح َِ َوٍَُىوُن، َواًسه ِة ِتَما ََكَن ِفِ مه ًِْْلُ

                                                           
 (2045(برقم )14/522")" أرشيف ملتقى أىل احلديث ""ادلكتبة الشاملة - 58
 (.451(،وابن ماجة)222(،والنسائي)2210(،وأمحد)440) -12(،ومسلم420البخاري) - 52
 (.0850(والنسائي)0048،0042(،وأبو داود)0221(،وأمحد)442) - 18مسلم- 51
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ٌة ِمْن َدَواّصِ ًَْوِم  ٍِ َذاظه هَفَلْت. فََِِش ُِْر اث َحَّته ًَْلِعَس اًُْمَعّّلِ ِكَصاَءَُتَا َح

ِة. ـَ اًُْجُم
27

 

َص  -ظَّل شل ؿَََ وسظل  -َرُسوُل شِل كَاَل: كَاَل  -ريض شل ؾيَ  -َوَؾْن اْجِن ُْعَ

اؿٍَة " . ِة ِِف مَجَ ـَ ْحِح ًَْوَم اًُْجُم َََواِث ِؾْيَس شِل ، ّظاَلُت اًعُّ نه َبفَْضَي اًعه
ّ
: " ا

28
 

 ما جاء ِف اس خححاة اًعسكة ًوم ادلـة وأْلمص هبا :

، ًَُلوُل: َجاَء َرُجٌي ًَْوَم اًُْجمُ  ٍَس اًُْزْسِريه ـِ َِ َؾْن َبِِب َس َْ َ ِة َواًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ ـَ

ََْت؟ "  ه : "َبَظَ َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ٍت، فََلاَل َُهُ َرُسوُل اضله ئٍَة تَشه َْ ُعُة هِبَ َ ََيْ َوَسظله

ََاًِب  َسكَِة"، فَبًََْلْوا زِ ، َوَحره اًيهاَس ؿَََّل اًعه خنَْيِ ـَ ٍُ كَاَل: ََل، كَاَل: "َظّيِ َرْن فَبَْؾَعا

 َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ََُة َجاَء َوَرُسوُل اضله هاِه ُة اًث ـَ ا ََكهَِت اًُْجُم ، فَََمه ِمْْنَا زَْوتنَْيِ

 ِ ، فََلاَل َرُسوُل اضله َِ َْ َ َسكَِة، كَاَل: فَبًََْلى َبَحَس زَْوت ُعُة، فََحره اًيهاَس ؿَََّل اًعه ََيْ

 َِ َْ َ َسكَِة،  َظَّله شُل ؿََ ٍت، فَبََمْصُث اًيهاَس ِِبًعه ئٍَة تَشه َْ ِة هِبَ ـَ َشا ًَْوَم اًُْجُم َُ : "َجاَء  َ َوَسظله

َسكَِة، فَبًََْلى  ، مُثه َجاَء اْْلَٓن فَبََمْصُث اًيهاَس ِِبًعه ََاًِب، فَبََمْصُث َُهُ ِمْْنَا ِتثَْوتنَْيِ فَبًََْلْوا زِ

ٍُ َوكَ  اَل: "ُذْش زَْوتََم".َبَحَسُُهَا"، فَاْىهَتََص
29

 

                                                           
 ( 0/118" زاد ادلعاد "لإلمام ابن القيم ) -54
 (لأللباين.0211(، و"الصحيحة") 0002اِمع") (، وانظر"َصِحيحاْلَْ 5441رواه البيهقي يف" الشعب" ) -54
(،وابن خزمية 0804والنسائي )(، 200(، والًتمذي )0142،وأبوداود ) (00024حسن : رواه أمحد) -52
 (.5202(،وابن حبان)0422)
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َصاَن ْجِن ُحَعنْيٍ كَاَل: " َما َدَعَحيَا َرُسوُل شِل   -ظَّل شُل ؿَََ وسظله  -َوَؾْن ِْعْ

َسكَِة ، َوهَنَاََن َؾْن اًُْمثََْلِ "  َله َبَمَصََن ِِبًعه
ّ
ُدْعَحًة ا

31
 

َؽ اًيهِِبه َظَّله  َُ ََسِ ه ، َبه ٍَس اًُْزْسِرّيِ ـِ ٌس وَؾْن َبِِب َس ْ ََ َ ، ًَُلوُل : " َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ  اضله

ِي اًَْجيهِة: َمْن ؿَاَد َمصًًِضا، َوَصَِِس َجٌَاَزًت،  ُْ ُ ِمْن َب َُ اضله ََُِنه ِِف ًَْوٍم َنَخَح َمْن َْعِ

ِة، َوَبْؾَخَق َركََدًة ". ـَ َوَظاَم ًَْوًما، َوَراَخ ًَْوَم اًُْجُم
31

 

ظَّل شل  -كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل  -ريض شل ؾْنْل  -ٍصو َوَؾْن َؾْحِس شِل ْجِن َْعْ 

ٍُ شُل -ؿَََ وسظل  َله َوكَا
ّ
ِة ، ا ـَ ََلَ اًُْجُم َْ َ ِة َبْو ً ـَ : " َما ِمْن ُمْسظِلٍ ًَُموُث ًَْوَم اًُْجُم

32ِفْذيََة اًَْلرْبِ ".
 

 ٔبن  بُٔي اجلية ًبٔثون سوكِا ًوم ادلـة ًزيدادوا حس يًا وجْلًَل :

نه ِِف اًَْجيهِة 
ّ
َ كَاَل: " ا َِ َوَسظله َْ َ ، َبنه َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ َؾْن َبوَِس ْجِن َمازِلٍ

ْم،  ََاهِبِ ِِْم َوزِ ُِ َماِل فَذَْحثُو ِِف ُوُجو ٍة، فهََتُةُّ ِرحُي اًضه ـَ ًَُسوكًا، ًَبِثُوهَنَا ُُكه مُجُ

اًَل، فرَيَْ  يًا َومَجَ َداُدوَن ُحس ْ اًَل، فََُِلوُل فزََيْ يًا َومَجَ ََِِيْم َوكَِس اْزَداُدوا ُحس ْ ُْ ىَل َب
ّ
وَن ا ـُ ِج

                                                           
(، 442(،والطيالسي )4481(،واحلاكم يف "ادلستدرك ")0124(، والدارمي )02424رواه أمحد )-10

 (، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: صحيح. 5510االلباين يف اإلرواء حتت حديث) (، وحسنو5848والطحاوي)
وقال حكم حسني سليم أسد : رجالو (0088(، وأبو يعلى يف" مسنده" )5440 رواه ابن حبان  يف "صحيحو") -10

 إسناده قوى.، وقال شعيب األرنؤوط: (0051(، و" الصحيحة")1525َصِحيح اْْلَاِمع")، وصححو األلباين يف " ثقات
، وانظر (0048وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف،والًتمذي) (1245،1181،4020رواه أمحد) -15

 (12(، و" أحكام اْلنائز )ص:0114(، و" ادلشكاة ")1215"َصِحيح التـَّْرِغيِب َوالتـَّْرِىيب")
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، َوشِل ًََلِس  اًَل، فََُِلوًُوَن: َوَبهُُْتْ يًا َومَجَ َسََن ُحس ْ ـْ َ : َوشِل ًََلِس اْزَدْدُُتْ ت َُوُُهْ ُْ ًَُِْم َب

اًَل " . يًا َومَجَ َسََن ُحس ْ ـْ َ اْزَدْدُُتْ ت
33

 

 

ضي ًوم ادلـة من ٔبحادًر اًيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل ًخخني مما جاء مـيا من ف

 ًيا بهٔنا َكًخاِل :

 ذري ًوم ظَـت ؿَََ اًضمس . -1

 فَِ ُذَق بٓدم ؿَََ اًسالم . -2

 فَِ ُبدذي بٓدم اجلية وفَِ ُبدصح مْنا وفَِ ثُة ؿَََ. -3

 فَِ ثلوم اًساؿة . -4

 . ُساًة شل ٌَيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل ؤْلمذَ ُه -5

 ٔبفضي ًوم ظَـت ؿَََ اًضمس . -6

ََْوَم َبّْكََُْت ًَُِكْ ِدًيَُِكْ  -7 و واكف تـصفة كوُه ثـاىل : }اً فَِ ُبىزل ؿَّل رسوُه ُو

ْساَلَم ِدًيًا{.
ّ
َميِت َوَرِضُُت ًَُِكُ اَل ـْ ُِكْ ِه َْ َ  َوَبثَْمْمُت ؿََ

 ًوم ادلـة ًوم ؾَس ٌَمسَمني . -8

                                                           
 (.4852(،وابن حبان)08012(، وأمحد)5411) - 01مسلم  -11
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 ثـاىل علن دؿاٍ موافلًا ٕاَيُا . فَِ ساؿة ٕاجاتة ٌس خجَة شل -9

ا مسرَة من حني ثعحح  ثلصة اًضمس ٕاصلافًا مٌَ  -11 ـً وفَِ اخملَوكاث مجَ

 ٕاَل اجلن وإَلوس .

و اًضاُس. -11  ُو

وفَِ اس خححاث نَثت اًعالت واًسالم ؿَّل اًيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل  -12

 وؾصضِا ؿَََ .

 وفَِ اس خححاة كصاءت سورت اًىِف . -13

 .َِ اس خححاة كصاءت سورت اًسجست وإَلوسان من جفص ًوهماوف  -14

 وفَِ اس خححاة اًعسكة وأْلمص هبا . -15

 ادلـة ًزيدادوا حس يًا وجْلًَل :وفضل تبٔن ٔبُي اجلية ًبٔثون سوكِا ًوم  -16

 اٍْنىي ؾن َّتعَط ادلـة تعَام ًومَ وَل كِام ًَل :َثهًَا : 

َصٍَْصَت َريِضَ شُل ؾَ  ُُ ، كَاَل: "ََل َؾْن َبِِب  َ َِ َوَسظله َْ َ ، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ َُ ْي

ََاٍم ِمْن تنَْيِ  ِة ِتِع ـَ وا ًَْوَم اًُْجُم ََاِِل، َوََل ََّتُعُّ ه ِة ِتِلَِاٍم ِمْن تنَْيِ اٌَ ـَ ََلَ اًُْجُم َْ َ وا ً َخعُّ ََّتْ

َُ َبَحُسُكُْ  َله َبْن ٍَُىوَن ِِف َظْوٍم ًَُعوُم
ّ
ِم، ا ". اْْلََيه

34
 

                                                           
 (.1101(،وابن حبان)0041(،وابن خزمية)2054،وأمحد)(0088) - 084مسلم -18
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ِة  ـَ َ َبْن ًُْفَصَد ًَْوُم اًُْجُم َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ فؼَ ؾيس ٔبْحس:" هَنَىى َرُسوُل اضله ًو

 ِتَعْوٍم".

، ًَُلوُل:  َ َِ َوَسظله َْ َ ُت اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ـْ ، كَاَل: ََسِ َُ ُ َؾْي َصٍَْصَت َريِضَ اضله ُُ وَؾْن َبِِب 

َسٍُ ََل ًَُعوَمنه َبَحسُ » ـْ َ َله ًَْوًما كَْدَلُ َبْو ت
ّ
ِة ا ـَ «.ُُكْ ًَْوَم اجلُُم

35
 

: هَنَىى اًيهِِبُّ َظَّله شُل  َُ ُ َؾْي ِس ْجِن َؾحهاٍد، كَاَل: َسبًَُْت َجاِجًصا َريِضَ اضله وَؾْن ُمَحمه

ِة؟ كَاَل:  ـَ َ َؾْن َظْوِم ًَْوِم اجلُُم َِ َوَسظله َْ َ مْ »ؿََ ـَ َ ِِن: َبْن ، َزاَد كرَْيُ بَ «ه ـْ َ ِِب ؿَاِِصٍ، ً

ًَْيَفصَِد ِتَعْوٍم .
36

 

 ، َ َِ َوَسظله َْ َ ُ َؾْْنَا، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ٍْصًََِة ِتًِْت احلَاِرِج َريِضَ اضله وَؾْن ُجَو

ِة َوِِهَ َظائَِمٌة، فََلاَل:  ـَ ِت َبْمِس؟»َدَذَي ؿََََْيَا ًَْوَم اجلُُم كَاَل: ، كَاًَْت: ََل، «َبُُصْ

«.فَبَفِْعصِي»كَاًَْت: ََل، كَاَل: « حُصًِِسٍَن َبْن ثَُعوِمي كًَسا؟»
37

 

 

 

  

                                                           
(،وابن 481والًتمذي)(،5850(،وأبو داود)00858(،وأمحد)0088) - 084(، ومسلم0242البخاري) -12

 (.0451ماجة)
 (.08121(،وابن ماجة)08121،وأمحد)(0081) - 081 (، ومسلم0248البخاري) -11
 (.5855(،وأبو داود)51422(،وأمحد)0241البخاري)- 14



 

 

 

 

20 

 اًفعي اًثاِن

ا ومس خححاُتا وبٓداهبا :  فضي ظالت ادلـة علن اًزتم تبٔوامُص

 فضي اًخحىري ًعالت ادلـة :

ِ َظَّله شلُ  : َبنه َرُسوَل اضله َُ ُ َؾْي َصٍَْصَت َريِضَ اضله ُُ َ كَاَل:  َؾْن َبِِب  َِ َوَسظله َْ َ َمِن »ؿََ

َة تََسهًَة، َوَمْن َراَخ ِِف  هَما كَصه ِة قُْسَي اجلَيَاتَِة مُثه َراَخ، فَََكَه ـَ اْكدََسَي ًَْوَم اجلُُم

هَما كَصه  ًِثَِة، فَََكَه ها اؿَِة اًث َة تََلَصًت، َوَمْن َراَخ ِِف اًسه هَما كَصه ََِة، فَََكَه هاِه اؿَِة اًث َة َنخًْضا اًسه

اؿَِة  َة َدَجاَجًة، َوَمْن َراَخ ِِف اًسه هَما كَصه ِة، فَََكَه ـَ اِت اؿَِة اًصه َبْكَصَن، َوَمْن َراَخ ِِف اًسه

وَن  ـُ َخِم ِث اعلاََلئَِىُة ٌَس ْ َماُم َحََضَ
ّ
َذا َدَصَح اَل

ّ
ََْضًة، فَا َ َة ت هَما كَصه اخلَاِمَسِة، فَََكَه

ْنصَ  « اذّلِ
38

 

اؿَِة وِف رواًة :  ِة قُْسَي اًَْجيَاتَِة، مُثه َراَخ ِِف اًسه ـَ َمِن اْكدََسَي ًَْوَم اًُْجُم

اُْلوىَل،..."
39

 

ِة َوكََفِت اعلاََلئَِىُة ؿَََّل َِبِة اعلَْسِجِس ٍَْىُذُحوَن »وِف رواًة : ":  ـَ َذا ََكَن ًَْوُم اجلُُم
ّ
ا

 ِ ِص َّكَثَِي اذله َِّجِ ُ َل، َوَمثَُي اعل َل فَاَْلوه ي ُيِْسي تََلَصًت، مُثه اَْلوه ِ ي ُيِْسي تََسهًَة، مُثه ََكذله

                                                           
 (120(،وأبو داود)2251(،وأمحد)420) - 00ومسلم ( ،440البخاري) -14

 (.5442(،وابن حبان)0144(،والنسائي)822، والًتمذي)
 (.511 رواه مالك يف" ادلؤطأ") - 12
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وَن  ـُ َخِم َفُِْم، َوٌَس ْ َماُم َظَوْوا َُصُ
ّ
َذا َدَصَح اَل

ّ
َضًة، فَا َْ َ َنخًْضا، مُثه َدَجاَجًة، مُثه ت

ْنصَ  «.اذّلِ
41

 

 حصمَ شل ؿَّل اًيار :

زَيَا ؾَ  ، كَاَل: َحسه َحاًَُة ْجُن ِرفَاؿََة، كَاَل: َبْدَرَنِِن َبتُو ؿَخٍْس َوَبََن َؾْن ٍَزًَِس ْجِن َبِِب َمْصََيَ

َ ًَُلوُل:  َِ َوَسظله َْ َ ُت اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ـْ ِة، فََلاَل: ََسِ ـَ ىَل اجلُُم
ّ
ُة ا َُ َمِن اْكرَبهْث »َبْذ

ُ ؿَََّل اًيهارِ  َُ اضله َم ِ َحصه ٍُ ِِف َسِخِِي اضله « .كََسَما
41

 

ِ فََُِو َحَصاٌم ؿَََّل اًيهاِر"وِف رواًة ا ٍُ ِِف َسِخِِي اضله  ًًسايئ :" "َمْن اْكرَبهْث كََسَما

ُ ؿَََّل »وِف رواًة  :  َمَُِما اضله ِ َؾزه َوَجيه َحصه ٍُ ِِف َسِخِِي اضله َمْن اْكرَبهْث كََسَما

«. اًيهارِ 
42

 

ٔبهَ كال:  -َ وسظل ظَّل شل ؿََ -وؾن ؾحس شل جن ْعصو جن اًـاص، ؾن اًيِب 

َِخَس ِمن ظاحل  "َمن اكدََسَي ًوَم اجلُُمـِة، وَمس ِمن ِظَِة امصٔبثَِ ٕان َكَن ًِا، ًو

ًَِما تُْنْل،  زَاِتَ، مثه طل ًََخَرط ِركاَة اًياِس، وطل ًََُْف ؾيَس اعلَوِؾَؼِة، َكهت نفهارَت 

ى ِركاَة اًيهاِس َكهت ُه ُػِصًا". وَمن ًََلا وََّتَعه
43

 

 

                                                           
 .(0025(،وابن ماجة)0141(والنسائي)00214(،وأمحد)420) - 58 (،ومسلم252البخاري) -80
 (. 1001ئي)(واللفظ لو، والنسا204البخاري) -80
 (.8102( ، وابن حبان)0115(،والًتمذي)02212صحيح : روه أمحد) - 85
 وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط.(0400،وابن خزمية ) (184حسن : رواه أبو داود)- 81
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 لفصت ٌَجمـة أْلدصى وفضي زالزة بَٔيم :اعل

، كَاَل: "َمِن اْكدََسَي؟ مُثه َبََت  َ َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ ُُ َؾْن َبِِب 

 ، َُ ـَ ، مُثه ًَُعّّلِ َم َِ ، مُثه َبهَْعَت َحَّته ًَْفُصَغ ِمْن ُدْعَحخِ َر َُهُ َة، فََعَّله َما كُّسِ ـَ اًُْجُم

ٍم" . ِة اْْلُْدَصى، َوفَْضُي زاََلزَِة َبَيه ـَ َُ َوتنَْيَ اًُْجُم َ قُِفَص َُهُ َما تٌَُْ
44

 

 : َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َصٍَْصَت كَاََل: كَاَل َرُسوُل اضله ُُ ، َوَبِِب  ٍَس اًُْزْسِرّيِ ـِ وَؾْن َبِِب َس

َخاَك، وَ » ِة، َواس ْ ـَ ، َوًَِخَس ِمْن َمْن اْكدََسَي ًَْوَم اًُْجُم ٍُ ْن ََكَن ِؾْيَس
ّ
َمسه ِمْن ِظٍَة ا

، مُثه َدَصَح َحَّته ًَبِِِتَ اًَْمْسِجَس، فظََلْ ًََخَرطه ِركَاَة اًيهاِس، مُثه َرَنَؽ َما  َِ ََاِت َبْحَسِن زِ

َماُم، فظََلْ ًََخََكهْم َحَّته ًَفْ 
ّ
َذا َدَصَح اَْل

ّ
، َصاَء َبْن ٍَْصَنَؽ، مُثه َبهَْعَت ا َِ ُصَغ ِمْن َظاَلثِ

هيِت كَْدَََِا ِة اً ـَ ًَِما تََُْْنَا َوتنَْيَ اًُْجُم َصٍَْصَت ًَُلوُل: « ََكهَْت َنفهاَرًت  ُُ َوزاََلزَُة »كَاَل: َوََكَن َبتُو 

ًَِِا َْشِ َبْمثَا ـَ يََة ِت َي اًَْحس َ ـَ َ َج نه اضله
ّ
ٍم ِزََيَدٌت، ا «َبَيه

45
 

: وَؾْن َسََْماَن اًَفاِرِسِّ  َ َِ َوَسظله َْ َ ََل ًَْلدَِسُي َرُجٌي »، كَاَل: كَاَل اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

َِ ، َبْو ًََمسُّ ِمْن  يِ ُْ ُن ِمْن ُد ُِ َخَعاَع ِمْن ُظٍِْص، َوًَسه ِة، َوًََخَعِهُص َما اس ْ ـَ ًَْوَم اجلُُم

ُق تنَْيَ ازْينَْيِ ، مُثه  ُصُح فاََل ًَُفّصِ ، مُثه ََيْ َِ َذا ِظَِة تَُِْذ
ّ
، مُثه ًُْيِعُت ا  ًَُعّّلِ َما ُنخَِة َُهُ

ِة اُْلْدَصى ـَ َُ َوتنَْيَ اجلُُم َ َله قُِفَص َُهُ َما تٌَُْ
ّ
َماُم، ا

ّ
«.حَََكهَم اَل

46
 

                                                           
 (.424) - 51مسلم  -88
 يب األنؤوط. (وحسنو األلباين وشع5444وابن حبان)(181وأبو داود) (،00414حسن : رواه أمحد يف " ادلسند") -82
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 : َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َما ِمْن َرُجٍي »وَؾْن َسََْماَن، كَاَل: كَاَل ِِل َرُسوُل اضله

َة َوًُْيِعُت َحَّته  ًََخَعِهُص ًَْومَ  ـَ َِ َحَّته ًَبِِِتَ اًُْجُم ُصُح ِمْن تَُِْذ ِة َٓكَ ُبِمَص، مُثه ََيْ ـَ اًُْجُم

ةِ  ـَ ًَِما كَْدَلُ ِمَن اًُْجُم َله ََكَن َنفهاَرًت 
ّ
َُ ا َ «.ًَْلِِضَ َظاَلث

47
 

ِة اًُْمْلِدََلِ  ـَ َُ َوتنَْيَ اًُْجُم َ َما اْجُذيِخَِت اًَْمْلذَََلُ ". وِف رواًة :" َنفهاَرًت َُهُ َما تٌَُْ
48

 

ا َما اْجُذيِخَِت  َُ َس ـْ َ هيِت ت ِة اً ـَ ًَِما تََُْْنَا َوتنَْيَ اًُْجُم وِف رواًة :" َله ََكَن َنفهاَرًت 

«.اًَْمْلذَََلُ 
49

 

َِ َوسَ  َْ َ ، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ ٍِ ، َؾْن َجّسِ َِ ٍَْة، َؾْن َبِتَ ـَ ِصو ْجِن ُص َ وَؾْن َْعْ ظله

َُ ِمْْنَا، َوَرُجٌي  ا ًََُْلو ، فََشاَك َحؼُّ َُ َة زاََلزٌَة: فََصُجٌي َحََضَ ـَ َُضُ اًُْجُم كَاَل: " ََيْ

 ، َُ ـَ ْن َصاَء َمٌَ
ّ
، َوا ٍُ ْن َصاَء َبْؾَعا

ّ
، فَا ا ِتُسؿَاٍء، فََُِو َرُجٌي َدؿَا شَل َؾزه َوَجيه َُ َحََضَ

هَْعاٍث َوُسىُ 
ّ

ا ِِب َُ ، َوًَْم ًُْؤِذَبَحًسا، فَِِىَي َوَرُجٌي َحََضَ وٍث ، َوًَْم ًََخَرطه َركََدَة ُمْسظِلٍ

نه شَل ًَُلوُل: }َمْن َجاَء 
ّ
ٍم، فَا ََِيَا، َوِزََيَدُت زاََلزَِة َبَيه هيِت ثَ ِة اً ـَ ىَل اًُْجُم

ّ
َُ ا َنفهاَرثُ

ًَِِا{ ]أْلهـام:  يَِة، فََلُ َؾَْشُ َبْمثَا [ ".161ِِبًَْحس َ
51
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َ ًَُلوُل:  وَؾنْ  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ُت َرُسوَل اضله ـْ ، كَاَل: ََسِ ُّوَة اْْلَهَْعاِرّيِ َبِِب َبً

، َوًَِخَس ِمْن َبْحَسِن » ٍُ ْن ََكَن ِؾْيَس
ّ
ِة، َوَمسه ِمْن ِظٍَة ا ـَ َمْن اْكدََسَي ًَْوَم اًُْجُم

، مُثه َدَصَح َحَّته ًَبِِِتَ اًَْمْسِجسَ  َِ ََاِت َذا  زِ
ّ
، َوًَْم ًُْؤِذ َبَحًسا، مُثه َبهَْعَت ا ْن تََسا َُهُ

ّ
َنَؽ ا فرََيْ

ِة اْْلُْدَصى ـَ ًَِما تََُْْنَا َوتنَْيَ اًُْجُم ، ََكهَْت َنفهاَرًت  َ َُ َحَّته ًَُعّّلِ َماُم
ّ
«َدَصَح ا

51
 

ُت اًيهِِبه  ـْ َِ  -وَؾْن َبْوِس ْجِن َبْوٍس ، كَاَل: ََسِ َْ َ ُ ؿََ َ  َظَّله اضله ًَُلوُل: "َمْن  -َوَسظله

َماِم 
ّ
ِة َواْكدََسَي، َوجَىهَص َواتَْخَىَص، َوَمََش َوًَْم ٍَْصَنْة، َوَدََن ِمْن اَْل ـَ َي ًَْوَم اًُْجُم قَسه

ََاِمَِا َوِكَِاِمَِا". يٍَة، َبْجُص ِظ ُي س َ َخَمَؽ َوًَْم ًََُْف، ََكَن َُهُ ِجلُكِّ َدْعَوٍت َْعَ فَاس ْ
52

 

َََواُث وَؾْن َبِِب  َ ََكَن ًَُلوُل: "اًعه َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت، َبنه َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ ُُ

َذا 
ّ
ىَل َرَمَضاَن، ُمَىفَِّصاٌث َما تََُْْنُنه ا

ّ
ِة، َوَرَمَضاُن ا ـَ ىَل اًُْجْم

ّ
ُة ا ـَ اًَْرْمُس، َواًُْجْم

ًَْىَدائَِص". اْجذَيََة ا
53
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 اًفعي اًثاًر

  من اٍهتاون هبا ٔبو اًخبٔدص ؾْنا :ت ادلـة واًخحشٍص تَان وجوة ظال

ىَل ِذْنِص } كال ثـاىل :
ّ
ْوا ا ـَ ِة فَاْس ـَ اَلِت ِمْن ًَْوِم اًُْجُم َذا هُوِدَي ٌَِعه

ّ
ٍَن بَٓمٌُوا ا ِ َا اذله ََيَبيُّ

ََُموَن ) ـْ َ ْن ُنْيُُتْ ث
ّ
ًُِِكْ َذرْيٌ ًَُِكْ ا َؽ َذ َْ ِ َوَذُروا اًَْح  [9ة:ادلـ{ ](9اضله

ِة:  ـَ هُفوَن َؾِن اًُْجُم ًَِلْوٍم ًََخَزَ ، كَاَل  َ َِ َوَسظله َْ َ وَؾْن َؾْحِس شِل، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ

َق ؿَََّل رَِجاٍل ًََخَزَهُفوَن َؾِن  "ًََلْس َُهَْمُت َبْن بُٓمَص َرُجاًل ًَُعّّلِ ِِبًيهاِس، مُثه ُبَحّصِ

َُوَُتُْم". ُ ِة ت ـَ اًُْجُم
54

 

َا كَاًَْت:  ، َبهنه َ َِ َوَسظله َْ َ ََكَن اًيهاُس ًًَْذَاتُوَن »وَؾْن ؿَائَِضَة، َزْوحِ اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ

َواِِل  ـَ َة ِمْن َمٌَاِزًِِِْم َوِمَن اًْ ـَ «.اًُْجُم
55

 

َ َرُجٌي  َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت، كَاَل: َبََت اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ُُ َبْْعَى، فََلاَل: ََي وَؾْن َبِِب 

ىَل اًَْمْسِجِس، فََسبََل َرُسوَل شِل َظَّله شُل 
ّ
َُ ًََُْس ِِل كَائٌِس ًَُلوُدِِن ا ه ه

ّ
َرُسوَل شِل، ا

، فََلاَل:  ٍُ ، َدؿَا ا َوىله ، فَََمه َط َُهُ ، فََصده َِ َ ِِف تَُِْذ َُِعّّلِ ، فَ َط َُهُ َ َبْن ٍَُصّدِ َِ َوَسظله َْ َ ؿََ

ْي جَْس  َُ ْم، كَاَل: "فَبَِجْة" ." ـَ َ اَلِت؟ " كَاَل: ه َمُؽ اًيَِّساَء ِِبًعه
56
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 َ َِ َوَسظله َْ َ ، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ َ َِ َوَسظله َْ َ وَؾْن َحْفَعَة، َزْوحِ اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ

." ِة َواِجٌة ؿَََّل ُُكِّ ُمْحَخظِلٍ ـَ كَاَل: "َرَواُخ اًُْجُم
57

 

ُة َحقٌّ وَؾْن َظا ـَ َ كَاَل: " اًُْجُم َِ َوَسظله َْ َ ِرِق ْجِن ِصَِاٍة، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ

، َبْو  ًة: َؾْحٌس َمْمَُوٌك، َبِو اْمَصَبٌت، َبْو َظِِبٌّ ـَ َ َله َبْرت
ّ
اؿٍَة ا َواِجٌة ؿَََّل ُُكِّ ُمْسظِلٍ ِِف مَجَ

َمصًٌِغ ". 
58

 

ا َرُسوَل  وَؾْن اًَْحَِكِ ْجِن ِمِيَاَء،َبنه  ـَ َُماََسِ ، َبهنه ٍُ ََث َصٍَْصَت َحسه ُُ َص، َوَبَِب  َؾْحَس شِل ْجَن ُْعَ

َ  -شِل  َِ َوَسظله َْ َ نَيه َبْكَواٌم َؾْن َوْدِؾِِْم  -َظَّله شُل ؿََ ًََهَْتِ َ ً ٍِ ًَُلوُل ؿَََّل َبْؾَواِد ِمٌرَْبِ

ََْرخَِمنه شُل ؿَََّل كَُُوهبِِ  َ اِث َبْو ً ـَ َِنَي.اًُْجُم ََُىوىُنه ِمْن اًَْلاِف َ ْم مُثه ً
59

 

نَيه َبْكَواٌم َؾْن َوْدِؾُِِم اًَْجَماؿَاِث ". ًََهَْتِ َ فؼَ ؾيس اجن ماجة :" ً  ًو

 َِ َْ َ َحٌة، كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ، َوََكهَْت َُهُ َُصْ ْمصِّيِ ِس اًضه ـْ وَؾْن َبِِب اًَْج

: " َمْن حَصَ  َ َِ ".َوَسظله َك زاََلَج مُجَؽٍ َُتَاُوًَن ِمْن كرَْيِ ؿُْشٍر َظَحَؽ شُل ؿَََّل كََِْح
61
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  : َ َِ َوَسظله َْ َ ُ  ؿََ ِ َظَّله اضله َمْن حََصَك »وؾيَ ريض شل ؾيَ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله

َة زاََلًَث ِمْن كرَْيِ ؿُْشٍر، فََُِو ُمٌَاِفٌق  ـَ «.اًُْجُم
61

 

: وَؾْن َجاِجِص جْ  َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله ِ َمْن حََصَك »ِن َؾْحِس اضله

 َِ ُ ؿَََّل كََِْح وَرٍت، َظَحَؽ اضله َة، زاََلًَث، ِمْن كرَْيِ ََضُ ـَ «.اًُْجُم
62

 

لول إَلمام اجن اًلمي هيِت ِِهَ ِمْن بَٓنِس فُصُ  -رْحَ شل-ًو ِة اً ـَ وِض : َظاَلُت اًُْجُم

 َِ وَن ِفِ ـُ َخِم َِِمنَي، َوِِهَ َبْؾَؼُم ِمْن ُُكِّ َمْجَمؽٍ جَيْ ْساَلِم َوِمْن َبْؾَؼِم َمَجاِمؽِ اًُْمْس
ّ
اَْل

َة  ، َوكَصه َِ ُ ؿَََّل كََِْح َُ ِسَوى َمْجَمؽِ َؾَصفََة، َوَمْن حََصَنَِا َُتَاُوًَن هِبَا َظَحَؽ اضله َوَبفَْصُض

َي اًَْجيهِة ًَْوَم اًْ  ُْ َماِم َب
ّ
ْم ِمَن اَْل ََيَرِت ًَْوَم اًَْمزًِِس ِِبَْسِة كُْصهِبِ ىَل اًّزِ

ّ
َحَلُِْم ا ِلَِاَمِة َوس َ

. ِة َوثَْحِىرِيُِهْ ـَ ًَْوَم اًُْجُم
63

 

ا :  ؿاكدة اًخبٔدص ؾن ظالت ادلـة وكرُي

 َ َِ َوَسظله َْ َ ، َبنه َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ ٍَس اًُْزْسِرّيِ ـِ َِ َؾْن َبِِب َس اِت َرَبى ِِف َبَْصَ

صُ  َسُُكْ، ََل ٍََزاُل كَْوٌم ًََخبَده ـْ َ ََبَُِته ِجُِكْ َمْن ت وا ِِب، َوًْ ُموا فَبِثَمُّ ًصا فََلاَل ًَُِْم: "ثََلسه وَن ثَبَدُّ

َصُُهُ شُل".  َحَّته ًَُؤّدِ
64
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 اًفعي اًصاتؽ

 مذـَلاث تعالت ادلـة :

 ظالت ادلـة روـخان :

َص، كَالَ  َخاِن، َوَظالُت اًِْفْعِص َؾْن ُْعَ ـَ ى َرْن َخاِن، َوَظالُت اْْلَْْضَ ـَ َفِص َرْن : َظالُت اًسه

ٍس َظَّله شُل  ًَِساِن ُمَحمه ، ؿَََّل  َخاِن، ثََماٌم كرَْيُ كرَْصٍ ـَ ِة َرْن ـَ َخاِن، َوَظالُت اًُْجُم ـَ َرْن

. َ َِ َوَسظله َْ َ ؿََ
65

 

 

ا:  ما جاء ِف ادلـة ِف اًلصى وكرُي

َُ كَاَل: َؾِن اجْ  ه ِ »ِن َؾحهاٍس: َبه ٍة ِِف َمْسِجِس َرُسوِل اضله ـَ َس مُجُ ـْ َ ْت ت ـَ ٍة مُجِّ ـَ َل مُجُ نه َبوه
ّ
ا

َواََث ِمَن اًَحْحَصٍْنِ  ، ِِف َمْسِجِس َؾْحِس اًَلُِْس ِِبُ َ َِ َوَسظله َْ َ «.َظَّله شُل ؿََ
66

 

 
ّ
ـَْت ِِف اَْل ٍة مُجِّ ـَ َل مُجُ نه َبوه

ّ
ـَْت ِِف َمْسِجِس وِف رواًة: : "ا ٍة مُجِّ ـَ َس مُجُ ـْ َ ْساَلِم ت

ْت ِِبَْوََثَء، كَْصًٌَة ِمْن كَُصى  ـَ ٌة مُجِّ ـَ َ ِِبًَْمِسًيَِة، ًَُجُم َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َرُسوِل اضله

اًَْحْحَصٍِْن"، كَاَل ُؾثَْماُن: كَْصًٌَة ِمْن كَُصى َؾْحِس اًَْلُِْس ". 
67
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َشا  َُ ّي َؤبْحس َوِِف  ـِ اِف َو كَول َمازل َواًضه ُُ ة ثَُلام ِِف اًْلصى، َو ـَ ًَِي ؿَّل َبن اًُْجُم َد

 جن َحٌَْحي. 

َله ِِف اْْلَْمَعار. َوكَاَل َبتُو حٌََفة
ّ
 : ََل ثَُلام ا

َة ََل ثُلَ  ـَ اُم وروى جن َبِِب َصَُْدَة ِف " مس يسٍ "َؾْن ؿَِّلٍّ َوُحَشًَْفَة َوكرَْيُِِهَا َبنه اًُْجُم

وا ِتَما ُرِوَي َؾْن ؿَِّلٍّ َمْصفُوؿًا ، كَاَل:  َله ِِف اًُْمُسِن ُدوَن اًُْلَصى َواْحذَجُّ
ّ
ََل »ا

 ٍ َله ِِف ِمرْصٍ َجاِمؽ
ّ
َة، ا ـَ «.جََْشًَِق، َوََل مُجُ

68
 

َصٍَْصَت  ُُ َص  -ريض شل ؾيَ  -َوَؾْن َبِِب   وَْسبَُُهُ  -ريض شل ؾيَ  -كَاَل: َنَخخٌَْا ٕاىَل ُْعَ

 . ُِْر ُنْيُُتْ وا َح ـُ يَا َبْن مَجِّ َْ َ ِة، فََىذََة ٕاً ـَ َؾِن اًُْجُم
69

 

َص  وَن فاََل »وَؾْن ََنِفؽٍ كَاَل: ََكَن اْجَن ُْعَ ـُ ّمِ ٍِ تنَْيَ َمىهَة َواًَْمِسًيََة جُيَ ََا َي اًِْم ُْ ٍََصى َب

مْ  َُة ؿََََْيِ ـِ َ ً.»
71

 

ِة ْجِن َمازِلٍ  ـْ ِن ْجِن َن ْْحَ ، وَؾْن َؾْحِس اًصه ٍُ َة ترََصُ َُ ، كَاَل: ُنْيُت كَائَِس َبِِب ِحنَي َذ

َس ْجِن  ـَ َخْلَفَص ِْلَِِب ُبَماَمَة َبْس ِة فََسِمَؽ اْْلََذاَن اس ْ ـَ ىَل اًُْجُم
ّ
َِ ا َذا َدَصْجُت ِت

ّ
فَُىٌُْت ا

، مُثه كَُُْت ِِف هَْفِِس  َُ ُؽ َذزِلَ ِمٌْ ، فََمَىثُْت ِحِيًا َبَْسَ نه َذا ُزَراَرَت، َوَدؿَا َُهُ
ّ
ِ ا : َواضله

، َوََل  َِ َْ َ َخْلِفُص ِْلَِِب ُبَماَمَة َوًَُعّّلِ ؿََ ِة ٌَس ْ ـَ َؽ َبَذاَن اًُْجُم َُ ُُكهَما ََسِ ـُ ِّنِ َبَْسَ
ّ
ْجٌز، ا ـَ َ ً
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ؽَ  ا ََسِ ِة، فَََمه ـَ ىَل اًُْجُم
ّ
َِ ا َِ َٓكَ ُنْيُت َبْدُصُح ِت َو؟ فََرَصْجُت ِت ُُ ًَِم   َبْسبَُُهُ َؾْن َذزِلَ 

َس ْجِن  ـَ ، َبَرَبًَْخَم َظاَلثََم ؿَََّل َبْس ٍُ : ََي َبتََخا ُي، فَُلَُْت َُهُ ـَ َخْلَفَص َٓكَ ََكَن ًَْف اْْلََذاَن اس ْ

َل َمْن َظَّله  ، ََكَن َبوه َو؟ كَاَل: " َبْي تَُِنه ُُ ًَِم  ِة  ـَ َت اًيَِّساَء ِِبًُْجُم ـْ ُزَراَرَت ُُكهَما ََسِ

ةِ  ـَ َ ِمْن َمىهَة، ِِف هَِلِؽِ  ِتيَا َظاَلَت اًُْجُم َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ كَْدَي َمْلَسِم َرُسوِل اضله

نَي  ـِ َ ََاَضَة، كَُُْت: َُكْ ُنْيُُتْ ًَْوَمئٍِش؟ كَاَل: َبْرت َ ِت تَِِن ت ْزٍم ِمْن َحصه َُ اًَْرَضَماِث، ِِف 

َرُجاًل ".
71

 

 وكت ظالت ادلـة : 

: َؾْن َبوَِس ْجِن َمازِلٍ  َُ ُ َؾْي َ ََكَن ًَُعّّلِ »َريِضَ اضله َِ َوَسظله َْ َ َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ

ْمُس  َة ِحنَي ثَِمَُي اًضه ـَ « .اجلُُم
72

 

، كَاَل: " :  َِ ََيِس ْجِن َسَََمَة ْجِن اْْلَْنَوعِ، َؾْن َبِتَ
ّ
ُنيها هَُعّّلِ َمَؽ اًيهِِبِّ َظَّله »وَؾْن ا

َِ َوسَ  َْ َ َِ شُل ؿََ َخِؼيُّ ِفِ َة مُثه هَْيرَصُِف، َوًََُْس ٌَِِْحََعاِن ِػيٌّ وَس ْ ـَ َ اجلُُم «.ظله
73

 

َذا َزاًَِت 
ّ
، ا َ َِ َوَسظله َْ َ ُؽ َمَؽ َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ ّمِ وِف رواًة :" : "ُنيها ُُنَ

ْمُس، مُثه ىَْصِجُؽ هََخدَدهُؽ اًَْفْيَء" اًضه
74
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 ري ِبدلـة كدي اًزوال  : ما جاء ِف جواز اًخحى

، كَاَل:  ةِ »َؾْن َبوَِس ْجِن َمازِلٍ ـَ َس اجلُُم ـْ َ ِة َوهَِلُِي ت ـَ «.ُنيها هَُحىُِّص ِِبًُْجُم
75

 

ٍس، كَاَل:  ـْ ةِ »وَؾْن َسِِْي ْجِن َس ـَ َس اجلُُم ـْ َ ى ت « .ُنيها هَِلُِي َوهََخَلسه
76

 

َة، مُثه حَُىوُن اًَلائََِلُ ُنيها هَُعّّلِ َمَؽ اًيهِِبِّ َظَّله »وِف رواًة  ـَ َ اجلُُم َِ َوَسظله َْ َ «. شُل ؿََ
77

 

َُ َسبََل َجاِجَص ْجَن َؾْحِس شِل: َمََّت ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله  ه ، َبه َِ َفٍص، َؾْن َبِتَ ـْ وَؾْن َج

ُة  َُ ، مُثه هَْش َة؟ كَاَل: "ََكَن ًَُعّّلِ ـَ َ ًَُعّّلِ اًُْجُم َِ َوَسظله َْ َ ًِيَا فَُُنَُِيَِا".  شُل ؿََ ا ىَل مِجَ
ّ
ا

ِِن اًيهَواِِض. ـْ َ ْمُس، ً : ِحنَي حَُزوُل اًضه َِ َزاَد َؾْحُس شِل ِِف َحِسًثِ
78

 

َحٌ »وكال اًَتمشي :  َِ « َحِسًُر َبوٍَس َحِسًٌر َحَسٌن ََصِ َْ َ َؽ ؿََ ي َبمْجَ ِ َو اذله ُُ َو

 
ّ
ِة ا ـَ ظْلِ : َبنه َوْكَت اجلُُم ـِ ِي اً ُْ َو كَْوُل َبْنََثُ َب ُُ ِِْص، َو ْمُس َنَوْكِت اًؼُّ َذا َزاًَِت اًضه

ََْت كَْدَي  ِّ َذا ُظَ
ّ
ِة ا ـَ ُضُِْم: َبنه َظاَلَت اجلُُم ـْ َ ْْسَاَق . َوَرَبى ت

ّ
، َوَبْْحََس، َوا ّيِ ـِ اِف اًضه

ُس:  َا ََتُوُز َبًًْضا " وكَاَل َبْْحَ َواِل َبهنه َواِل »اًزه ا كَْدَي اًزه َُ َِ َوَمْن َظاله َْ َ َُ ًَْم ٍََص ؿََ ه ه
ّ
فَا

ؿَاَدتً 
ّ
 «.ا
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ا :  ما جاء ِف اًـسد اذلي ثيـلس تَ ظالت ادلـة وكرُي

َ َبََن َوَظاِحٌة ِِل،  َِ َوَسظله َْ َ ٍِْصِج، كَاَل: َبثَُُْت اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ َؾْن َمازِلِ ْجِن اًُْحَو

، كَا ٍِ ْكَفاَل ِمْن ِؾْيِس
ّ
ا َبَرْدََن اَْل ََن، مُثه َبِكميَا، »َل ًَيَا: فَََمه اَلُت، فَبَّذِ ِث اًعه َذا َحََضَ

ّ
ا

ُٓكَ  ُْكَا َبْنرَبُ ََُؤمه «.َوًْ
79

 

َذا ََكهُوا 
ّ
: "ا َ َِ َوَسظله َْ َ ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ٍَس اًُْزْسِرّيِ ـِ وَؾْن َبِِب َس

، َوَبَحلُّ  ُِْم َبَحُسُُهْ ََُؤمه َماَمِة َبْكَصُؤُُهْ ".زاََلزًَة فََْ
ّ
ُِْم ِِبَْل

81
 

َ ًَُلوُل:  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ُت َرُسوَل اضله ـْ ْرَداِء، كَاَل: ََسِ َما ِمْن »وَؾْن َبِِب ادله

َْعَ  ُم اًض ه َخْحَوَذ ؿََََْيِ َله كَِس اس ْ
ّ
اَلُت ا اُن، زاََلزٍَة ِِف كَْصًٍَة َوََل تَْسٍو ََل ثَُلاُم ِفَِيُم اًعه

ََةَ  ئُْة اًَْلاِظ هَما ًَبُُِكُ اذّلِ ه
ّ
ََْم ِِبًَْجَماؿَِة فَا ََ ـَ ِِن «فَ ـْ َ ائُِة: ً ، كَاَل َزائَِسُت: كَاَل اًسه

اَلَت ِِف اًَْجَماؿَِة. ِِبًَْجَماؿَِة: اًعه
81

 

َسَة َؾََشَ كوًَل : ْ ََ  َِ َََماِء ِفِ ـُ ََلُ َما ٌَِْ  َومُجْ

ا: ثعح من اًَْواِحس هَلل َُ  جن َحْزٍم.  َبحس

ِص َواًَْحَسِن ْجِن َحٍّ . ُِ ا ِي اًؼه ُْ ّيِ َوَب ـِ َو كَْوُل اًيهَر ُُ هاِِن: ازْيَاِن ََكًَْجَماؿَِة َو  اًث

ٍس . َماِم ِؾْيَس َبِِب ًُوُسَف َوُمَحمه
ّ
ًُِر: ازْيَاِن َمَؽ اَْل ها  اًث
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 (5010(،وابن حبان)118(،والنسائي)242ماجة)
 (.445،480(،والنسائي00020، وأمحد)(145) - 542رواه مسلم -40
(وحسنو األلباين وشعيب 5000حبان) (،وابن484(،والنسائي)284(،وأبو داود)50400حسن : رواه أمحد) -40

 األرنؤوط.
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ٌََِفَة . َُ ِؾْيَس َبِِب َح ـَ اِتُؽ: زاََلزٌَة َم  اًصه

ٌة ِؾْيَس ِؾْىصَِمَة . اًَْزاِمُس  ـَ ْح  : س َ

َة . ـَ ٌة ِؾْيَس َرِتَ ـَ اِدُس: جِْس  اًسه

َُ ِِف ِرَواًٍَة . اِتُؽ: ازْيَا َؾََشَ َؾْي  اًسه

ْْسَاَق .
ّ
َماِم ِؾْيَس ا

ّ
هاِمُن: ِمثُْلُ كرَْيُ اَْل  اًث

. وَن ِِف ِرَواًَة جن َحِدٍَة َؾْن َمازِلٍ  اًخهاِسُؽ: ِؾَْشُ

: زاََل  اُِشُ ـَ  زُوَن. َنَشزِلَ ؾيسٍ . اًْ

ّيِ .  ـِ اِف َماِم ِؾْيَس اًضه
ّ
وَن ِِبَْل ـُ َ : َبْرت  اًَْحاِدي َؾََشَ

زٍِِز َوَظائَِفٌة . ـَ ُص ْجُن َؾْحِس اًْ َِ .كَاَل ُْعَ َُ َوِت َماِم َؾْي
ّ
: كرَْيُ اَْل هاِِن َؾََشَ  اًث

ُسوَن َؾْن َبْْحََس ِِف ِرَواًٍَة َوُحيِكَ  ْ ََ  : ًَِر َؾََشَ ها زٍِِز .  اًث ـَ َص ْجِن َؾْحِس اًْ  َؾْن ُْعَ

ٍُ اًَْماِزِريُّ . اِتَؽ َؾََش :َ زََماهُوَن َحََك  اًصه

ٍِْس . ٌؽ َنثرٌِي ِتَلرْيِ كَ  اًَْزاِمَس َؾََشَ : مَجْ

ًَِِي. ُِْر ادله َشا اْْلَِذرَي َبْرَجُحَِا ِمْن َح َُ يه  ـَ َ  وكال احلافغ : َوً
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كس َصت تواحس مؽ إَلمام ،وظالت  كال ظسًق حسن ذان : ظالت ادلاؿة

ادلـة ِه ظالت من اًعَواث ، مفن اصَتط فَيا زَيدت ؿَّل ما ثيـلس تَ ادلاؿة 

فـَََ ادلًَي ،وَل دًَي ،واًـجة من نَثت أْلكوال ِف ثلسٍص اًـسد حَّت تَلت 

ٕاىل َسة ؾَش كوًَل ، ًُس ؿَّل يشء مْنا دًَي ٌس خسل تَ كط ،ٕاَل كول من 

س جْلؿة ادلـة مبا ثيـلس تَ سائص ادلاؿة .هَف؟ واًَشوط ٕا:اا كال: ٕاهنا ثيـل

ثثخت تبٔدَل ذاظة ، ثسل ؿَّل اهـسام اعلَشوط ؾيس اهـسام ُشظَ، فٕازحاث مثي 

ُشٍ اًَشوط مبا ًُس تسًَي ٔبظاًل ،فضال ؾن ٔبن ٍىون دًَاًل ؿَّل اًَشظَة ، 

 ؿَََ وسظل ، جمازفة ِبًلة ،وجصٔبت ؿَّل اًخلول ؿَّل شل وؿَّل رسوُه ظَّل شل

 وؿَّل ُشًـخَ.

َل ٔبزال ٔبنَث اًخـجة من وكوع مثي ُشا ٌَمعيفني ،وثعسٍٍص ِف نخة اًِساًة 

،ؤبمص اًـوام واعللرصٍن ِبؾخلادٍ ،واًـمي تَ ، وُو ؿَّل صفا جصف ُاو ،وطل 

َيخط ُشا مبشُة من اعلشاُة ،وَل تلعص من أْلكعار ، وَل تـرص من 

و حسًر اًـعور ،تي ثحؽ فَِ اْلٓدص أْلو  ل ،ٔكهَ ٔبذشٍ ؾن ٔبم اًىذاة ،ُو

 دصافة .

فِا ًَت صـصي ،ما ِبل ُشٍ اًـحادت من تني اًـحاداث ثثخت ًِا ُشوط 

وفصوض ؤبرَكن تبٔمور ،َل ٌس خحي اًـاطل احمللق جىِفِة الاس خسَلل ٔبن جيـي 

ا سًٌا ومٌسوِبث ، فضاًل ؾن فصائغ وواجداث ، فضال ؾن ُشائط؟  ٔبنَُث
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ضة من فصائغ شل س ححاهَ ، وصـار من صـائص واحلق ٔبن ُشٍ ادلـ ة فًص

ا من  إَلسالم وظالت من اًعَواث ،مفن زمع ٔبهَ ًـخرب فَيا ما َل ًـخرب ِف كرُي

 اًعَواث ، طل ٌسمؽ مٌَ ذزل ٕاَل تسًَي.

فٕاذا طل ٍىن ِف اعلَكن ٕاَل رجالن ،كام ٔبحسُْل َيعة ،واس متؽ ُه اْلٓدص ،مث كاما 

 ة.فعََا فلس ظََا ظالت ادلـ

ضة ،ٕاذا سىن فَيا رجالن  واحلاظي ٔبن مجَؽ أْلمىٌة ظاحلة ًخبٔدًة ُشٍ اًفًص

مسَْلن ، هسائص ادلاؿاث .
82

 

 ثـسد ادلـة ِف اًحدل اًواحس:

كال اًـالمة ظسًق حسن ذان)
83

(: ظالت ادلـة ظالت من اًعَواث، جيوز 

ٔبن ثلام ِف وكت واحس مجؽ مذـسدت ِف مرص واحس، نْل ثلام جْلؿاث سائص 

اًعَواث ِف اعلرص اًواحس، ومن زمع ذالف ُشا َكن مسدٌس زْعَ جمصد 

ُس ذزل ِبجة ؿَّل ٔبحس، وٕان َكن مسدٌس زْعَ اًصواًة فال رواًة.  اًصٔبي، ًو

واحلاظي ٔبن اعليؽ من مجـخني ِف مرص واحس ٕان َكن ًىون من ُشط ظالت 

ذلي دل ادلـة ٔبن َل ًلؽ مثَِا ِف موضؽ واحس ٔبو ٔبنَث مفن ٔبٍن ُشا؟، وما ا

ؿَََ؟، فٕان جمصد ٔبهَ ظَّل شل ؿَََ وسظل طل ًبٔذن ِٕبكامة مجـة كري مجـخَ ِف 

اعلسًية وما َكن ًخعي هبا من اًلصى فِشا مؽ هوهَ َل ًعح الاس خسَلل ؿَّل 

اًَشظَة اعللذضَة ٌَحعالن تي وَل ؿَّل اًوجوة اذلي ُو دوهنا ٌس خَزم ٔبِن 

                                                           
 (.021-025-0(،و" الروضة )82-88" األجوبة النافعة" )ص:-45
 (،.84-81" األجوبة النافعة" )ص:--41
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هون احلِك ُىشا ِف سائص اًعَواث امخلس)
84

 ثعح اًعالت جْلؿة ِف (فال

 موضؽ طل ًبٔذن اًيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل ِٕبكامة ادلاؿة 

 ِف ُو ُشا من ٔبتعي اًحاظالث. 

وٕان َكن احلِك تحعالن اعلخبٔدصت من ادلـخني )
85

ا  –( ٕان ؿَمت  ـً وُكخَيْل م

ْٔلجي حسوج ماهؽ مفا ُو؟، فٕان أْلظي َصة أْلحَكم اًخـحسًة ِف  –ٌَخس 

ُس ُِيا من ذزل يشء ُك مَكن وزمان، إ  َل ٔبن ًسل ادلًَي ؿَّل اعليؽ ًو

اًحخة.)
86

) 

                                                           
وكذا صالة العيدين بل اإللزام فيها أقوى دلا ىو معلوم من أنو مل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليو قال الشيخ األلباين :   -48

 وسلم يصلي العيد يف ادلدينة إال يف مكان واحد وىو ادلصلى ومع ىذا مل يقولوا دبنع التعدد فيها!.
"اْلمعة دلن سبق" فال أصل لو يف السنة  قال الشيخ األلباين : وأما ما اشتهر على األلسنة يف ىذه األزمنة وىو قوذلم:-42

وليس حبديث وإمنا ىو رأي لبعض الشافعية ظنو من ال علم عنده حديثا نبويًا وإذا عرفت مستند القائلني بعدم جواز تعدد 
 اْلمعة يف البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صالة الظهر بعد اْلمعة اليت يفعلها بعض الناس يف بعض ادلساجد.

أي الشيخ األلباين : ىذا صحيح ، ولكن من ادلعلوم أن النيب صلى اهلل عليو وسلم فرق عملًيا بني صالة قلت:  - -41
اْلمعة والصلوات اخلمس فإنو ثبت أنو كان يف ادلدينة عدة مساجد تقام فيها صالة اْلماعة ومن األدلة على ذلك أن 

صلى اهلل عليو وسلم مث يذىب إىل قومو فيصلي هبم إماًما  معاذ بن جبل رضي اهلل عنو كان يصلي صالة العشاء وراء النيب
صالة العشاء ىي لو تطوع وذلم فريضة وأما اْلمعة فلم تكن لتتعدد بل كان أىل ادلساجد األخرى كلهم يأتون إىل 

مل يكن مسجده صلى اهلل عليو وسلم فيجمعون فيو فهذا التفريق العملي منو صلى اهلل عليو وسلم بني اْلماعة واْلمعة 
عبثا فال بد إذن من النظر إليو بعني االعتبار وىو وإن كان ال يقتضي احلكم بالشرطية اليت صب ادلؤلف كالمو كلو يف 
نفيها فإنو على األقل يدل على أن تعدد اْلمعة بدون ضرورة خالف السنة وإذا كان األمر كذلك فينبغي احليلولة دون 

مكن اتباعا للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو من بعده وبذلك تتحقق احلكمة تكثري اْلمع واحلرص على توحيدىا ما أ
من مشروعية صالة اْلمعة وفوائدىا أمت حتقق ويقتضي على التفرق احلاصل بسبب إقامتها يف كل ادلساجد كبريىا وصغريىا 

جبوازه من شم رائحة الفقو وحىت إن بعضها ليكاد أن يكون متالصقا يف بعض البالد األمر الذي ال ميكن ان يقول 
 الصحيح.
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 فامي ًخـَق ِبْٔلذان ًعالت ادلـة :

ائِِة ْجِن ٍَزًَِس، كَاَل:  َماُم ؿَََّل »َؾِن اًسه
ّ
َذا َجَََس اَل

ّ
ُُهُ ا ِة َبوه ـَ ََكَن اًيَِّساُء ًَْوَم اجلُُم

 َ ُ َؾْْنَُما، اعِلْيرَبِ ؿَََّل َؾِِْس اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ َص َريِضَ اضله ، َوَبِِب جَْىٍص، َوُْعَ َ َِ َوَسظله َْ

ْوَراءِ  ًَِر ؿَََّل اًزه ها ، َوَنَُثَ اًيهاُس َزاَد اًيَِّساَء اًث َُ ُ َؾْي ا ََكَن ُؾثَْماُن َريِضَ اضله « فَََمه

وِق ِِبًَْمِسًيَ  ْوَراُء: َمْوِضٌؽ ِِبًسُّ : " اًزه ِ ِة " . كَاَل َبتُو َؾْحِس اضله
87

 

َذا 
ّ
ٌن َواِحٌس، ا َله ُمَؤّذِ

ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ًَِصُسوِل اضله وِف رواًة : "َما ََكَن 

ا ََكَن ُؾثَْماُن َوَنَُثَ  ، فَََمه ُص َنَشزِلَ َذا ىََزَل َبكَاَم"، َوَبتُو جَْىٍص َوُْعَ
ّ
َن، َوا َدَصَح َبذه

ه  َذا َدَصَح اًيهاُس، َزاَد اًيَِّساَء اًث
ّ
ْوَراُء، فَا وِق، ًَُلاُل ًََِا: اًزه ًَِر ؿَََّل َداٍر ِِف اًسُّ ا

َذا ىََزَل َبكَاَم "
ّ
َن، َوا َبذه

88
 

ِ ْجِن احلَاِرِج، كَاَل: َدَعَحيَا اْجُن َؾحهاٍس ِِف ًَْوٍمِشي َرْدغٍ ، فَبََمَص  وَؾْن َؾْحِس اضله

الَ  ا تََََف َحه ؿَََّل اًعه َن ًَمه اَلُت ِِف اًّصَِحالِ »ِت، كَاَل: كُْي: اعلَُؤّذِ ُضُِْم «اًعه ـْ َ ، فٌَََؼَص ت

َشا،  َُ ىهُِكْ َبْىَىْصُُتْ  ُْم َبْىَىُصوا، فََلاَل: َكَ ٍغ، فَََكهَنه ـْ َ ىَل ت
ّ
َو َذرْيٌ »ا ُُ َلُ َمْن  ـَ َشا فَ َُ نه 

ّ
ا

َ  -، «ِمِّنِ  َِ َوَسظله َْ َ ِِن اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ـْ َ ً-  َ هنه
ّ
ُت َبْن ُبْحصَِجُِكْ ا ُْ ِّنِ َنِص

ّ
ا َؾْزَمٌة، َوا

."
89

 

َله 
ّ
َُهَ ا

ّ
َُِس َبْن ََل ا َذا كََُْت: َبْص

ّ
َِ ِِف ًَْوٍم َمِعرٍي: " ا ِه ًُِمَؤّذِ َُ كَاَل  ه وؾيس مسظل تَفغ : َبه

اَلِت، كُ  ًسا َرُسوُل شِل، فاََل ثَُلْي: َحه ؿَََّل اًعه َُِس َبنه ُمَحمه ُّوا ِِف شُل، َبْص ْي: َظَ

                                                           
 (.0125(،والنسائي)0044(، وأبو دواد)201(،والًتمذي)02454،وأمحد)(205البخاري) - 44
 (0121(،والنسائي)0012(،وابن ماجة)02451 رواه أمحد يف" ادلسند")- 44
 (122) - 51 (واللفظ لو ،ومسلم114البخاري)- 42
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َي  ـَ َجُحوَن ِمْن َذا، كَْس فَ ـْ َ َُوِحُِكْ "، كَاَل: فَََكَنه اًيهاَس اْسدٌََْىُصوا َذاَك، فََلاَل: "َبث ُ ت

ُت َبْن ُبْحصَِجُِكْ فَذَْمُضوا ِِف  ُْ ِّنِ َنِص
ّ
َة َؾْزَمٌة، َوا ـَ نه اًُْجُم

ّ
، ا َو َذرْيٌ ِمِّنِ ُُ َذا َمْن 

ْحِغ". نِي َوادله  اًّعِ

 :صَي اًحَؽ واًَشاء َت

ِة " ـَ ىَل اجلُُم
ّ
 روى اًحزاري مـَلًا ِف " نخاة ادلـة" ِبة : " َِبُة اعلَْْشِ ا

{ ]ادلـة:  ِ ىَل ِذْنِص اضله
ّ
ْوا ا ـَ : }فَاْس ٍُ ِ َجيه ِذْنُص [ َوَمْن كَاَل: 9فلال :َوكَْوِل اضله

اىَل: }وَ  ـَ َ ًَِلْوُِهِ ث اُة،  َُ َمُي َواذله ـَ ُي اً ـْ ََيَا{ ]إَلرساء: اًسه ـْ ى ًََِا َس ـَ  [ 19َس

ُ َؾْْنَُما:  ُؽ ِحِيَئِشٍ »َوكَاَل اْجُن َؾحهاٍس َريِضَ اضله َْ ُصُم اًَح  «. ََيْ

َا»َوكَاَل َؾَعاٌء:  يَاؿَاُث ُُكُِّ ُصُم اًّعِ  «. ََتْ

 : صِّيِ ُْ ٍس َؾِن اًزُّ ـْ مُي ْجُن َس ُِ ْجَصا
ّ
ُن ًَْومَ »َوكَاَل ا َن اعلَُؤّذِ َذا َبذه

ّ
َو ُمَساِفٌص  ا ُُ ِة َو ـَ اجلُُم

َِ َبْن ٌَْضَِسَ  َْ ََ ـَ  «.فَ

 

 تساًة اَّتاذ رسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل ٌَميرب :

ْوا   ، َوكَْس اْمََتَ اِؿِسيه ٍس اًسه ـْ ؾن َبتُو َحاِزِم ْجن ِدًيَاٍر، َبنه رَِجاًَل َبثَْوا َسَِْي ْجَن َس

، فََسبًَُوٍُ  ٍُ َو، َوًََلْس  ِِف اعِلْيرَبِ ِممه ُؾوُد ُُ ا  ِّنِ َْلَْؾصُِف ِممه
ّ
ِ ا ، فََلاَل: َواضله َؾْن َذزِلَ

 ، َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َِ َرُسوُل اضله َْ َ َل ًَْوٍم َجَََس ؿََ َل ًَْوٍم ُوِضَؽ، َوَبوه َُ َبوه َرَبًُْخ

ىَل فاُلَ 
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ا  -هََة َبْرَسَي َرُسوُل اضله َُ اْمَصَبٍت ِمَن اَْلهَْعاِر كَْس ََسها

َذا َُكهْمُت » -َسٌِْي 
ّ
َُِس ؿََََْيِنه ا َمَي ِِل َبْؾَواًدا، َبْج ـْ َ اَر، َبْن ً ُمصِي كاَُلَمِم اًيهجه
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ىَل رَ « اًيهاَس 
ّ
ِمَََِا ِمْن َظْصفَاِء اًَلاتَِة، مُثه َجاَء هِبَا، فَبَْرَسََْت ا ـَ َُ فَ ِ فَبََمَصثْ ُسوِل اضله

ِ َظَّله شُل  يَا، مُثه َرَبًُْت َرُسوَل اضله ُُ ا  َُ ْت  ـَ ، فَبََمَص هِبَا فَُوِض َ َِ َوَسظله َْ َ َظَّله شُل ؿََ

َِْلَصى،  َو ؿََََْيَا، مُثه ىََزَل اًَل ُُ َو ؿََََْيَا، مُثه َرَنَؽ َو ُُ َ َو َ َظَّله ؿََََْيَا َوَنربه َِ َوَسظله َْ َ ؿََ

ا فََصَغ َبْكَدَي ؿَََّل اًيهاِس، فََلاَل: فََسجَ  َا اًيهاُس، »َس ِِف َبْظِي اعِلْيرَبِ مُثه ؿَاَد، فَََمه َبيُّ

هُموا َظاَلِِت  َ ـَ َخ ًِ وا َو ًَِخبِثَمُّ َشا  َُ ُت  ـْ هَما َظيَ ه
ّ
«.ا

91
 

مِ  ـَ ىَل اًَْلاتَِة فََلَعَؽ َظْصفَاَء، فَ
ّ
َة ا َُ َُ فََش َي اًِْمْيرَبَ زاََلَج وِف رواًة ٔبْحس :" فَبََمَصثْ

 َدَرَجاٍث "

ادذَف اًفلِاء ِف حِك اخلعحة ًعالت ادلـة، ُي ِه ُشط ًِا فال ثعح 

ني:  تسوهنا، ٔبو س ية فذعح اًعالت تسون دعحة؟ وذزل ؿَّل كًو

 اًلول أْلول: ٔبن اخلعحة ُشط ٌَجمـة :

(.1وهبشا كال احليفِة )
91

 

(2ومجِوراعلاًىِةوُواًعحَح ؾيسُه )
92
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فـَة )واًضا
93

( واحلياتَل )
94

. ) 

كال ِف" احلاوي " : فِو مشُة اًفلِاء َكفة، ٕاَل احلسن اًحرصي؛ فٕاهَ صش 

ؾن إَلجْلع وكال: ٕاهنا ًُست واجدة.
95

 

وكال ِف:" اعللِن " : ومجَل ذزل ٔبن اخلعحة ُشط ِف ادلـة َل ثعح تسوهنا... 

.وَل هـظل فَِ خماًفًا ٕاَل احلسن
96

 

حة س ية ٌَجمـة.اًلول اًثاِن : ٔبن اخلع    

و مصوي ؾن إَلمام مازل، وتَ كال تـغ ٔبَصاتَ  وتَ كال احلسن اًحرصي ، ُو

.
97

وتَ كال اجن حزم.
98
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 ٕادراك ادلـة ِٕبدراك روـة مؽ إَلمام :

َصٍَْصَت  ُُ -ظَّل شل ؿَََ وسظل  -كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل  -ريض شل ؾيَ  -َؾْن َبِِب 

ةً  ـَ ِمَن اًَعاَلِت فََلْس َبْدَرَك اًَعاَلَت ". : " َمْن َبْدَرَك َرْن
99

 

َ كَاَل:  َِ َوَسظله َْ َ ، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ َِ ًٍِم، َؾْن َبِتَ ًة ِمَن »وَؾْن َسا ـَ َمْن َبْدَرَك َرْن

 َُ ْت َظاَلثُ ا فََلْس ثَمه َُ ِة َبْو كرَْيِ ـَ «.اًُْجُم
111

 

 

 اًصدعة ِبدلـة ِف اًصحال علن ظَّل اًـَس :

ائِِة   -كَاَل: " َصِِْسُث َمَؽ َرُسوِل شِل  -ريض شل ؾيَ  -َؾْن َؾْحِس شِل ْجِن اًسه

ُعُة ، فََمْن َبَحةه  -ظَّل شُل ؿَََ وسظله  َنه ََنْ
ّ
اَلَت كَاَل: ا ا كَََض اًعه ََس ، فَََمه ـِ اًْ

 َ َِْس ، َوَمْن َبَحةه َبْن ً ََْج ََِس ٌَُِْرْعَحِة فََْ ْة "َبْن جَيْ َُ ََْش َة فََْ َُ ْش
111
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ََس َمَؽ ُؾثَْماَن ْجِن َؾفهاَن وؾ ـِ َص كَاَل: َصِِْسُث اًْ َُ ٍس َمْوىَل اْجِن َبْز َْ ريض  -ْن َبِِب ُؾَح

ِة ، فََعَّله كَْدَي اًُْرْعَحِة ، مُثه َدَعَة فََلاَل: ََي  -شل ؾيَ  ـَ فَََكَن َذزِلَ ًَْوَم اًُْجُم

 َُ نه 
ّ
َا اًيهاُس ، ا َِ ِؾََساِن ، فََمْن َبَحةه َبْن ًًَْذَِؼَص َبيُّ َشا ًَْوٌم كَْس اْجذََمَؽ ًَُِكْ ِفِ

 . ًََْذَِؼْص ، َوَمْن َبَحةه َبْن ٍَْصِجَؽ فََلْس َبِذهُْت َُهُ َواِِل فََْ ـَ ِي اًْ ُْ َة ِمْن َب ـَ اًُْجُم
112

 

 ما جاء ِف اخلعحة ؿَّل اعليرب جاًًسا ِف كري ظالت ادلـة :

ي َماَث َؾِن اْجِن ؾَ  ِ َِ اذله َ َدَصَح ِِف َمَصِض َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ِ َظَّله اضله حهاٍس، َبنه َرُسوَل اضله

، مُثه كَاَل:   َِ َْ َ ، َوَبزََْن ؿََ َ ، فََحِمَس اضله ، فََجَََس ؿَََّل اًِْمْيرَبِ َُ َِ ؿَاِظًحا َرِبَس َُ »ِفِ ه ه
ّ
ا

َِ َوَماُِهِ ِمِن اْجِن َبِِب كَُحافََة، َوًَْو ُنْيُت ُمذهِزًشا  ًََُْس ِمَن اًيهاِس َبَحٌس َبَمنه ؿََّله  ِتيَْفِس

وا َؾِّنِ ُُكه َدْوَذٍة  ْساَلِم، ُسسُّ
ّ
ُ اَْل َْشُث َبَِب جَْىٍص، َوًَِىْن ُذَله ََِاًل، ََلَّته ِمَن اًيهاِس َذ

«.ِِف اًَْمْسِجِس كرَْيَ َدْوَذِة َبِِب جَْىصٍ 
113

 

َ :»وِف رواًة  ا ت وَن َوًَِليُّ اَْلهَْعاُر، َحَّته ٍَُىوهُوا ِِف اًيهاِس َبمه نه اًيهاَس ٍَْىَُثُ
ّ
ُس، فَا ـْ

َِ بَٓدصٍَِن،  َِ كَْوًما َوًَْيَفُؽ ِفِ اِم، فََمْن َوِِلَ ِمٌُِْكْ َصُْئًا ًََُضُّ ِفِ ـَ ََلِ اعِلَِْح ِِف اًعه ِتَمْْنِ

ْم َوًََخَجاَوْز َؾْن  ِْنِ ََْلَدْي ِمْن ُمْحس ِ مْ فََْ َِ اًيهِِبُّ « ُمِسُِِئِ ٍَِس َجَََس ِت فَََكَن بِٓدَص َمْج

. َ َِ َوَسظله َْ َ َظَّله شُل ؿََ
114
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 اخلامساًفعي 

 ٔبحوال اخلعَة ؿَّل اعليرب :

 ٕاًلاء اًسالم تـس اًعـود ؿَّل اعليرب : 

 ، َ َِ َوَسظله َْ َ ، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ِ َس اًِْمْيرَبَ َؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس اضله ـِ َذا َظ
ّ
ََكَن "ا

. " َ َسظله
115

 

 

 جَوسَ ؿَّل اعليرب حال اًخبٔذٍن :

ائِِة ْجِن ٍَزًَِس، كَاَل:  َماُم ؿَََّل »َؾِن اًسه
ّ
َذا َجَََس اَل

ّ
ُُهُ ا ِة َبوه ـَ ََكَن اًيَِّساُء ًَْوَم اجلُُم

 ، َ َِ َوَسظله َْ َ ُ َؾْْنَُما، اعِلْيرَبِ ؿَََّل َؾِِْس اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ َص َريِضَ اضله َوَبِِب جَْىٍص، َوُْعَ

ْوَراءِ  ًَِر ؿَََّل اًزه ها ، َوَنَُثَ اًيهاُس َزاَد اًيَِّساَء اًث َُ ُ َؾْي ا ََكَن ُؾثَْماُن َريِضَ اضله « فَََمه

وِق ِِبًَْمِسًيَِة " . ْوَراُء: َمْوِضٌؽ ِِبًسُّ : " اًزه ِ كَاَل َبتُو َؾْحِس اضله
116

 

ٌن َواِحٌس ِِف وِف روا َله ُمَؤّذِ
ّ
، ا َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ًَِصُسوِل اضله ًة : " ًَْم ٍَُىْن 

َذا َجَََس 
ّ
ُن ا ُن َوًُِلمُي، كَاَل: ََكَن ِتاَلٌل ًَُؤّذِ ا ًَُؤّذِ َُ ِة، َوكرَْيِ ـَ َِا ِِف اًُْجُم َََواِث ُُكِّ اًعه

َِ َوسَ  َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َذا ىََزَل "، َوِْلَِِب َرُسوُل اضله
ّ
ِة، َوًُِلمُي ا ـَ َ ؿَََّل اًِْمْيرَبِ ًَْوَم اًُْجُم ظله

َص، َحَّته ََكَن ُؾثَْمان. جَْىٍص، َوُْعَ
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 ما جاء ِف حصدًس اخلعَة ًْٔلذان وُو ؿَّل اعليرب :

اِوًََة ْجَن َبِِب  ـَ ُت ُم ـْ ٍَْف، كَاَل: ََسِ َو  َؾْن َبِِب ُبَماَمَة ْجِن َسِِْي ْجِن ُحٌَ ُُ ُسْفَِاَن، َو

اِوًَُة:  ـَ ، كَاَل ُم ُ َبْنرَبُ ُ َبْنرَبُ اضله ُن، كَاَل: اضله َن اعلَُؤّذِ ، َبذه ًٌِس ؿَََّل اعِلْيرَبِ ُ َبْنرَبُ »َجا اضله

ُ َبْنرَبُ  اِوًَُة: «اضله ـَ ، فََلاَل ُم ُ َله اضله
ّ
َُهَ ا

ّ
َُِس َبنه ، فََلاَل: َبصْ «َوَبَنَ »، كَاَل: َبْصَُِس َبْن ََل ا

اِوًَُة:  ـَ ، فََلاَل ُم ِ ًسا َرُسوُل اضله َا «َوَبَنَ »ُمَحمه ا َبْن كَََض اًخهبِِذٍَن، كَاَل: ََي َبيُّ ، فَََمه

َِِس،  َشا اعلَْج َُ َ ؿَََّل  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ُت َرُسوَل اضله ـْ ِّنِ ََسِ
ّ
ِحنَي »اًيهاُس، ا

ُن، ًَلُ  َن اعلَُؤّذِ ُُتْ ِمِّنِ ِمْن َمَلاًيَِت َبذه ـْ « .وُل َما ََسِ
118

 

 

 ما جاء ِف احَكء اخلعَة ؿَّل كوس بٔو ؾعا :

َ ، كَاَل:  َِ َوَسظله َْ َ َحٌة ِمَن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ ًَُْكَِفّي، َوَُهُ َُصْ ؾن اًَْحَِك ْجن َحْزٍن ا

َِ َوَسظلهَ  َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ٍة، كَاَل: كَِسْمُت ؿَََّل َرُسوِل اضله ـَ ٍة، َبْو ََتِسَؽ جِْس ـَ ْح  َساِتَؽ س َ

، كَاَل: فََسؿَا ًَيَا  ًَِخْسُؾَو ًَيَا ِِبَرْيٍ ، َبثٌََُْاَك  ِ فَبَِذَن ًَيَا فََسَذَْيَا، فَُلَْيَا: ََي َرُسوَل اضله

ٍء ِمْن ثَْمٍص، َواًضه  ، َوَبَمَص ِتيَا، فَبُْىزًِْيَا، َوَبَمَص ًَيَا ثَِْشْ ْذ َذاَك ُدوٌن، كَاَل: ِِبَرْيٍ
ّ
بُِن ا

َة، فََلاَم  ـَ ًما، َصِِْسََن ِفَيَا اًُْجُم َ َبَيه َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ فَََِحثٌَْا ِؾْيَس َرُسوِل اضله

ئًا ؿَََّل كَْوٍس  َ ُمذََونِّ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ، فََحِمَس -َبْو كَاَل ؿَََّل َؾًعا  -َرُسوُل اضله
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َا اًيهاُس  َحاٍث، ُمَداَرََكٍث، مُثه كَاَل: " ََي َبيُّ َِّ َماٍث َدِفَِفاٍث، َظ َِ َُكِ َْ َ َ َوَبزََْن ؿََ اضله

وا". ُدوا َوَبثَِْشُ ، َوًَِىْن َسّسِ َِ َُوا، َوًَْن ثُِعَُلوا ُُكه َما ُبِمْصُُتْ ِت ـَ ىهُِكْ ًَْن ثَْف
ّ
ا

119
 

، كَا ِ اَلِت »َل: وَؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس اضله َ ِِبًعه َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ تََسَب َرُسوُل اضله

كَاَمةٍ 
ّ
ٍِْن ِتَلرْيِ َبَذاٍن َوََل ا ََس ـِ َو »، كَاَل: «كَْدَي اًُْرْعَحِة ِِف اًْ ُُ مُثه َدَعَة اًّصَِجاَل َو

«. ُمذََونٌِّئ ؿَََّل كَْوٍس 
111

 

، َِ اِء، َؾْن َبِتَ َ َدَعَة ؿَََّل » وَؾْن ٍَزًَِس ْجِن اًرَْبَ َِ َوَسظله َْ َ َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ

« كَْوٍس َبْو َؾًعا
111

 

" َِ َْ َ َِس كَْوًسا، فََرَعَة ؿََ ـِ فؼَ ؾيس ٔبتو داود: "هُوِوَل ًَْوَم اًْ ًو
112

 

ُس تََُْْنَُما : ـُ ُعُة ُدْعَحَخنْيِ ًَْل  ََيْ

ُ َؾْْنَُما، كَاَل:  َص َريِضَ اضله ُعُة »وَؾِن اْجِن ُْعَ َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

َُوَن اْلٓنَ  ـَ ُس، مُثه ًَُلوُم َٓكَ ثَْف ـُ « كَائًِما، مُثه ًَْل
113
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ُس »وِف رواًة :" :  ـُ ُعُة ُدْعَحَخنْيِ ًَْل َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

«تََُْْنَُما
114

 

اٍك، كَا َصَت، وَؾْن َِسَ ، »َل: َبهَْحبَِِن َجاِجُص ْجُن ََسُ َ َِ َوَسظله َْ َ َبنه َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ

ُعُة  َُ ََكَن ََيْ ه َُِس، مُثه ًَُلوُم فََِْرُعُة كَائًِما، فََمْن هَحهبََك َبه ُعُة كَائًِما، مُثه جَيْ ََكَن ََيْ

َُْت  ه ًًِسا فََلْس َنَشَة، فََلْس َوشِل َظَ َُ َبْنََثَ ِمْن َبًَْفْي َظاَلتٍ  َجا ـَ «.َم
115

 

ُعُة  ِن اْجُن ُبّمِ اًَْحَِكِ ََيْ ْْحَ َصَت، كَاَل: َدَذَي اًَْمْسِجَس َوَؾْحُس اًصه ِة ْجِن ُُعْ ـْ وَؾْن َن

َذا 
ّ
اىَل: }َوا ـَ َ ُعُة كَاِؿًسا، َوكَاَل شُل ث َشا اًَْرِحُِر ََيْ َُ ىَل 

ّ
كَاِؿًسا، فََلاَل: " اهُْؼُصوا ا

ٍََْيَا َوحََصُنوَك كَائًِما{ ]ادلـة: رَ 
ّ
وا ا ًِْوا اهَْفضُّ َ اَرًت َبْو ً [ ".11َبْوا َِتَ

116
 

ُن هَُعّّلِ َمَؽ اًيهِِبِّ َظَّله  ُ َؾْْنَُما، كَاَل: " تٌَََُْما ََنْ ِ َريِضَ اضله وَؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس اضله

ْذ َبْكَدََْت ِؿرٌي َتَْ 
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ٍََْيَا َحَّته َما تَِلَي َمَؽ اًيهِِبِّ شُل ؿََ

ّ
اًما، فَاًَْخَفُذوا ا ـَ ِمُي َظ

اَرًت َبْو  َذا َرَبْوا َِتَ
ّ
ٍِ اْلًَُٓة: }َوا ِش َُ ًَْت  َله ازْيَا َؾََشَ َرُجاًل، فََْنَ

ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ َظَّله شُل ؿََ

ٍََْيَا َوحََصُنوَك كَائًِما{ ]ادلـة:
ّ
وا ا [ " .11 ًًَِْوا اهَْفضُّ
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 هَفِة تسء اخلعَة خلعحخَ :

 ِ وٍد، كَاَل: ُبوِِتَ َرُسوُل اضله ـُ ِ ْجِن َمْس َ  -َؾْن َؾْحِس اضله َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َجَواِمَؽ  -َظَّله اضله

 َُ ، َوَدَواثَِم اَلِت َوُدْعَحَة  -َبْو كَاَل: فََواثَِح اًَْزرْيِ -اًَْزرْيِ هَميَا ُدْعَحَة اًعه َ ـَ  اًَْحاَجِة. فَ

َا اًيهِِبُّ  ََْم َبيُّ َ اَلُم ؿََ َحاُث، اًسه َِّ َََواُث َواًعه ، َواًعه ِ اَلِت: اًخهِحَهاُث ضِله ُدْعَحُة اًعه

َله 
ّ
َُهَ ا

ّ
َُِس َبْن ََل ا ًِِحنَي، َبْص ا ِ اًعه يَا َوؿَََّل ِؾَحاِد اضله َْ َ اَلُم ؿََ ، اًسه َُ ِ َوجََصََكثُ ُة اضله  َوَرْْحَ

.ا ٍُ َوَرُسوُُهُ ًسا َؾْحُس ، َوَبْصَُِس َبنه ُمَحمه ُ  ضله

ِ ِمْن  وُذ ِِبضله ـُ َ ، َوه ٍُ َخْلِفُص َُ َووَس ْ َُي ـِ َخ ٍُ َووَس ْ َمُس ، ََنْ ِ َوُدْعَحُة اًَْحاَجِة: ٕاْن اًَْحْمُس ضِله

ُ فاََل مُ  ٍِ اضله ًِيَا، َمْن َيِْس ا ِّئَاِث َبْْعَ يَا َوِمْن َسُ وِر َبهُْفس ِ َِْي فاََل ُُشُ ، َوَمْن ًُْض ِضيه َُهُ

 ٍُ ًسا َؾْحُس ، َوَبْصَُِس َبنه ُمَحمه ٍُ ََل َُشًَِم َُهُ ُ َوْحَس َله اضله
ّ
َُهَ ا

ّ
َُِس َبْن ََل ا ، َوَبْص اِدَي َُهُ َُ

.  َوَرُسوُُهُ

ٍَن بٓمَ  ِ َا اذله : }ََي َبيُّ ِ َ َحقه مُثه ثَِعُي ُدْعَحَخَم ِتثاََلِج بََٓيٍث ِمْن ِنَخاِة اضله هُلوا اضله ٌُوا اث

{ ٕاىل بٓدص اْلًٓة ]بٓل ْعصان:  َِ َِ 112ثَُلاثِ ي جََساَءًُوَن ِت ِ َ اذله هُلوا اضله [ }َواث

ُوا كَْوًَل 1َواْْلَْرَحاَم{ ٕاىل بٓدص اْلًٓة ]اًًساء:  َ َوكًُو هُلوا اضله ٍَن بَٓمٌُوا اث ِ َا اذله [ و }ََي َبيُّ

َِْح ًَُِكْ 71َسِسًًسا ) { ٕاىل بٓدص اْلًٓة ]أْلحزاة:  ( ًُْع اًَُِكْ َوًَْلِفْص ًَُِكْ ُذهُوجَُِكْ َبْْعَ

71 - 71.]
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 َ َِ َوَسظله َْ َ ، كَاَل: ُنيها ِؾْيَس َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ َِ وَؾِن اًُْمْيِشِر ْجِن َجصٍٍِص، َؾْن َبِتَ

ٍُ كَْوٌم ُحَفاٌت ُؾَصاتٌ  َاِر، كَاَل: فََجاَء ي  ِِف َظْسِر اٍْنه ِ َحاِء، ُمذََلدّلِ ـَ ُمْجَخاِِب اًيَِّماِر َبِو اًْ

َُ َرُسوِل شِل َظَّله  َص َوْج ـه ُْم ِمْن ُمََضَ فَذََم ، تَْي ُُكُِّ هُتُْم ِمْن ُمََضَ َُوِف، ؿَامه اًس ُّ

ْم ِمَن اًَْفاكَِة، فََسَذَي مُثه َدَصَح، فَبََمَص ِتاَل  ًَِما َرَبى هِبِ  َ َِ َوَسظله َْ َ َن َوَبكَاَم، شُل ؿََ ًَل فَبَذه

ي َذَََلُِكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَسٍت{  ِ هُلوا َرجهُِكُ اذله َا اًيهاُس اث فََعَّله مُثه َدَعَة فََلاَل: }ََي َبيُّ

ُِكْ َرِكًِحا{ ]اًًساء: 1]اًًساء:  َْ َ نه شَل ََكَن ؿََ
ّ
ىَل بِٓدِص اْْلًَِٓة، }ا

ّ
هيِت 1[ ا [ َواْْلًََٓة اً

هُلوا شَل{ ]احلَش: ِِف اًَْحَْشِ  ًَِلٍس َواث َمْت  هُلوا شَل َوًَْخْيُؼْص هَْفٌس َما كَسه [ 18: }اث

 ٍِ ، ِمْن َظاعِ ثَْمِص ٍِ ، ِمْن َظاعِ جُّصِ َِ ، ِمْن زَْوِت َِ ، ِمْن ِدْرَُهِ ٍِ َق َرُجٌي ِمْن ِدًيَاِر  -"ثََعسه

ِجُز َوًَْو ثِِضّقِ ثَْمَصٍت" كَاَل: فََجاَء رَ  -َحَّته كَاَل  ـْ َ َُ ث ٍت ََكَدْث َنفُّ ُجٌي ِمَن اْْلَهَْعاِر ِترُصه

ََاٍة،  اٍم َوزِ ـَ َزْث، كَاَل: مُثه ثََخاتََؽ اًيهاُس، َحَّته َرَبًُْت َنْوَمنْيِ ِمْن َظ َؾْْنَا، تَْي كَْس َُعَ

هُي، كََ  َ ٍهََتََ َِ َوَسظله َْ َ ََ َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ َحٌة، فََلاَل َحَّته َرَبًُْت َوْج َُ َُ ُمْش ه ه

يًَة، فََلُ  يهًة َحس َ ْساَلِم س ُ
ّ
: "َمْن َسنه ِِف اَْل َ َِ َوَسظله َْ َ َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

ٌء، َوَمْن  ، ِمْن كرَْيِ َبْن ًَْيُلَط ِمْن ُبُجوِرُِهْ يَشْ ٍُ َس ـْ َ َي هِبَا ت ا، َوَبْجُص َمْن َْعِ َُ َبْجُص

ْساَلمِ 
ّ
، ِمْن  َسنه ِِف اَْل ٍِ ِس ـْ َ ا َوِوْزُر َمْن َْعَِي هِبَا ِمْن ت َُ َِ ِوْزُر َْ َ ئًَة، ََكَن ؿََ ِّ يهًة َسُ س ُ

ٌء" . كرَْيِ َبْن ًَْيُلَط ِمْن َبْوَزاِرُِهْ يَشْ
119
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 : ِ ، ًَُلوُل: كَاَل َؾْحُس اضله َت اًَِْمَساِِنه ، »وؾن ُمصه ِ نه َبْحَسَن احلَِسًِر ِنَخاُة اضله
ّ
ا

نه  َوَبْحَسنَ 
ّ
، َوَُشه اُْلُموِر ُمْحَسََثُُتَا، َوا َ َِ َوَسظله َْ َ ٍس َظَّله شُل ؿََ ْسُي ُمَحمه َُ َِْسِي  اً

ِجزٍِنَ  ـْ « . َما ثُوؿَُسوَن َْلٍٓث، َوَما َبهُُْتْ ِتُم
121

 

كول اخلعَة تـس اًثياء: بٔما تـس :
121

 

ًِق كَاًَْت: َدَذَُْت  ّسِ اَء ِتًِْت َبِِب جَْىٍص اًّعِ ُ َؾْْنَا،  َؾْن َبَْسَ ؿَََّل ؿَائَِضَة َريِضَ اضله

َماِء، فَُلَُْت:  ىَل اًسه
ّ
َواًيهاُس ًَُعَُّوَن، كَُُْت: َما َصبُِن اًيهاِس، فَبََصاَرْث ِجَصِبِسَِا: ا

َِ َوَسظلهَ  َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ْم، كَاًَْت: فَبََظاَل َرُسوُل اضله ـَ َ  بًٌَٓة؟ فَبََصاَرْث ِجَصِبِسَِا: َبْي ه

َُْت َبُظةُّ  ـَ ىَل َجٌِِْب ِكْصتٌَة ِفَيَا َماٌء، فََفذَْحهُتَا، فََج
ّ
، َوا ِِن اًَلْْشُ ا َحَّته ََتَاله ِجسًّ

ْمُس،  هِت اًضه َ َ َوكَْس ََتَ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َف َرُسوُل اضله ِمْْنَا ؿَََّل َرِبِس، فَاهرَْصَ

 َ َس اضله ، مُثه كَاَل:  فََرَعَة اًيهاَس، َوَْحِ ُلُ ُْ َو َب ُُ سُ »ِتَما  ـْ َ ا ت احلسًر«..َبمه
122

 

ََِة: َبنه  ُصو ْجُن ثَْل زَيَا َْعْ ُت احلََسَن، ًَُلوُل: َحسه ـْ وَؾْن َجصٍِِص ْجِن َحاِزٍم، كَاَل: ََسِ

َ ُبِِتَ ِتَماٍل  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ِْبٍ  -َرُسوَل اضله ، فَ  -َبْو س َ َُ بَْؾَعى رَِجاًَل فََلَسَم

، مُثه كَاَل:  َِ َْ َ ، مُثه َبزََْن ؿََ َ ٍَن حََصَك َؾخَُحوا، فََحِمَس اضله ِ َُ َبنه اذله ا »َوحََصَك رَِجاًَل، فََدَََل َبمه

 ِ َِله ِمَن اذله
ّ
ي َبَدُع َبَحةُّ ا ِ ُجَي، َواذله ُجَي، َوَبَدُع اًصه ِّنِ َْلُْؾِعي اًصه

ّ
ِ ا ُس فََو اضله ـْ َ ي ت

ىَل 
ّ
ْم ِمَن اجلََزعِ َواًَََِؽِ، َوَبُِكُ َبْكَواًما ا ًَِما َبَرى ِِف كَُُوهِبِ ُبْؾِعي، َوًَِىْن ُبْؾِعي َبْكَواًما 
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َِةَ  ُصو ْجُن ثَْل ، ِفَِيْم َْعْ ْم ِمَن اًِلََن َواخلرَْيِ ُ ِِف كَُُوهِبِ َي اضله ـَ ِ َما ُبِحةُّ « َما َج فََو اضله

َمِة  ِم.َبنه ِِل ِجََكِ ـَ َص اًيه َ ُْحْ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َرُسوِل اضله
123

 

 ٍُ ٌء فَبَْؾَعا ٍُ يَشْ َ َبََت َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ وِف رواًة ؾيس ٔبْحس:" َبنه َرُسوَل اضله

ٍَن حََصَك ََنًسا َوحََصَك ََنًسا َوكَاَل َجصٌٍِص َبْؾَعى رَِجاًَل َوحََصَك رَِجاًَل كَاَل فََدََلَ  ِ َُ َؾْن اذله

َِ ،مُثه كَاَل...احلسًر. َْ َ َ َوَبزََْن ؿََ َس اًِْمْيرَبَ فََحِمَس اضله ـِ ُْم َؾخُِحوا َوكَاًُوا ، كَاَل: فََع  َبهنه

ََلٍ ِمْن َجْوِف  َْ َ َ َدَصَح َذاَث ً َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ وَؾْن ؿَائَِضَة،:" َبنه َرُسوَل اضله

زُوا،  ، فَبَْظَحَح اًيهاُس، فَذََحسه َِ ِي، فََعَّله ِِف اعلَْسِجِس، فََعَّله رَِجاٌل ِتَعاَلثِ َْ ه اٌَ

 َُ ـَ هْوا َم ُي اعلَْسِجِس ِمَن فَاْجذََمَؽ َبْنََثُ ِمْْنُْم، فََعَ ُْ زُوا، فََىَُثَ َب ، فَبَْظَحَح اًيهاُس، فَذََحسه

ا  ، فَََمه َِ هْوا ِتَعاَلثِ ، فََعَ َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ًِثَِة، فََرَصَح َرُسوُل اضله ها ََلِ اًث َْ ه اٌَ

ِلِ َحَّته  ُْ َز اعلَْسِجُس َؾْن َب ُة َُعَ ـَ اِت ََلُ اًصه َْ ه ا كَََض ََكهَِت اٌَ ْحِح، فَََمه ًَِعاَلِت اًعُّ  َدَصَح 

َف ؿََّله َمََكىُُِكْ، »اًَفْجَص َبْكَدَي ؿَََّل اًيهاِس، فَدََضِهَس، مُثه كَاَل:  َُ ًَْم ََيْ ه ه
ّ
ُس، فَا ـْ َ ا ت َبمه

ِجُزوا َؾْْنَا ـْ ، فَذَ ُِكْ َْ َ «.ًَِىِّنِ َدِضُُت َبْن ثُْفَصَض ؿََ
124

 

 صارت تَسٍ :تَان رفؽ ظوث اخلعَة واَلٕ 

َذا َدَعَة 
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ َؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس شِل، كَاَل: ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

َُ ُمٌِْشُر َجٍُْش ًَُلوُل:  ه ، َحَّته َكَه َُ َخسه قََضُح ، َواص ْ َُ ، َوؿاََل َظْوثُ ٍُ يَا َْ ْث َؾ اْْحَصه

اُُكْ"، َوًَُلولُ  َِ "َظحهَحُِكْ َوَمسه َْ ـَ ْظَح
ّ
"، َوًَْلُصُن تنَْيَ ا اؿَُة َنَِاثنَْيِ ثُْت َبََن َواًسه ـِ ُ : "ت
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نه َذرْيَ اًَْحِسًِر ِنَخاُة شِل، َوَذرْيُ 
ّ
ُس، فَا ـْ َ ا ت حهاتَِة، َواًُْوْسَعى، َوًَُلوُل: "َبمه اًس ه

ٍس، َوَُشُّ اْْلُُموِر ُمْحَسََثُُتَا، َوُُكُّ ِتسْ  َسى ُمَحمه ُُ ؿٍَة َضاَلََلٌ" مُثه ًَُلوُل: "َبََن اًَُِْسى 

َِله 
ّ
ََاؿًا فَا ، َوَمْن حََصَك َدًْيًا َبْو َض ِلِ ُْ ، َمْن حََصَك َماًَل فَِْلَ َِ َبْوىَل ِجلُكِّ ُمْؤِمٍن ِمْن هَْفِس

َوؿََّله ". 
125

 

َماَن ْجَن ثَِضرٍي، ًَُلوُل: كَاَل  ـْ َؽ اًيُّ َُ ََسِ ه اِك ْجِن َحْصٍة، َبه َرُسوُل شِل َظَّله وَؾْن َِسَ

: " َبهَْشْرحُُِكُ اًيهاَر ، َبهَْشْرحُُِكُ اًيهاَر " َحَّته ًَْو ََكَن َرُجٌي ََكَن ِِف  َ َِ َوَسظله َْ َ شُل ؿََ

َو ؿَََّل اًِْمْيرَبِ . ُُ ، َو َُ َ وِق َظْوث ُي اًسُّ ُْ َؽ َب ، َوََسِ َُ ـَ وِق  ََسِ َبْكََص اًسُّ
126

 

، َبْو َؾِن اًزُّ  ُعُحيَا وَؾْن ؿَِّلٍّ َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ، كَاَل: "ََكَن َرُسوُل اضله ترَْيِ

ُحُِِم اْْلَْمُص  َُ هَِشٍُص كَْوٍم ًَُعّحِ ه ه ، َوَكَ َِ صَِف َذزِلَ ِِف َوْْجِ ـْ َ ، َحَّته ه ِ ِم اضله ُصََن ِتبََيه َُِشنِّ فَ

رْبِ  َذا ََكَن َحِسًَر َؾٍِْس ِِبِ
ّ
". كُْسَوًت، َوََكَن ا َُ ْم َضاِحًَك َحَّته ٍَْصثَِفَؽ َؾْي ًَي ًَْم ًََخخَسه

127
 

 : َ َِ َوَسظله َْ َ هُلوااًيهارَ »وَؾْن ؿَِسّي ْجِن َحاُِتٍ،كَاَل: كَال َاًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ ، مُثه «اث

هُلوا اًيهارَ »َبْؾَصَض َوَبَصاخ،مُثه كَاَل:  ،َحَّته َػيَيها ، مُثه َبْؾَصَض َوَبَصاَخ زاََلَثً «اث

                                                           
 (.00ابن حبان)(،و 0244(،والنسائي)82(،وابن ماجة)08248(،وأمحد)414) - 81مسلم -052
 (.2144، و"ادلشكاة" )(114(، وابن حبان)04122حسن : رواه أمحد)- 051
 (وقال شعيب األرنؤوط: إسنادىحسن. 0814حسن :رواه أمحد يف " ادلسند") -054



 

 

 

 

52 

ٍََْيَا،مُثه كَاَل: 
ّ
َه ًَُْيُؼُص ا َمٍة »َبه ْس فَِدََكِ هُلوا اًيهاَر َوًَْو ثِِضّق ِثَْمَصٍت،فََمْن ًَْم جَيِ اث

َحةٍ  َِّ «.َظ
128

 

 اًحَان تخـَمي اخلعَة ٌَحضور وٕارصادُه وكري ذزل :

 :كعؽ اخلعَة خلعحخَ وىزوُه من ؿَّل اعليرب ًخـَمي اًياس بٔمور دٍْنم 

 َِ َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ىَل َرُسوِل اضله
ّ
ُت ا َْ اَلٍل، كَاَل: كَاَل َبتُو ِرفَاؿََة: اْىهَتَ ُِ ِس ْجِن  َْ َؾْن ُْحَ

، ََل  َِ ، َرُجٌي قَصًٌِة َجاَء ٌَْسبَُل َؾْن ِدًيِ ِ ُعُة فَُلَُْت: ََي َرُسوَل اضله َو ََيْ ُُ َ َو َوَسظله

َُ ،كَاَل: فَبَْكدَ  َُ ًَْسِري َما ِدًُي ، َوحََصَك ُدْعَحَخ َ َِ َوَسظله َْ َ َي ؿََّله َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

َِ َرُسوُل  َْ َ َس ؿََ ـَ َُ َحِسًًسا، كَاَل: فََل ، َحِسخُْت كََوائَِم ، فَبُِِتَ ِجُىْصِسٍّ َِله
ّ
َحَّته اْىهَتَىى ا

ُِّمِِن ِممه  َ ـَ ُ َي ً ـَ ، َوَج َ َِ َوَسظله َْ َ ، فَبََُته شِل َظَّله شُل ؿََ َُ َُ شُل، مُثه َبََت ُدْعَحَخ هَم ا ؿََ

ا " . َُ بِٓدَص
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 علن دذي اعلسجس وجَس واخلعَة ؿَّل اعليرب : َتَة اعلسجس-ٔبمٍص ِبًعالت

ُعُة  َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ ، كَاَل: َجاَء َرُجٌي َواًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ ِ َؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس اضله

ِة، فََلاَل:  اًيهاَس ًَْومَ  ـَ ََْت ََي فاَُلُن؟»اجلُُم ه كُْم فَاْرَنْؽ »كَاَل: ََل، كَاَل: « َبَظَ

َخنْيِ  ـَ «.َرْن
131
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 َِ َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ُ َؾْْنَُما، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله ِ َريِضَ اضله وؾن َجاِجَص ْجَن َؾْحِس اضله

ُعُة:  َو ََيْ ُُ َ َو َذا َجاَء َبَحُسُكُْ »َوَسظله
ّ
ََُعّيِ ا ُعُة َبْو كَْس َدَصَح، فََْ َماُم ََيْ

ّ
 َواَل

َخنْيِ  ـَ «.َرْن
131

 

ِة، َوَرُسوُل شِل َظَّله شُل  ـَ ٌَْم اًَْلَعَفاِِنُّ ًَْوَم اًُْجُم َُ كَاَل: َجاَء ُسََ ه وِف رواًة ، َبه

ٌَْم كَْدَي َبْن ًُ  َس ُسََ ـَ ، فََل َ كَاِؿٌس ؿَََّل اًِْمْيرَبِ َِ َوَسظله َْ َ ، فََلاَل َُهُ اًيهِِبُّ َظَّله ؿََ َ َعّّلِ

َُِما".  ـْ ؟ " كَاَل: ََل، كَاَل: "كُْم فَاْرَن َخنْيِ ـَ َت َرْن ـْ : "َبَرَن َ َِ َوَسظله َْ َ شُل ؿََ
132

 

َ كَاَل:  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ : َبنه َرُسوَل اضله ََِمّيِ َذا َدَذَي »وَؾْن َبِِب كَذَاَدَت اًسه
ّ
ا

ََِس َبَحُسُُكُ  َخنْيِ كَْدَي َبْن جَيْ ـَ َنْؽ َرْن «. اعلَْسِجَس فََرَْيْ
133

 

فؼَ ؾيس مسظل :" َؾْن َبِِب كَذَاَدَت  َ  -ًو َِ َوَسظله َْ َ  -َظاِحِة َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ

ًٌِس تنَْيَ َػِْ َ َجا َِ َوَسظله َْ َ َصاَِنِ كَاَل: َدَذَُْت اًَْمْسِجَس َوَرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

 : َ َِ َوَسظله َْ َ َم َبْن »اًيهاِس، كَاَل: فََجََْسُت، فََلاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ـَ َما َمٌَ

ََِس؟ َخنْيِ كَْدَي َبْن ََتْ ـَ ًًِسا َواًيهاُس « حَْصَنَؽ َرْن كَاَل: فَُلَُْت: ََي َرُسوَل شِل َرَبًُْخَم َجا

َذا َدَذَي بَ »ُجَُوٌس، كَاَل: 
ّ
َِْس فَا َخنْيِ  َحُسُُكُ اًَْمْسِجَس، فاََل جَيْ ـَ  «.َحَّته ٍَْصَنَؽ َرْن
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 ما جاء ِف بٔمص اخلعَة ِبًعسكة ؿَّل اعليرب :

 َِ َْ َ ِة َواًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ ـَ ، ًَُلوُل: َجاَء َرُجٌي ًَْوَم اًُْجُم ٍَس اًُْزْسِريه ـِ َؾْن َبِِب َس

ئٍَة تَشه  َْ ُعُة هِبَ َ ََيْ ََْت؟ " َوَسظله ه : "َبَظَ َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ٍت، فََلاَل َُهُ َرُسوُل اضله

 ٍُ ََاًِب فَبَْؾَعا َسكَِة"، فَبًََْلْوا زِ ، َوَحره اًيهاَس ؿَََّل اًعه خنَْيِ ـَ كَاَل: ََل، كَاَل: "َظّيِ َرْن

ََُة جَ  هاِه ُة اًث ـَ ا ََكهَِت اًُْجُم ، فَََمه َ ِمْْنَا زَْوتنَْيِ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ اَء َوَرُسوُل اضله

 ِ ، فََلاَل َرُسوُل اضله َِ َْ َ َسكَِة، كَاَل: فَبًََْلى َبَحَس زَْوت ُعُة، فََحره اًيهاَس ؿَََّل اًعه ََيْ

ٍت، فَبََمْصُث  ئٍَة تَشه َْ ِة هِبَ ـَ َشا ًَْوَم اًُْجُم َُ : "َجاَء  َ َِ َوَسظله َْ َ َسكَِة،  َظَّله شُل ؿََ اًيهاَس ِِبًعه

َسكَِة، فَبًََْلى  ، مُثه َجاَء اْْلَٓن فَبََمْصُث اًيهاَس ِِبًعه ََاًِب، فَبََمْصُث َُهُ ِمْْنَا ِتثَْوتنَْيِ فَبًََْلْوا زِ

ٍُ َوكَاَل: "ُذْش زَْوتََم". َبَحَسُُهَا"، فَاْىهَتََص
134

 

َصاَن ْجِن ُحَعنْيٍ كَاَل: " َما َدَعَحيَ   -ظَّل شُل ؿَََ وسظله  -ا َرُسوُل شِل َوَؾْن ِْعْ

َسكَِة ، َوهَنَاََن َؾْن اًُْمثََْلِ "  َله َبَمَصََن ِِبًعه
ّ
ُدْعَحًة ا

135
 

َ -وَؾْن كٍَُْس  َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َِ كَاَل: َربِِٓن اًيهِِبُّ َظَّله اضله َو اْجُن َبِِب َحاِزٍم، َؾْن َبِتَ ُُ َو

ُعُة فَبََمَصِِن  َو ََيْ ُُ .َو ّيِ ىَل اًّؼِ
ّ
ًُْت ا ، فََحوه

136
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،ؿَََّل اعِلْيرَبِ و  َ َِ َوَسظله َْ َ ُت اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ ـْ ،ََسِ َُ ُ َؾْي َؾْن َبِِب جَْىَصَت َريِضَ اضله

ًت،َوًَُلوُل:  َِ َمصه َْ َ ً
ّ
ًت َوا ىَل اًيهاِس َمصه

ّ
، ًَْيُؼُص ا َِ ىَل َجٌِْح

ّ
ٌس، »َواحلََسُن ا َِّ َشا س َ َُ اتِِْن 

َِِمنيَ  َِ تنَْيَ ِفئََخنْيِ ِمَن اعلُْس ََِح ِت َ َبْن ًُْع يه اضله ـَ َ «.َوً
137

 

 َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ، كَاَل: ََكىَََكَن َرُسوُل اضله َِ ِ ْجِن جَُصًَْسَت، َؾْن َبِتَ وَؾْن َؾْحِس اضله

َما كَمِ  ُعُحيَا، فََجاَء اًَْحَسُن، َواًُْحَسنْيُ ؿََََْيِ َل ََيْ اِن، فََْنَ َُثَ ـْ َ ََاِن َوً َصاِن ًَْمض ِ ََعاِن َبْْحَ

، مُثه  َِ َُِما تنَْيَ ًََسًْ ـَ ، فََحَمَََُِما فََوَض َ ِمَن اًِْمْيرَبِ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َرُسوُل اضله

هَما َبْمَواًُُِكْ َوَبْوََلُدُُكْ ِفْذيَ  ه
ّ
: }ا ُ َوَرُسوُُهُ [ هََؼْصُث 15ٌة{ ]اًخلاجن: كَاَل: " َظَسَق اضله

هُتَُما  ـْ ُت َحِسًِِث َوَرفَ ـْ اِن، فظََلْ َبْظرِبْ َحَّته كََع َُثَ ـْ َ ََاِن َوً ِحَهنْيِ ًَْمض ِ ٍِْن اًعه َش َُ ىَل 
ّ
ا

."
138

 

 ، َو ؿَََّل اًِْمْيرَبِ ُُ ُت ُؾثَْماَن ْجَن َؾفهاَن، َو ـْ وَؾْن ُموََس ْجِن َظََْحَة، كَاَل: "ََسِ

ُن  ، َواًُْمَؤّذِ َخْزرِبُ اًيهاَس، ٌَْسبًَُُِْم َؾْن َبْدَداِرُِهْ َو ٌَس ْ ُُ الَت، َو ًُِلمُي اًعه

." اِرُِهْ ـَ َوَبْس
139
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 وتَان َتسج اخلعَة مؽ اًياس تـس ىزوُه من ؿَّل اعليرب فامي َيط معاحلِم : 

َِ َوَسظلهَ  َْ َ  ًَْْنُِل ِمَن اًِْمْيرَبِ َؾْن َبوَِس ْجِن َمازِلٍ كَاَل: " ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

َُِعّّلِ "  ٍُ فَ ىَل ُمَعاله
ّ
ُم ا َُ مُثه ًََخَلسه ُم ََُِكِّ ُجُي ِِف اًَْحاَجِة، فَ َُ اًصه ُم ََُِكِّ ِة، فَ ـَ ًَْوَم اًُْجُم

.
141

 

 اخلعَة من اًلعس وإَلجياز ِف دعحخَ :حال 

ا ىََزَل َؾْن َواِظِي ْجِن َحِهاَن، كَاَل: كَاَل َبتُو َوائٍِي: َدَعحَ  يَا َْعهاٌر، فَبَْوَجَز َوَبتَََْف، فَََمه

ُت  ـْ ِّنِ ََسِ
ّ
ََْلَؼاِن ًََلْس َبتََْْلَت َوَبْوَجْزَث، فَََْو ُنْيَت ثَيَفهْسَت فََلاَل: ا كَُْيَا: ََي َبَِب اًْ

ُجِي، نه ُظوَل َظاَلِت اًصه
ّ
، ًَُلوُل: "ا َ َِ َوَسظله َْ َ َوِكرَصَ  َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ

ََاِن  نه ِمَن اًَْح
ّ
وا اًُْرْعَحَة، َوا اَلَت، َواْكرُصُ ، فَبَِظََُوا اًعه َِ ، َمئِيهٌة ِمْن ِفْلِِ َِ ُدْعَحخِ

ًصا" . ِْسْ
141

 

 ، َ َِ َوَسظله َْ َ َصَت، كَاَل: "ُنْيُت ُبَظّّلِ َمَؽ َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ وَؾْن َجاِجِص ْجِن ََسُ

 َُ َُ كَْعًسا" . فَََكهَْت َظاَلثُ كَْعًسا، َوُدْعَحُخ
142

 

َ ََل ًُِعَُي اًَْمْوِؾَؼَة ًَْوَم  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ وِف رواًة : "ََكَن َرُسوُل اضله

َماٌث ٌَِسرَياٌث". نه َُكِ ُُ هَما  ه
ّ
ِة، ا ـَ اًُْجُم
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 ما جاء ِف كصاءت اخلعَة ٌَلصبٓن ِف دعحة ادلـة :

َضاٍم ِتًْ  ُِ َماِن ، كَاًَْت: َؾْن ُبّمِ  ـْ َله ِمْن ِِف َرُسوِل »ِت َحاِرزََة ْجِن اًيُّ
ّ
َما َحِفْؼُت ق،ا

ةٍ  ـَ ُعُة هِبَا ُُكه مُجُ ،ََيْ َ َِ َوَسظله َْ َ ،كَاًَْت: َوََكَن ثَيُّوُرََن َوثَيُّوُر «شِل َظَّله شُل ؿََ

َ َواِحًسا. َِ َوَسظله َْ َ َرُسوِل شِل َظَّله شُل ؿََ
144

 

َؽ اًيهِِبه َظَّله وَؾْن ؾَ  َُ ََسِ ه ، َبه َُ ُ َؾْي َِ َريِضَ اضله ََّل،َؾن َْبِتَ ـْ َ َعاٍء،َؾْن َظْفَواَن ْجِن ً

َ ًَْلَصُب ؿَََّل اعِلْيرَبِ  َِ َوَسظله َْ َ [ .77اًزدصف: «]َوََنَدْوا ََيَمازِلُ »شُل ؿََ
145

 

 

 ء :اٍْنىي ؾن رفؽ اخلعَة ًَسًَ ِف ادلؿاء ؿَّل اعليرب ِف كري الاسدسلا

ا  ـً اَرَت ْجِن ُرَؤًَْحَة، كَاَل: َرَبى ثَِْشَ ْجَن َمْصَواَن ؿَََّل اًِْمْيرَبِ َراِف ، َؾْن ُْعَ َؾْن ُحَعنْيٍ

، فََلاَل:  َِ َِ »ًََسًْ َْ َ ٍِْن، ًََلْس َرَبًُْت َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ َََس اثنَْيِ اًْ َُ كَدهَح شُل 

 َ َ َما ٍَزًُِس ؿَََّل َبْن ً َحةِ َوَسظله ّحِ َِ اًُْمس َ ـِ ْظَح
ّ

َىَشا، َوَبَصاَر ِِب َُ  ٍِ ََِس «.ُلوَل ِت
146

 

َشا"، َوَبَصاَر  َُ َ ؿَََّل  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ وِف رواًة :" : "َما َزاَد َرُسوُل اضله

حهاتَِة . َِ اًس ه ـِ ْظَح
ّ

ِِب
147
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ِ ٔبما اذلي ورد ؾن ٔبوس ريض شل ؾيَ ِف " اًعحَحني" :" َبنه َرُسو  َل اضله

َله ِِف اَِلْسِدْسَلاِء، 
ّ
َِ ا ٍء ِمْن ُدؿَائِ َِ ِِف يَشْ َ ََكَن ََل ٍَْصفَُؽ ًََسًْ َِ َوَسظله َْ َ َظَّله شُل ؿََ

 َِ َْ تَْع
ّ
ََاُض ا َ َِ َحَّته ٍَُصى ت َُ ََكَن ٍَْصفَُؽ ًََسًْ ه ه

ّ
«.فَا

148
 

من ظفاث  فٕاما ٔبن َُيمي ؿَّل هفي ظفة مـَية -حفؼَ شل  -ًلول ٔبحس ؿَْلؤَن 

اًصفؽ ،ٔبي َل ًحاًف ِف رفؽ ًسًَ ٕاَل ِف الاسدسلاء حَّت ٍُصى تَاض ٕاتعََ ، وٕاما 

ٔبن َُيمي ؿَّل ٔبن ٔبوًسا كال ِبذلي كس ؿظل ، وكرٍي ؿظل ما طل ًـظل وهلي ما طل 

ًيلي،واًثاِن ٔبػِص ْٔلهَ كس زخت ٔبن اًيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل رفؽ ًسًَ ِف 

 مواظن ُبدص كسمٌا تـضِا.

سائاًل شل اًخوفِق : ٔبن كول اًعحاِب اجلََي ٔبوس جن مازل َُيمي ؿَّل  ؤبكول

ٔبهَ ؿَّل ٔبن رسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل َكن َل ٍصفؽ ًسًَ ِف يشء من دؿائَ 

ؿَّل اعليرب ِف دعحة ادلـة ٕاَل ِف الاسدسلاء وتني ظفذَ تبٔهَ حَّت ٍُصى تَاض 

شا س َاق الكمَ ريض شل ٕاتعََ، وس َبِٔت مـيا ٕا:اا َكن ٌضري ِبًس حاتة ،  ُو

» ؾيَ  فلس زخت ؾيَ ِف رواًة ؾيس مسظل ؤبْحس ،َؾْن ََثِتٍت، َؾْن َبوٍَس، كَاَل : 

ََاُض  َ ؿَاِء، َحَّته ٍَُصى ت َِ ِِف ادلُّ َ ٍَْصفَُؽ ًََسًْ َِ َوَسظله َْ َ َرَبًُْت َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ

 َِ َْ تَْع
ّ
«.ا
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ؾْنم من رفؽ اًيِب ظَّل شل ؿَََ وسظل ًَسًَ  ؤبًًضا ًـظل اًعحاتة ريض شل

ِف نثري من اعلواظن اًيت ٌُسددـس ٔبن َل ٍىون ًـَمِا ٔبوس ريض شل ؾيَ 

واذلي ذسم رسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل ؾَش س يني .وذلا ٔبورد إَلمام 

اًحلوي ِف " ُشخ اًس ية " حسًر ٔبوس اذلي مـيا ِف ِبة " هصاَُة رفؽ 

 . وشل ٔبؿظل اًَسٍن ِف اخلعحة

وكال إَلمام اًحلوي ِف "ُشخ اًس ية"رفؽ اًَسٍن ِف اخلعحة كري مَشوع ، وِف 

الاسدسلاء س ية ، فٕان اسدسلى ِف دعحة ادلـة ٍصفؽ ًسًَ اكذساًء ِبًيِب ظَّل 

 شل ؿَََ وسظل .

 ما ٍىٍص من اخلعحة :

ظَّل شل  -ِؾْيَس اًيهِِبِّ كَاَل: َدَعَة َرُجٌي  -ريض شل ؾيَ  -َؾْن ؿَِسّيِ ْجِن َحاُِتٍ 

ِعَِِما فََلْس قََوى ،  -ؿَََ وسظل  ـْ َ فََلاَل: َمْن ًُِعْؽ شَل َوَرُسوَُهُ فََلْس َرَصَس ، َوَمْن ً

: " ِتئَْس اًَْرِعَُة َبهَْت ، كُْي: َوَمْن -ظَّل شل ؿَََ وسظل  -فََلاَل َرُسوُل شِل 

ِط شَل َوَرُسوَُهُ فََلْس قََوى  ـْ َ ً. "
151

 

ِمرِي ، اًُْمْلذَِِض  َِ ِِف اًضه ًِدََْشٍِِى  َِ َْ َ هَما َبْىَىَص ؿََ ه
ّ
َََماِء : ا ـُ اؿٌَة ِمَن اًْ كَاَل اًَْلايِض َومَجَ

 َِ َْ َ ُ ؿََ َِ ،َٓكَ كَاَل َظَّله اضله اىَل ِتَخْلِسَِي اَْسِ ـَ َ ِ ث ِؼميًا ضِله ـْ َ ْعِف ث ـَ ٍُ ِِبًْ هْسِوًَِة ،َوَبَمَص ٌَِد
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ََُلْي  َوَسظلهَ  ًِ ُ َوَصاَء فاَُلٌن ،َوًَِىْن  ِِف اًَْحِسًِر اْْلَٓدِص:" ََل ًَُلْي َبَحُسُُكْ َما َصاَء اضله

ُ مُثه َصاَء فاَُلٌن". َما َصاَء اضله
151

 

 اًخحشٍص من خماًفة اخلعَة بٔكواُه ْٔلفـاُه :

ُت َرُسوَل شِل َظَّله شلُ  ـْ اُء  َؾْن ُبَساَمَة ْجِن َزًٍْس، كَاَل: ََسِ َ ًَُلوُل: " جُيَ َِ َوَسظله َْ َ ؿََ

َُ ِِف اًيهاِر، فََُِسوُر َٓكَ ًَُسوُر  ُ ًُِق َبْكذَات ََُِْلى ِِف اًيهاِر، فَذَْيَس ُجِي ًَْوَم اًِلَِاَمِة فَ ِِبًصه

ُوَن: َبْي فاَُلُن َما َصبِهَُم؟ َِ فََُِلًو َْ َ ُي اًيهاِر ؿََ ُْ ، فََِْجَخِمُؽ َب ٍُ َبًََُْس  احِلَماُر ِجَصَحا

 ، َِ ُصوِف َوََل بٓثَِ ـْ ُصوِف َوحَْْنَاََن َؾِن اعلُْيَىِص؟ كَاَل: ُنْيُت بُٓمُصُُكْ ِِبًَْم ـْ ُنْيَت ثَبُِمُصََن ِِبًَْم

." َِ َوَبهْنَاُُكْ َؾِن اعلُْيَىِص َوبٓثَِ
152
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 اًسادساًفعي 

 بٓداة ؤبحوال من ٔبراد ادلـة 

 احلصص ؿَّل قسي ادلـة اعلس خحة :

َ َؾْن َبِِب  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ : َبنه َرُسوَل اضله َُ ُ َؾْي ٍَس اخلُْسِرّيِ َريِضَ اضله ـِ َس

ِة َواِجٌة ؿَََّل ُُكِّ ُمْحَخظِلٍ »كَاَل:  ـَ «.قُْسُي ًَْوِم اجلُُم
153

 

 : َ َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت، كَاَل: كَاَل اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ ُُ ِ ثَ »وَؾْن َبِِب  اىَل ؿَََّل ُُكِّ ُمْسظِلٍ ضِله ـَ

ٍم ًَْوًما ِة َبَيه ـَ ْح ، َبْن ًَْلدَِسَي ِِف ُُكِّ س َ «َحقٌّ
154

 

ٍم، ًَْلِسُي  ِة َبَيه ـَ ْح ِ ؿَََّل ُُكِّ ُمْسظِلٍ َبْن ًَْلدَِسَي ِِف ُُكِّ س َ وِف رواًة: "َحقٌّ ضِله

. " ٍُ َُ َوَجَسَس َرِبَس
155

 

 أْلدَل ؿَّل اس خححاتَ :

َصٍَْصتَ  ُُ :  َؾْن َبِِب  َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ِ َظَّله اضله بَ فَبَْحَسَن »، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله َمْن ثََوضه

ِة،  ـَ ىَل اًُْجُم
ّ
ِة ا ـَ َة، فََسِمَؽ َوَبهَْعَت قُِفَص َُهُ َما تنَْيَ اًُْجُم ـَ اًُْوُضوَء، مُثه َبََت اًُْجُم

ٍم، َوَمْن َمسه اًْحَ  «.ََص، فََلْس ًََلاَوِزََيَدُت زاََلزَِة َبَيه
156
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، كَاًَْت: ََكَن اًيهاُس ًًَْذَاتُوَن ًَْوَم  َ َِ َوَسظله َْ َ وَؾْن ؿَائَِضَة، َزْوحِ اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ

َصُق، فََِْرُصُح  ـَ ، فََِبِثُوَن ِِف اًُلَحاِر ًُِعَُُبُُم اًُلَحاُر َواً َواِِلِّ ـَ ِة ِمْن َمٌَاِزًِِِْم َواً ـَ اجلُُم

َو ِؾْيِسي، ِمْْنُ  ُُ وَْساٌن ِمْْنُْم َو
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َصُق، فَبَََت َرُسوَل اضله ـَ ُم اً

 : َ َِ َوَسظله َْ َ َشا»فََلاَل اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ َُ ََْوِمُِكْ  ًِ «ًَْو َبىهُِكْ ثََعِهْصُُتْ 
157

 

َصتَ  َُ َسبََل َْعْ ه ٍَس: َبه ـِ ََي ْجِن َس ِة، فََلاًَْت: كَاًَْت  وؾن ََيْ ـَ َؾِن اًُلْسِي ًَْوَم اجلُُم

ِة،  ـَ ىَل اجلُُم
ّ
َذا َراُحوا ا

ّ
ُ َؾْْنَا: " ََكَن اًيهاُس َمَِيََة َبهُْفِسِِْم، َوََكهُوا ا ؿَائَِضُة َريِضَ اضله

ْم فَِلَِي ًَُِْم: ًَِو اْكدََسَُُْتْ ". ئهَِتِ َْ َُ َراُحوا ِِف 
158

 

َصاِق َجاُءوا فََلاًُوا: ََي اْجَن َؾحهاٍس َبحََصى اًُْلْسَي  وَؾْن ِؾْىصَِمَة، َبنه  ـِ ِي اًْ ُْ ُبََنًسا ِمْن َب

ًَِمِن اْكدََسَي، َوَمْن ًَْم ًَْلدَِسْي  َُ َبْظَُِص، َوَذرْيٌ  ه ِة َواِجدًا؟ كَاَل: ََل، َوًَِىٌ ـَ ًَْوَم اًُْجُم

 َ ََْف ت ُُكْ َن َِ ِتَواِجٍة، َوَسبُْذرِبُ َْ َ ُِوِدٍَن ًََْخَُسوَن فََََُْس ؿََ ْسُء اًُْلْسِي ََكَن اًيهاُس َمْج

ْلِف  ًلا ُمَلاِرَة اًسه َِّ ، َوََكَن َمْسِجُسُُهْ َض ُِوِرُِهْ َمَُوَن ؿَََّل ُػ ـْ َ وَف َوً َو  -اًعُّ ُُ هَما  ه
ّ
ا

ِ  -َؾصٌٌِش  ِِف ًَْوٍم َحاّرٍ َوَؾِصَق اًيهاُس ِِف َذزِلَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَصَح َرُسوُل اضله

وِف  ِ  اًعُّ ا َوَجَس َرُسوُل اضله ًضا، فَََمه ـْ َ ُضُِْم ت ـْ َ َحَّته ََثَرْث ِمْْنُْم ِرََيٌخ بَٓذى ِتَشزِلَ ت

حَي كَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َََمسه »ثِسْلَ اًّصِ ََْوَم فَاْكدَِسَُوا، َوًْ َشا اًْ َُ َذا ََكَن 
ّ
َا اًيهاُس ا َبيُّ

 َِ َِ َوِظَِح يِ ُْ ُس ِمْن ُد ُ ِِبًَْزرْيِ كَ « َبَحُسُُكْ َبفَْضَي َما جَيِ اَل اْجُن َؾحهاٍس: مُثه َجاَء اضله
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ي ََكَن  ِ ُغ اذله ـْ َ َة ت َُ ، َوَذ َؽ َمْسِجُسُُهْ َمَي َوُوّسِ ـَ وِف، َوُنُفوا اًْ َوًَِخُسوا كرَْيَ اًعُّ

َصِق. ـَ ًضا ِمَن اًْ ـْ َ ُضُِْم ت ـْ َ ًُْؤِذي ت
159

 

ِ ظَ  ٌَْسٍة، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اضله َصَت ْجِن ُج : وؾن ََسُ َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ بَ »َّله اضله َمْن ثََوضه

َمْت، َوَمْن اْكدََسَي فَاًُلْسُي َبفَْضيُ  ـْ ِة فَُِبَا َوِه ـَ «.ًَْوَم اجلُُم
161

 

َصٍَْصَت ، َوؿَائَِضَة، َوَبوٍَس:  ُُ لول إَلمام اًَتمشي : َوِِف اًَحاِة َؾْن َبِِب  َحِسًُر »ًو

َصَت َحِسًٌر َحَسنٌ  َشا اًَْحِسًَر َؾْن كَذَاَدَت،  ، كَْس َرَوى«ََسُ َُ اِة كَذَاَدَت  ُغ َبَْصَ ـْ َ ت

ُضُِْم، َؾْن كَذَاَدَت، َؾْن احلََسِن، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله  ـْ َ ٍُ ت َصَت، َوَرَوا َؾِن احلََسِن، َؾْن ََسُ

ظْلِ ِمنْ  ـِ ِي اً ُْ َشا ِؾْيَس َب َُ َمُي ؿَََّل  ـَ َ ُمْصَساًل، " َواً َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ اِة اًيهِِبِّ  اضله َبَْصَ

زَِئ  ِة، َوَرَبْوا َبْن جُيْ ـَ : اْدذَاُروا اًُلْسَي ًَْوَم اجلُُم َسُُهْ ـْ َ ، َوَمْن ت َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َظَّله اضله

ا ًَُسلُّ ؿَََّل َبنه َبْمَص اًيهِِبِّ  : " َوِممه يُّ ـِ اِف ِة "كَاَل اًضه ـَ اًُوُضوُء ِمَن اًُلْسِي ًَْوَم اجلُُم

ََاِر ََل ؿَََّل اًُوُجوِة َظَّله  َُ ؿَََّل اَِلْدِذ ه ِة َبه ـَ َ ِِبًُلْسِي ًَْوَم اجلُُم َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ  اضله

 ِ َِْمَت َبنه َرُسوَل اضله ثَْماَن: َواًُوُضوُء َبًًْضا، َوكَْس ؿَ ـُ ًِ ُِْر كَاَل  َص، َح َحِسًُر ُْعَ

َ َبَمَص ِِبًلُ  َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ٍُ ؿَََّل اًُوُجوِة َظَّله اضله ََِما َبنه َبْمَص ِة ، فَََْو ؿَ ـَ ْسِي ًَْوَم اجلُُم

: اْرِجْؽ فَاْكدَِسْي، َوًََما  ، َوًَُلوَل َُهُ ٍُ ُص ُؾثَْماَن َحَّته ٍَُصده ْك ُْعَ ََاِر ًَْم ًََْتُ ََل ؿَََّل اَِلْدِذ

شَ  َُ ، َوًَِىْن َدله ِِف  َِ ا احلَِسًِر َبنه اًُلْسَي ًَْوَم َدِفَي ؿَََّل ُؾثَْماَن َذزِلَ َمَؽ ِؿَِْم

ُة ؿَََّل اعلَْصِء ِِف َذزِلَ " َِ فَْضٌي ِمْن كرَْيِ ُوُجوٍة، جَيِ ِة ِفِ ـَ  اجلُُم
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ؤبكول ؿَّل من ٌس خسًون ؿَّل ٕاىَكر ٔبمري اعلؤمٌني ْعص جن اخلعاة ريض شل 

و ؿَّل اعليرب ؿَّل ثبٔدٍص وؿسم اًلسي ٔبًًضا ،  ؾيَ ؿَّل ؾامثن ريض شل ؾيَ ُو

ن ُشا دعبٔ ، فٕاهَ ًو كَيا ِبَٕلىَكر دَلَل ؿَّل اًوجوة ، ًلَيا توجوة َتَة فإ 

اعلسجس  ، فلس فاحِك ٔبًًضا ٕاىَكر رسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل ؿَّل سََم 

اًلعفاِن وُو ؿَّل اعليرب ًـسم ظالثَ ًخحَة اعلسجس ؤبًًضا ًلرٍي ْلٔنَث من 

هُت ثـَمون من ٔبن مجَؽ َصاِب مثي جاجص جن ؾحس شل ريض شل ؾْنْل ، وبٔ 

ُست ؿَّل اًوجوة  ،  ٕاَل َس ظَواث ِف اًَوم  اًيوافي ِف ؿساد اًخعوع ًو

واٌَََل ، وإَلىَكر ؿَّل من كال ِبالف ذزل َكئيًا من َكن ، واخلعَة ؿَّل 

بٔمص هبا ، وأْلمص ؾيسَن ؿَّل  اعليرب ًلذسي جصسول شل ظَّل شل ؿَََ وسظل ًو

الاس خححاة ، ٔبفال ٍىفِِك  كول رسول شل اًوجوة ماطل ًرصفَ ظارف ٕاىل 

ا هلول :  ـً ة ٔبِب ٍُصصت ِف َصَح مسظل ، وُكيا مجَ ظَّل وسظل ِبًوضوء من راًو

و حَكميا تـس رسد أْلدَل ِٕبهعاف ما ٔبدذَفٌا مؽ  ٕاذا حص احلسًر فِو مشُِب ، ًو

ي  ا َل ٌس خلمي اًؼي واًـود ٔبؾوح . وجود اًيط ، دَلَل ؿَّل كًو

 ظفة اًلسي :

َذا اْكدََسَي ِمَن ؾَ و 
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ْن ؿَائَِضَة، كَاًَْت: "ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

بُ  َُ ، مُثه ًََخَوضه اُِهِ فََِْلِسُي فَْصَج َِ ؿَََّل ِِشَ ََِمَيِ . مُثه ًُْفصُِغ ِت َِ  اًَْجيَاتَِة ًَْحَسُب فََِْلِسُي ًََسًْ

اَلِت، مُثه ًَبِ  ٍُ ٌَِعه َذا َرَبى ُوُضوَء
ّ
ِص. َحَّته ا ـْ َُ ِِف ُبُظوِل اًضه ـَ ُِْسِذُي َبَظاِت ُذُش اًَْماَء فَ
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. مُثه  ٍِ َِ زاََلَج َحَفٌَاٍث. مُثه َبفَاَض ؿَََّل َسائِِص َجَسِس َب َحَفَن ؿَََّل َرِبِس َخرْبَ َبْن كَْس اس ْ

. " َِ َْ قََسَي رِْجََ
161

 

ُِْموهَةُ  َ َماًء : »وَؾِن اْجِن َؾحهاٍس، كَاَل: كَاًَْت َم َِ َوَسظله َْ َ ُت ٌَِيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ ـْ َوَض

، مُثه  ٍُ ، فََلَسَي َمَشاِنرَي اُِهِ ثنَْيِ َبْو زاََلًَث، مُثه َبفَْصَغ ؿَََّل ِِشَ َِ َمصه ٌَُِْلْسِي، فََلَسَي ًََسًْ

َُ وَ  َخًَْضَق، َوقََسَي َوْْجَ ٍُ ِِبَْلْرِض، مُثه َمْضَمَغ َواس ْ ، مُثه َبفَاَض َمَسَح ًََس َِ ًََسًْ

 َِ ِْ َِ فََلَسَي كََسَم َل ِمْن َمََكِه ، مُثه ََتَوه ٍِ «.ؿَََّل َجَسِس
162

 

 ٔبن ًَخس بٔفضي زَاتَ وبٔهؼفِا :

اَء ِؾْيَس َِبِة اعلَْسِجِس،  ً ِسرَيَ اِة، َرَبى ُحَله َص ْجَن اخلَعه َص: َبنه ُْعَ ِ ْجِن ُْعَ َؾْن َؾْحِس اضله

َذا كَِسُموا فََلاَل: ََي َرُسوَل 
ّ
ِة َوٌََِْوفِْس ا ـَ هَتَا ًَْوَم اجلُُم ، فَََِخس ْ ٍِ ِش َُ ًَْت  ِ ًَِو اْصََتَ اضله

 : َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ََْم، فََلاَل َرُسوُل اضله َ ٍِ َمْن ََل َذاَلَق َُهُ »ؿََ ِش َُ هَما ًََْخَُس  ه
ّ
ا

ِ َظَّله « ِِف اْلِٓدَصتِ  َص مُثه َجاَءْث َرُسوَل اضله َ ِمْْنَا ُحٌََي، فَبَْؾَعى ُْعَ َِ َوَسظله َْ َ  شُل ؿََ

ًَِيَا َوكَْس  ، َنَسْوثَ ِ ُص: ََي َرُسوَل اضله ً، فََلاَل ُْعَ ، ِمْْنَا ُحَله َُ ُ َؾْي اِة َريِضَ اضله ْجَن اخلَعه

 َ ِ َظَّله شُل ؿََ ِ ُؾَعاِرٍد َما كََُْت؟ كَاَل َرُسوُل اضله : كََُْت ِِف ُحَله َ َِ َوَسظله ِّنِ ًَْم »َْ
ّ
ا
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ًَِخَْخََسَِا ، َبًذا َُهُ ِتَمىهَة « َبْنُسَىَِا  َُ ُ َؾْي اِة َريِضَ اضله ُص ْجُن اخلَعه ا ُْعَ َُ فََىَسا

ُمَْشًَِك.
163

 

ِة، فََصَبى ـَ َ َدَعَة اًيهاَس ًَْوَم اًُْجُم َِ َوَسظله َْ َ  وَؾْن ؿَائَِضَة، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ

ْن 
ّ
: "َما ؿَََّل َبَحِسُُكْ ا َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ََاَة اًيَِّماِر، فََلاَل َرُسوُل اضله ْم زِ ؿََََْيِ

" َِ َِ ِسَوى زَْوَِبْ ِمِْيَخِ خِ ـَ ًُِجُم ًة َبْن ًَخهِزَش زَْوتنَْيِ  ـَ َوَجَس َس
164

 

 اس خححاة اًخـعص واًسواك :

، كَاَل: َبْصَُِس  َؾْن َبِِب جَىِص ْجِن اعلُيَىِسِر، ُصو ْجُن ُسَمَْيٍ اَْلهَْعاِريُّ زَِِن َْعْ كَاَل: َحسه

َ كَاَل:  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َُِس ؿَََّل َرُسوِل اضله ٍَس كَاَل: َبْص ـِ اًُلْسُي »ؿَََّل َبِِب َس

 َ ، َوَبْن ً ، َوَبْن ٌَْسََته ِة َواِجٌة ؿَََّل ُُكِّ ُمْحَخظِلٍ ـَ ْن َوَجسَ ًَْوَم اجلُُم
ّ
كَاَل « َمسه ِظًَحا ا

ٌصو:  ُ َبْؿظَلُ »َْعْ َُة، فَاضله ا اَِلْسِدٌَاُن َواًّعِ َُ َواِجٌة، َوَبمه ه ا اًُلْسُي، فَبَْصَُِس َبه َبمه

َو َبْم ََل. ُُ َبَواِجٌة 
165
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 ُِ ا ِسنِي اًؼه ِة ِتَعََِة ََتْ ـَ ِت اًُْجُم ا ُدعه ٍُْن ْجُن اًُْميرِِي: ًَمه ِص ِمَن اًُْلْسِي َوكَاَل اًزه

ْنِص َواًُْميَاَجاِت  َو َمَحيُّ اذّلِ ُُ ي  ِ ُُة اًَْفِم اذله َِ َواًخهْيِؼَِف َواًخهَعَُِّة ََنَسَة َذزِلَ ثَْع

َزاََلُ َما ًََُضُّ اًَْماَلئَِىَة َوتَِِن بَٓدَم.
ّ
َوا

166
 

َدٍت: ّسِ ـَ َخَحةٌّ ِِف َحاََلٍث ُمذَ َواُك ُمس ْ َِ  وكال اجن دكِق اًـَس : اًّسِ َْ َ ِمْْنَا: َما َدله ؿََ

: َبَنه َمبُِموُروَن ِِف ُُكِّ َحاََلٍ ِمْن  َِ ُّ ِفِ اَلِت، َواًّّسِ َو اًِْلَِاُم ٕاىَل اًعه ُُ َشا اًَْحِسًُر، َو َُ

ِف  ًََِشَ ٍل َوهََؼافٍَة، ٕاْػَِاًرا  ِ َؾزه َوَجيه َبْن ىَُىوَن ِِف َحاََلِ َٓكَ ِة ٕاىَل اضله  َبْحَواِل اًخهَلصُّ

ٍُ ؿَََّل ِِف  َُ ًََضُؽ فَا ه َو َبه ُُ ، َو هُق ِِبًَْمسَلِ َ ـَ َحاَدِت، َوكَْس ِكَِي: ٕانه َذزِلَ ِْلَْمٍص ًََخ ـِ اًْ

. َواُك ِْلَْجِي َذزِلَ ًَْىصِيَِة فَُسنه اًّسِ ِة ا اِِئَ ى ِِبًصه اًَْلاِرِئ، َوًََخبَذه
167

 

 

 احلصص ؿَّل اًخحىري واعلْش ٕاىل اًعالت ِبًسىِية :

َ ًَُلوُل:  َؾنْ  َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ُت َرُسوَل اضله ـْ َصٍَْصَت، كَاَل: ََسِ ُُ َذا ُبِكميَِت »َبِِب 
ّ
ا

ِىِيَُة، فََما َبْدَرْنُُتْ  ُِكُ اًسه َْ َ ا ثَْمُضوَن، ؿََ َُ ْوَن، َوِبثُو ـَ ا جَْس َُ اَلُت ، فاََل ثَبِثُو اًعه

وا ُّوا، َوَما فَاحَُِكْ فَبَثِمُّ .«فََعَ
168
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ا ثَْمُضوَن  َُ ْوَن، َوِبثُو ـَ ا َوَبهُُْتْ جَْس َُ اَلَت فاََل ثَبِثُو َذا َبثَُُُْتُ اًعه
ّ
وِف رواًة :" : "ا

ُّوا َوَما فَاحَُِكْ فَاْكُضوا" . ِىِيَُة، فََما َبْدَرْنُُتْ فََعَ ُِكُ اًسه َْ َ َوؿََ
169

 

، كَا َِ ِ ْجِن َبِِب كَذَاَدَت، َؾْن َبِتَ ُن هَُعّّلِ َمَؽ اًيهِِبِّ َظَّله شُل وَؾْن َؾْحِس اضله َل: تٌَََُْما ََنْ

ا َظَّله كَاَل:  َؽ َجَََحَة ِرَجاٍل، فَََمه ْذ ََسِ
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ َجَْيَا « َما َصبِىُُِكْ؟»ؿََ ـْ َخ كَاًُوا: اس ْ

اَلِت؟ كَاَل:  ىَل اًعه
ّ
ُِكْ »ا َْ ََ ـَ اَلَت فَ َذا َبثَُُُْتُ اًعه

ّ
َُوا ا ـَ ِىِيَِة، فََما َبْدَرْنُُتْ  فاََل ثَْف ِِبًسه

ُّوا َوَما فَاحَُِكْ فَبَُِتُّ ". فََعَ
171

 

 احلصص ؿَّل ؿسم َّتعي اًصكاة وبٔن جيَس حِر اىهتىى تَ اعللام :

ِة، فََجاَء  ـَ ًًِسا َمَؽ َؾْحِس شِل ْجِن ثُّْسٍ ًَْوَم اًُْجُم هِة، كَاَل: ُنْيُت َجا صًِ ُِ ا َؾْن َبِِب اًزه

ُعُة، فََلاَل: " َرُجٌي ًََخَرعه  َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ ى ِركَاَة اًيهاِس، َوَرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

َِْس فََلْس بَٓذًَْت، َوبٓهََُْت " . اْج
171

 

 

 ٔبن ًعَّل ما كُسر ُه :

، كَاَل: "َمِن اْكدََسَي؟ مُثه بَ  َ َِ َوَسظله َْ َ َصٍَْصَت، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿََ ُُ ََت َؾْن َبِِب 

 ، َُ ـَ ، مُثه ًَُعّّلِ َم َِ ، مُثه َبهَْعَت َحَّته ًَْفُصَغ ِمْن ُدْعَحخِ َر َُهُ َة، فََعَّله َما كُّسِ ـَ اًُْجُم

ٍم" . ِة اْْلُْدَصى، َوفَْضُي زاََلزَِة َبَيه ـَ َُ َوتنَْيَ اًُْجُم َ قُِفَص َُهُ َما تٌَُْ
172
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 اٍْنىي ؾن اًخحَق كدي اًعالت :

ِصو ْجِن ُصـَ  ِ َظَّله شُل َؾْن َْعْ ، كَاَل: " هَنَىى َرُسوُل اضله ٍِ ، َؾْن َجّسِ َِ ٍَْة، َؾْن َبِتَ

اُر، َوَبْن ثًَُْضَس  ـَ َِ اْْلَْص ؽِ ِِف اًَْمْسِجِس، َوَبْن ثًَُْضَس ِفِ َْ اِء َواًَْح َ َ َؾِن اًَّشِ َِ َوَسظله َْ َ ؿََ

ِة كَْدَي  ـَ ، َوَؾِن اًِْحََِق ًَْوَم اًُْجُم ُ اَله َِ اًضه اَلِت" .ِفِ اًعه
173

 

 

 اًعالت روـخني َتَة اعلسجس َيففِْل علن حَض واخلعَة ؿَّل اعليرب :

ِة، َوَرُسوُل شِل  ـَ ٌَْم اًَْلَعَفاِِنُّ ًَْوَم اًُْجُم َؾْن َجاِجِص ْجِن َؾْحِس شِل، كَاَل: َجاَء ُسََ

ُعُة، فََجَََس، فََلاَل َُهُ  : ََيْ َ َِ َوَسظله َْ َ ، ََي » َظَّله شُل ؿََ َخنْيِ ـَ َُْم كُْم فَاْرَنْؽ َرْن ُسََ

زْ  َنْؽ » ، مُثه كَاَل: «ِفَِيَما َوََتَوه ُعُة، فََرَْيْ َماُم ََيْ
ّ
ِة ، َواَْل ـَ َذا َجاَء َبَحُسُُكْ ًَْوَم اًُْجُم

ّ
ا

ْز ِفَِيَما". َََخَجوه ، َوًْ َخنْيِ ـَ َرْن
174

 

 

 اس خححاة اس خلدال اخلعَة ِبًوجَ واجلَوس حوُه :

، كَاَل: َؾْن َبِِب سَ  َُ ُ َؾْي ٍَس اخلُْسِرّيِ َريِضَ اضله َ »ـِ َِ َوَسظله َْ َ نه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََ
ّ
ا

يَا َحْوَُهُ  «.َجَََس َذاَث ًَْوٍم ؿَََّل اعِلْيرَبِ َوَجََس ْ
175
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( : " وكس اس خًدط اعلعيف من احلسًر 2/412كال احلافغ ِف اًفذح )

َوسِم حوُه ًسْلع الكمَ ًلذِض ملعود اًَتمجة، ووجَ ادلَلَل مٌَ ٔبن ج

هؼصُه ٕاًََ كاًًحا، وَل ًـىص ؿَّل ذزل ما ثلسم من اًلِام ِف اخلعحة، ْٔلن ُشا 

و جاًس ؿَّل مَكن ؿال وُه جَوس ٔبسفي مٌَ  محمول ؿَّل ٔبهَ َكن ًخحسج ُو

، وٕاذا َكن ِف كري حال اخلعحة َكن حال اخلعحة ٔبوىل؛ ًورود أْلمص ِبَلس امتع 

 ا ".ًِا، وإَلهعاث ؾيسُ

كال: " ومن حْكة اس خلداهلم ًإلمام اٍهتَؤ ًسْلع الكمَ، وسَوك أْلدة مـَ ِف 

اس امتع الكمَ، فٕاذا اس خلدل توْجَ ؤبكدي ؿَََ ِبسسٍ وتلَحَ وحضور ذُيَ؛ 

 َكن ٔبدؾى ًخفِم موؾؼخَ، وموافلذَ فامي ُُشع ُه اًلِام ْٔلجل ". وشل اؿظل.

وٍد، كَ  ـُ َذا وَؾْن َؾْحِس شِل ْجِن َمْس
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ اَل: ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله اضله

يَا. ُِ ٍُ ِتُوُجو َخْلَدَْيَا َخَوى ؿَََّل اًِْمْيرَبِ اس ْ اس ْ
176

 

َس اًِْمْيرَبَ َبْو  ـِ َذا َظ
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ اِء ْجِن ؿَاِزٍة كَاَل: " ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ وَؾِن اًرَْبَ

َس  ـَ يَا ".كَاَل: كَ ُِ ٍُ ِتُوُجو َخْلَدَْيَا ؿَََّل اًِْمْيرَبِ اس ْ
177

 

َماِم، 
ّ
ِة كَْدَي ُدُصوحِ اَْل ـَ َِ ًَْوَم اًُْجُم ْحَحخِ َص: " ََكَن ًَْفَصُغ ِمْن س ُ وَؾْن ََنِفؽٍ، َبنه اْجَن ُْعَ

َخْلِدَلُ ". َماُم َحَّته ٌَس ْ
ّ
ِس اَْل ـُ َذا َدَصَح ًَْم ًَْل

ّ
فَا

178
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َمٍص، َؾِن اًزُّ  ـْ َذا َبَذَش وَؾْن َم
ّ
َ ا َِ َوَسظله َْ َ صِّيِ كَاَل: " ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ُْ

ِِْم َحَّته ًَْفَصَغ ِمْْنَا ". ُِ ٍُ ِتُوُجو َخْلَدَُو َِ اس ْ ِِف ُدْعَحخِ
179

 

َماُم ؿَََّل اًِْميْ 
ّ
َس اَْل ـَ َذا كَ

ّ
يهُة ا ٍَس اْْلَهَْعاِرّيِ كَاَل: " اًس ُّ ـِ ََي ْجِن َس رَبِ ًَْوَم وَؾْن ََيْ

ا ". ـً َ ِِْم مَجِ ُِ َِ اًَْلْوُم ِتُوُجو َْ َ ِة ًُْلِدُي ؿََ ـَ اًُْجُم
181

 

ْوَن  ـَ ُْم ََكهُوا ََلٌَْس َذاَدَعَة ،َوًَِىْنه
ّ
َماَم ا

ّ
َخْلِدَُوَن اَْل َُ َربُُٓهْ ٌَس ْ ه ْْسَاَق،َبه

ّ
وَؾْن َبِِب ا

َوكََعٌط ،َوَظاَلٌت ؿَََّل اًيهِِبِّ َظَّله شُل ؿَ  ُُ هَما  ه
ّ
.،ا َ َِ َوَسظله َْ ََ

181
 

(: ُك َمن ٔبحفغُ ؾيَ من ٔبُي 4/ 74وكال ٔبتو جىص جن اعليشر ِف "أْلوسط") 

 لدي إَلمام ًوم ادلـة ٕاذا دعة .اًـظل ٍصى: ٔبن ٌُس خ 

ِا وبٔن ًسهوا من إَلمام :  احلصص ؿَّل حضور اخلعحة من بًٔو

َصَت ْجِن ُجٌُْسٍة، َبنه اًيهِِبه َظَّله شُل ؿََََْ  ْنَص، َؾْن ََسُ وا اذّلِ َ كَاَل: " اْحَُضُ َِ َوَسظله

ْن َدَذَََِا " 
ّ
َص ِِف اًَْجيهِة، َوا ُجَي ََل ٍََزاُل ًَدََداؿَُس َحَّته ًَُؤده نه اًصه

ّ
َماِم، فَا

ّ
َواْدهُوا ِمَن اَْل

.
182
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 اٍْنىي ؾن بٔن ًلمي بٔذاٍ من ملـسٍ ًَجَس فَِ :

 َ ُ َؾْْنَُما، ً َص َريِضَ اضله َ َبْن ًُِلمَي »ُلوُل: َؾِن اْجِن ُْعَ َِ َوَسظله َْ َ هَنَىى اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

 َِ ََِس ِفِ ، َوجَيْ ٍِ ِس ـَ ٍُ ِمْن َمْل ُجُي َبَذا ا «اًصه َُ َة َوكرَْيَ ـَ َة؟ كَاَل: اجلُُم ـَ ًِيَاِفؽٍ: اجلُُم ، كَُُْت 

 .
183

 

 اٍْنىي ؾن احلحوت واخلعَة َيعة واًخحول من اعلَكن اذلي هـس فَِ :

َِ َؾْن  َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ، َؾْن َرُسوِل اضله َِ ، َؾْن َبِتَ اِذ ْجِن َبوٍَس اًُْجَِِِنِّ ـَ َسِِْي ْجِن ُم

 َ ُعُة »َوَسظله َماُم ََيْ
ّ
ِة، َواَْل ـَ َُ هَنَىى َؾِن اًُْحْحَوِت ًَْوَم اًُْجُم ه «.َبه

184
 

َِ َوَسظلهَ  َْ َ ُ ؿََ َص، َؾِن اًيهِِبِّ َظَّله اضله ِة وَؾْن اْجِن ُْعَ ـَ َس َبَحُسُُكْ ًَْوَم اجلُُم ـَ َ َذا ه
ّ
 كَاَل: "ا

ْل".  َََخَحوه 185فََْ
 

 اٍْنىي ؾن اٌَلو واخلعَة َيعة :

 َ َِ َوَسظله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ َصٍَْصَت،: َبنه َرُسوَل اضله ُُ َِس ْجِن اًُْمَسُِِّة، َؾِن َبِِب  ـِ َؾْن َس

ًَِعاِحِدَم ًَْوَم ا َذا كََُْت 
ّ
ُعُة، فََلْس ًََلْوَث كَاَل: " ا َماُم ََيْ

ّ
ِة: َبهِْعْت، َواَل ـَ جلُُم

."
186
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 جواز خماظحة اخلعَة علعَحة ؿامة :

ْذ كَاَم 
ّ
ِة، ا ـَ ُعُة ًَْوَم اجلُُم َ ََيْ َِ َوَسظله َْ َ َؾْن َبوٍَس، كَاَل: " تٌَََُْما اًيهِِبُّ َظَّله شُل ؿََ

سَلَ ا َُ  : ِ َ َبْن ٌَْسِلَِيَا، َرُجٌي، فََلاَل ََي َرُسوَل اضله اُء، فَاْدُع اضله سَلَ اًضه َُ ًُىَصاُع، َو

َِ َوَدؿَا ". فََمسه ًََسًْ
187

 

 

اٍْنىي ؾن رفؽ احلضور خلعحة ادلـة بًٔسيم ِبدلؿاء ِف ثبٔمِْنم ؿَّل دؿاء اخلعَة 

 ؿَّل اعليرب ًوم ادلـة :

، كَاَل:  صِّيِ ُْ َمٍص، َؾِن اًزُّ ـْ ِة ُمْحَسجٌ َرفُْؽ اْْلًَِْسي ًَوْ »َؾْن َم ـَ «َم اًُْجُم
188

 

وٍق، كَاَل:  َِ ؿَََّل »وروى ِٕبس ياد َصَح َؾْن َمّْسُ ِة ًََسًْ ـَ َماُم ًَْوَم اًُْجُم
ّ
َرفََؽ اَْل

، فََصفََؽ اًيهاُس َبًِْسَيُمْ  وٌق: « اًِْمْيرَبِ ُ َبًِْسَيُْم .»فََلاَل َمّْسُ كََعَؽ اضله
189

 

ىَكر اًحسع واحلوادج"ِف تسع ِف" اًحاؾر ؿَّل إ -رْحَ شل–وكال ٔبتو صامة 

 اخلعحة: ؤبما رفؽ ٔبًسيم ؾيس ادلؿاء ، فدسؿة كسمية.

ِف" أْلمص ِبَلثحاع واٍْنىي ؾن الاتخساع" ِف تسع -رْحَ شل–وكال اًس َوظي 

 اخلعحة : ورفؽ ٔبًسيم ؾيس ادلؿاء ، فدسؿة كسمية.
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 تؽاًفعي اًسا

 ما جاء فامي ًخـَق تعالت ادلـة وما تـسُا :

 اء ِف كصاءت اًلصبٓن ِف ظالت ادلـة  :ما ج

ىَل 
ّ
َصٍَْصَت ؿَََّل اًَْمِسًيَِة، َوَدَصَح ا ُُ َخْزَََف َمْصَواُن َبَِب  َؾِن اْجِن َبِِب َراِفؽٍ، كَاَل: اس ْ

ِة اْْلٓدِ  ـَ ْن ِة، ِِف اًصه ـَ َس ُسوَرِت اًُْجُم ـْ َ َة، فََلَصَب ت ـَ َصٍَْصَت اًُْجُم ُُ َصِت: َمىهَة، فََعَّله ًَيَا َبتُو 

هَم  ه
ّ
: ا َف، فَُلَُْت َُهُ َصٍَْصَت ِحنَي اهرَْصَ ُُ َذا َجاَءَك اًُْميَاِفُلوَن، كَاَل: فَبَْدَرْنُت َبَِب 

ّ
ا

ِّنِ 
ّ
َصٍَْصَت: "ا ُُ ًُْىوفَِة، فََلاَل َبتُو  َما ِِب ًٍِة ًَْلَصُب هِبِ كََصِبَث ثُِسوَرثنَْيِ ََكَن ؿَِّلُّ ْجُن َبِِب َظا

ُت َرُسوَل شلِ  ـْ ِة".ََسِ ـَ َما ًَْوَم اًُْجُم ، ًَْلَصُب هِبِ َ َِ َوَسظله َْ َ  َظَّله شُل ؿََ
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 ِ َِ َرُسوُل اضله َماَن ْجَن ثَِضرٍي: َماَذا ََكَن ًَْلَصُب ِت ـْ اك ْجن كٍَُْس ٔبهَ َسبََل اًيُّ حه وؾن اًضه

ْثِص ُسوَرتِ 
ّ
ِة ؿَََّل ا ـَ ، ًَْوَم اًُْجُم َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ ِة؟ فََلاَل: "ََكَن ًَْلَصُب  َظَّله اضله ـَ اًُْجُم

ََِة". ْي َبََتَك َحِسًُر اًَْلاص ِ َُ َ ِتػ  َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َظَّله اضله
191

 

ٍِْن،  ََس ـِ َ ًَْلَصُب ِِف اًْ َِ َوَسظله َْ َ وؾيَ ريض شل ؾيَ : " ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ

ِّمَ  ِح اْْسَ َرت ّحِ ِة ثِس َ ـَ َذا  َوِِف اًُْجُم
ّ
ََِة"، كَاَل: "َوا ْي َبََتَك َحِسًُر اًَْلاص ِ َُ اْْلَْؿََّل، َو

 . " اَلثنَْيِ َما َبًًْضا ِِف اًعه ُة، ِِف ًَْوٍم َواِحٍس، ًَْلَصُب هِبِ ـَ َُس َواًُْجُم ـِ اْجذََمَؽ اًْ
192
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ٌُْسٍة  َصَت ْجِن ُج  ظَّل شلُ  -كَاَل: " ََكَن َرُسوُل شِل  -ريض شل ؾيَ  -و َؾْن ََسُ

ْي َبََتَك  -ؿَََ وسظله  َُ َِّم اْْلَْؿََّل{ ، َو } ِح اْْسَ َرت ّحِ ِة ِتػ }س َ ـَ ًَْلَصُب ِِف َظاَلِت اًُْجُم

ََِة{ " . َحِسًُر اًَْلاص ِ
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 اًعالت تـس ادلـة :

 اًس ية اًصاثحة ٌَجمـة :

َِ َوَسظلهَ  َْ َ َصٍَْصَت، كَاَل: كَاَل َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ ُُ َس َؾْن َبِِب  ـْ َ ُُتْ ت َْ ه َذا َظَ
ّ
: "ا

ْن 
ّ
ٌي: "فَا َْ ْدِرٌَس: كَاَل ُسَِ

ّ
: كَاَل اْجُن ا َِ ٌصو ِِف ِرَواًَخِ ا". َزاَد َْعْ ـً َ ُّوا َبْرت ِة فََعَ ـَ اًُْجُم

َت  ـْ َذا َرَج
ّ
َخنْيِ ا ـَ َخنْيِ ِِف اًَْمْسِجِس، َوَرْن ـَ ٌء فََعّيِ َرْن َي ِتَم يَشْ «.َُعِ

194
 

ه  ، مُثه وَؾْن َؾْحِس شِل، َبه َِ َسثنَْيِ ِِف تَُِْذ َف، فََسَجَس ََسْ َة اهرَْصَ ـَ َذا َظَّله اًُْجُم
ّ
َُ ََكَن ا

َ ًَْعيَُؽ َذزِلَ »كَاَل:  َِ َوَسظله َْ َ «.ََكَن َرُسوُل شِل َظَّله شُل ؿََ
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َص:  ِ ْجِن ُْعَ َِ َوَسظلهَ » وَؾْن َؾْحِس اضله َْ َ ِ َظَّله شُل ؿََ ََكَن ًَُعّّلِ كَْدَي  َبنه َرُسوَل اضله

َضاِء  ـِ َس اً ـْ َ ، َوت َِ َخنْيِ ِِف تَُِْذ ـَ َس اعلَْلِصِة َرْن ـْ َ ، َوت َخنْيِ ـَ ا َرْن َُ َس ـْ َ ، َوت َخنْيِ ـَ ِِْص َرْن اًؼُّ

َخنْيِ  ـَ َُِعّّلِ َرْن ِة َحَّته ًَْيرَصَِف، فَ ـَ َس اجلُُم ـْ َ ، َوََكَن ََل ًَُعّّلِ ت َخنْيِ ـَ «.َرْن
196
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ا؛ وادذَف ٔبُي اًـظل  ـً ِف اًصاثحة تـس ظالت ادلـة، مفْنم من كال: ًعََيا ٔبرت

، ومْنم من كال: ًعََيا روـخني ِف  -ريض شل ؾيَ  -حلسًر ٔبِب ٍُصصت 

لول إَلمام -ظَّل شل ؿَََ وسظل  -اًحُت؛ حلسًر اجن ْعص من فـي اًيِب  ، ًو

َِ َوَسظلهَ  َْ َ ُ ؿََ ىَل اجن اًلمي ِف " اًزاد " :َوََكَن َظَّله اضله
ّ
َة َدَذَي ا ـَ َذا َظَّله اًُْجُم

ّ
 ا

ا. ـً َ ا َبْرت َُ َس ـْ َ َ ت ا َبْن ًَُعّّلِ َُ ههَتَا، َوَبَمَص َمْن َظاله َخنْيِ ُسً ـَ ُِهِ فََعَّله َرْن  َمْْنِ

ْن َظَّله 
ّ
ا، َوا ـً َ ْن َظَّله ِِف اًَْمْسِجِس َظَّله َبْرت

ّ
ُريَا ٔبتو اًـحاس اجن حميَة: ا َْ كَاَل ص َ

 َِ .  ِِف تَُِْذ َخنْيِ ـَ  َظَّله َرْن

َذا 
ّ
َُ ََكَن ا ه َص َبه َشا ثَُسلُّ اْْلََحاِدًُر، َوكَْس َذَنَص ٔبتو داود، َؾِن اْجِن ُْعَ َُ كَُُْت َوؿَََّل 

. َخنْيِ ـَ َِ َظَّله َرْن َذا َظَّله ِِف تَُِْذ
ّ
ا، َوا ـً َ َظَّله ِِف اًَْمْسِجِس َظَّله َبْرت
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ا كَْوُُهُ  ْن ََكَن وكال احلافغ جن جحص : َوَبمه
ّ
ِة ،فَا ـَ اَلَت كَْدَي اًُْجُم : ََكَن ًُِعَُي اًعه

 َ َِ َوَسظله َْ َ ُ ؿََ َُ َظَّله اضله ه ه َس ُدُدوِل اًَْوْكِت فاََل ًَِعحُّ َبْن ٍَُىوَن َمْصفُوؿًا، ِْلَ ـْ َ اًُْمَصاُد ت

َخِلُي ِِبًُْرْعَحِة مُثه  ْمُس ، فََُض ْ َذا َزاًَِت اًضه
ّ
ُصُح ا ْن ََكَن ََكَن ََيْ

ّ
ِة ،َوا ـَ ِتَعاَلِت اًُْجُم

 َِ َة ِفِ اًُْمَصاُد كَْدَي ُدُدوِل اًَْوْكِت فََشزِلَ ُمْعََُق ََنِفََلٍ ، ََل َظاَلٌت َراثَِحٌة ، فاََل ُحجه

َِ َٓكَ  ِقَُة ِفِ ْ َو ثَيَفٌُّي ُمْعٌََق ،َوكَْس َوَرَد اًَته ُُ هيِت كَْدَََِا ، تَْي  ِة اً ـَ يهِة اًُْجُم َم  ًِس ُ ثََلسه

." َِ :"مُثه َظَّله َما ُنخَِة َُهُ ُِْر كَاَل ِفِ ٍِ ،َح ِِف َحِسًِر َسََْماَن َوكرَْيِ
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 اٍْنىي ؾن بٔن ًعي ادلـة تعالت حَّت َيصح بٔو ًخَكم :

ائِ  ىَل اًسه
ّ
، َبْرَسَلُ ا َص ْجِن َؾَعاٍء ْجِن َبِِب اًُْرَواِر ، كَاَل:َبنه ََنِفَؽ ْجَن ُجَدرْيٍ  -ِة َؾْن ُْعَ

َُْت  -اْجِن ُبْدِت هَِمٍص  ه ْم، َظَ ـَ َ اَلِت، فََلاَل: ه اِوًَُة ِِف اًعه ـَ َُ ُم ٍُ ِمٌْ ٓ ٍء َرب ٌَْسبَُُهُ َؾْن يَشْ

ا  َُْت، فَََمه ه َماُم كُْمُت ِِف َمَلاِمي، فََعَ
ّ
َ اَْل ا َسظله َة ِِف اًَْمْلُعوَرِت، فَََمه ـَ َُ اًُْجُم ـَ َم

، فَ  َِله
ّ
َة، فاََل ثَِعََِْا َدَذَي َبْرَسَي ا ـَ َت اًُْجُم َْ ه َذا َظَ

ّ
ََْت، ا ـَ ًَِما فَ ْس  ـُ َ َلاَل: "ََل ث

 ، َ َبَمَصََن ِتَشزِلَ َِ َوَسظله َْ َ نه َرُسوَل شِل َظَّله شُل ؿََ
ّ
ُصَح، فَا ِتَعاَلٍت َحَّته حَََكهَم َبْو ََّتْ

ُصَح".َبْن ََل ثُوَظَي َظاَلٌت ِتَعاَلٍت َحَّته هََخََكهَم َبْو َنَْ 
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 اًلَِوَل واًلساء تـس ادلـة : 

ٍس، كَاَل:  ـْ اَء ِِف َمْزَرؿٍَة ًََِا »َؾْن َسِِْي ْجِن َس ـَ ُي ؿَََّل َبْرِت ـَ ََكهَْت ِفِيَا اْمَصَبٌت ََتْ

ُلُ ِِف ِكْسٍر، مُثه َتَْ  ـَ َِْق، فَذَْج ٍة ثَْْنُِع ُبُظوَل اًّسِ ـَ َذا ََكَن ًَْوُم مُجُ
ّ
ُي ِسَْلًا، فَََكهَْت ا ـَ

، َوُنيها هَْيرَصُِف ِمْن  َُ َِْق َؾْصكَ رٍي ثَْعَحُْنَا، فَذَُىوُن ُبُظوُل اًّسِ ـِ َِ كَْدَضًة ِمْن َص َْ َ ؿََ

َُ َوُنيها هََخَمَنه ًَْوَم  ُل ـَ يَا، فٌَََْ َْ َ ً
ّ
اَم ا ـَ ُ ؿََََْيَا، فَُذَلّصُِة َذزِلَ اًعه ِة، فًََُسظّلِ ـَ َظاَلِت اجلُُم

ًَِعـَ  ِة  ـَ زَيَا اْجُن َبِِب َحاِزٍم، « ، اِمَِا َذزِلَ اجلُُم ِ ْجُن َمْسَََمَة، كَاَل: َحسه زَيَا َؾْحُس اضله َحسه

، َؾْن َسٍِْي، هِبََشا، َوكَاَل:  َِ ةِ »َؾْن َبِتَ ـَ َس اجلُُم ـْ َ َله ت
ّ
ى ا « َما ُنيها هَِلُِي َوََل هََخَلسه

.
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