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الولخص :
ؾكد َٔ اهلل عً ّٞبإمتاّ ٖرا ايبشح ٚايرٟ

َعاْٖ ٞر ٙايسٚاٜاتٚ ,ايهالّ عًٗٝا َٔ

تٓاٚيت ؾَٛ ٘ٝضٛع ( أسادٜح قسا ٠٤ايٓيب

سٝح ايدزاٚ ١ٜايسٚا ;١ٜايجاْ :ٞاملٓٗر ايٓكد,ٟ

صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف ايٓٛاؾٌ) مجعاّ

ٚب٘ تٛصًت إىل اؿهِ عً ٢األسادٜح,

ٚؽسجياّ ٚدزاضٚ ,١قطُت٘ إىل مثاْ١ٝ

َطتعُالّ قٛاعد ايٓكد َٔ ,اؾسح ٚايتعد,ٌٜ

َباسحٚ ,اير ٟبدأت٘ بكسا ٠٤ايٓيب صً ٢اهلل

بصٛز ٠كتصسٚ ,٠يف األخري ختُت ٖرا

عًٚ ٘ٝضًِ يف قٝاّ ايً ,ٌٝثِ صال ٠ايٛتس ,ثِ

ايبشح غالص ١ذنست ؾٗٝا خالصَ ١ا

ضٓ ١ايؿذس ,ثِ صال ٠ايطش ,٢ثِ زنعيت

تٛصًت إي ٘ٝيف ايبشحٚ ,قد أٚصٝت

ايطٛاف ,ثِ ضٓ ١املػسب ,ثِ صال ٠ايعٝد,ٜٔ

ايباسجني يف ايطٓ ١اضتدساز نٓٛشٖا يف نٌ

ثِ صال ٠ايهطٛفٚ ,قد اقتطت طبٝعت٘ إٔ

اجملاالت ناًَ ١مبا ؾٗٝا صال ٠ايٓيب صً٢

ٜطًو ايباسح ؾَٗٓ ٘ٝذإ :األَٗٓ :ٍٚر

اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚصؿتٗاٚ ,اضتٓباط ايدالالت

االضتكسا ٚ ٤ايتتبعٚ ,قد ضًهت ٖرا املٓٗر,

ٚايعرب َٓٗا ,ملعسؾ ١اهلد ٟايٓب ٟٛايسباْ ,ٞثِ

َتٛصالّ ب٘ يألسادٜح اييت بُين عًٗٝا

املصادز ٚاملسادع.

ايبشحٚ ,بٝإ نالّ ايعًُا ٤إٕ ٚدد عً٢

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

235

العذد ( )12الوجلذ ( )15اكتىبر 2016م

ISSN : 2410-1818

أحاديث قراءة النبي

يف النوافل (مجعاً وخترجياً ودراسة)

| د .بالل حميد يحيى الروحاني

الوقذهت :
صالالٚ ,٠دعًالٗا هلالِ َالٔ أدال ٌّ ٚأععالِ ايطّاعالات,
اؿُد هلل ايّر ٟؾسض عً ٢عباد ٙاي ّ
ٚغالالسع هلالالِ َٓٗالالا ايّٓٛاؾالالٌ ٚايكسبالالاتٚ ,أغالالٗد إٔ ال إيالال٘ إالّ اهلل ٚسالالد ٙال غالالسٜو يالال٘ قّٝالالّٛ
األزضني ٚايطُّاٚاتٚ ,أغالٗد إّٔ قُّالداّ عبالدٚ ٙزضالٛي٘ ,إَالاّ األْبٝالاٚ ٤ضالّٝد ايععُالا,٤
عً َٔ ٘ٝاهلل أشن ٢ايطّالّ ٚأؾطٌ ايصًّٛات ,أَّا بعد:
ؾالالإٕ َالالٔ ؾطالالٌ اإلضالالالّ ٚحاستالال٘ عًٓٝالالا إٔ ؾالالتض بالالاب ايتطالالٛع ٚايتٓؿالالٌ يف ايعبالالادات
ٚايطاعات ,زمح َٔ ١اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بعباد ,ٙايالرٖ ٜٔالِ يف أَالظ اؿادال ١يهالٌ َالا
ُٜكسبِٗ َٓ٘ دٌ دالي٘ٚ ,إذا نإ اهلل قد اؾرتض ؾسا٥ض ال ٜطع ايعبد إٔ ُٜؿسِّط ؾٗٝالا,
أ ٚإٔ ٜتأخس عٓٗالا; أٜ ٚكصالس ؾٗٝالا ,ؾإْال٘ قالد غالسع بعالض ايٓٛاؾالٌ ٚاملطالتشبات اياليت دالا٤
اؿح عًٗٝا يعع ِٝؾطًٗا ٚدص ٌٜثٛابٗاٚ ,هلرا ؾإٕ عً ٢املطًِ إٔ ٜطُع ؾُٝالا عٓالد اهلل
ضبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ خري ٚؾطٌٚ ,إٔ ٜتكسب إيٝال٘ دالٌ داليال٘ بالاؿسص عًال ٢أدا ٤ايٓٛاؾالٌ
اييت ٚزدت عٔ َعًِ ايٓالاع اـالري صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِٚ ,إٔ حيالاؾغ عًالَ ٢الا ٜتطالع يال٘
ايٛقت ٜٚك ّٛب٘ اؾٗد َٓٗا.
ٚإ ٕ املتتبع ألقٛاٍ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚأٚاَس ٙعًٓٝالاٚ ,أؾعايال٘ اياليت ٖال ٞقالد٠ٚ
يٓا ,جيد أْ٘ قد سجٓا ٚزغبٓا يصال ٠ايٓٛاؾٌ ٚاإلنجاز َٓٗا,
ٚقد ٚزدت أسادٜح نجري ٠تبني أْال٘ صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ نالإ ٜهجالس َالٔ ايٓٛاؾالٌ
ايسٚاتب ٚغري ايسٚاتب ,تكسباّ إىل اهلل تعاىل ٚطُعاّ يف ؾطً٘ ٚنسَ٘.
ٚقالد ذنالالس غالالري ٚاسالد َالالٔ ايعًُالالا ٤أْال٘ صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالًِ نالالإ ٜصالالً ٞيف ايٝالالّٛ
ايٛاسد َاال ٜكٌ عٔ أزبعالني زنعال .١يالرا اضالتشب يٓالا اإلنجالاز َٓٗالا ٚاملطالازع ١يف أداٗ٥الا
ٚاملدا ١َٚعًٗٝاٚ ,يهالٔ األؾطالٌ يف أداٗ٥الا إٔ تهال ٕٛعًالَ ٢الٓٗر ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚضًِ ٚطسٜكتال٘ ,ن ُالا قالاٍ يف اؿالدٜح عًٝال٘ ايصالالٚ ٠ايطالالّ( :صالًٛا نَُالا زأَْٜتُُُالْٛيٞ
أُصًِّٚ .)ٞخري اهلدٖ ٟد ٟقُد صً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِٚ ,قالد تٓٛعالت ايٓٛاؾالٌ ٚتعالددت,
ٚاختًؿت صؿاتٗا َٔ طٚ ٍٛقصس َٔ صال ٠ألخالس ,٣ؾكٝالاّ ايًٝالٌ َالجالّ ٜطالتشب تطًٜٛالٗا
ٚزنعالاليت ايؿذالالس ٜطالالتشب ؽؿٝؿٗالالاٖٚ ,الالرا ٖالالٖ ٛدٜالال٘ صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِٚ ,مالالٔ يف
عجٓالا ٖالالرا ٚايالالرٖ ٟالال ٛبعٓالالٛإ( :أسادٜالالح قالسا ٠٤ايالالٓيب صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ يف ايٓٛاؾالالٌ)
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(مجع ّا ٚؽسجي ّا ٚدزاضال )١ضالٓك ّٛظُالع األسادٜالح اياليت ٚزدت يف قالسا ٠٤ايالٓيب صالً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ يف ايٓٛاؾٌ ٚضٓٛضض ايػٛاٖد املطًٛب َٔ ,١خالالٍ ٖالرا ايبشالح ايٝطالري ايالرٟ
ْطأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜهتب أدسْا ٜٚعؿ ٛشيًٓا ٜٛٚؾكٓا إىل َا حيب٘ ٜٚسضا.ٙ
موضوع البحح( :قالسا ٠٤ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ يف ايٓٛاؾالٌ نُالا يف ايطالٓ ١ايٓبٜٛال)١
(دزاض ١سدٜجَٛٚ ١ٝضٛعٚ .)١ٝضٝه ٕٛايبشح سْ ٍٛكطتني ؾكط:
األٚىل :صؿ ١ايكسا ٠٤يف ايصال َٔ ٠ايطٚ ٍٛايكصس.
ايجاْ :١ٝؼدٜد ايطٛز اييت ٚزد أْ٘ نإ ٜكسأٖا صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف ايٓٛاؾٌ.
أيمية املوضوع :تعٗس أُٖ ١ٝايبشح يف مخط ١عٓاصس:
 )1نَٛ ٕٛضٛع ايبشح سطب عًُ ٞمل ٜهتب ؾ ٘ٝست ٢اآلٕ.
ٜ )2عٗس أَُٖ ١ٝػسٚع ١ٝايٓٛاؾٌ.
ٜ )3ربش اؿهُ َٔ ١قسا ٠٤ايطٛز املع ١ٓٝيف بعض ايٓٛاؾٌ.
ٜ )4بني ايصؿ ١اييت قسأ ؾٗٝا ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚايطٛز اياليت قالسأ بٗالاَٗٓٚ ,الا
تطالتٓبط ايععالالات ٚايعالالرب ,ألٕ زضال ٍٛاهلل صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالًِ قالالد ٠ٚسطالالٓ ١ألَتالال٘
ٚأتباع٘ َٔ بعد ,ٙقاٍ تعاىل{ :لَمَذْ كَاب لَكُا ْ فِاٍ سسُاى ِ اللَّا ِ أُسْاى حساَ لِما ْ كَاب َشْجُاى اللَّا والُْاىْ
الْآخِش ورَكَش اللَّ كَثِريًا} [ألاحصاب.]12 :

الدراسات السابكة :مل أدد سطب اطالع ٞايكاصس عً ٢عح َطالتكٌ ٜتٓالا( ٍٚأسادٜالح
قسا ٠٤ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ يف ايٓٛاؾالٌ)ٚ ,مجالع األسادٜالح َالع دزاضالتٗا سالدٜجٝاّ,
ٚبٝإ ايؿا٥دَٗٓ ٠ا.
مهًج البحح :اقتطت طبٝع ١ايبشح إٔ ٜطًو ايباسح َٓٗذإ:
األَٗٓ :ٍٚر االضتكسا ٚ ٤ايتتبعٚ ,قد ضًهت ٖرا املالٓٗرَ ,تٛصالالّ بال٘ يألسادٜالح اياليت
بين عًٗٝا ايبشحٚ ,بٝإ نالّ ايعًُا ٤عًَ ٢عاْٖ ٞر ٙايسٚاٜالاتٚ ,ايهالالّ عًٗٝالا َالٔ
سٝح ايدزاٚ ١ٜايسٚا.١ٜ
ايجالالاْ :ٞاملالالٓٗر ايٓكالالدٚ ,ٟبالال٘ تٛصالالًت إىل اؿهالالِ عًالال ٢األسادٜالالحَ ,طالالتعُالّ قٛاعالالد
ايٓكد َٔ ,اؾسح ٚايتعد ,ٌٜبصٛز ٠كتصس.٠
ٚأَا َٓٗذٝيت يف ايبشح ٚؽسٜر األسادٜح ؾٗ ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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 )1أتهًِ غايباّ يف املٛضٛع بصٛز ٠كتصس ٠ثالِ أضتػالٗد باألسادٜالح ايالٛازد ٠يف ايطالٓ١
ايٓبٜٛالال ١يف ْؿالالظ املٛضالالٛع َالالع عالالص ٚتًالالو األسادٜالالح إىل َصالالادزٖا األصالالً ,١ٝثالالِ أبالالني
ايصش َٔ ١ايطعـ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ  -إٕ نإ اؿدٜح يف ايصشٝشني أ ٚيف أسدُٖا أنتؿ ٞبريوٚ ,ال أسهالِ عًال٢
اإلضٓاد ,إلمجاع ايعًُا ٤عً ٢تًكُٗٝا بايكب.ٍٛ
ب  -إٕ مل ٜهٔ ؾُٗٝالا أ ٚأسالدُٖا أقال ّٛبدزاضال ١اإلضالٓادٚ ,أبالني يف ايبشالح صالشت٘
َالالٔ ضالالعؿ٘ ,أٚ ٚدالال٘ عًتالال٘ إٕ ٚدالالدت يٝتالالبني ايكبالال ٍٛأّ ايالالسد بصالالٛز ٠كتصالالس ٠غالالري
كًٚ ,١أق ّٛبايبشح عٔ املتابعات أ ٚايػٛاٖد يتك ١ٜٛاؿدٜح ايطعٝـ.
 ) 2أتهًِ عالٔ ايػالاٖد يف اؿالدٜح ٚأذنالس يال٘ ؾٛا٥الدَ ,طتػالٗدّا بهالالّ ايػالساح َالٔ
أ ١ُ٥اؿدٜح ٚعًُا ,٘٥ثِ أبني َعاْ ٞاأليؿاظ ايػسٜب ١إٕ ٚددت.
خطةةة البحةةح :حيتالال ٟٛايبشالالح عًالال ٢خطالالَ ١هْٛالالَ ١الالٔ َكدَالالٚ ١متٗٝالالد ٚمثاْٝالالَ ١طايالالب
ٚخامت.١
توهيذ :
ؾكد خًل اهلل اإلْطإ َٔ أدٌ عبادت٘ٚ ,ايتكسب إي ٘ٝؾكاٍ{ :وماب خلَمْا ُ الْجِا والْاِِ ْ إِلَّاب

لُِعْبُا اذُو ِ} طايالالالرازٜات56 :صٚ ,قالالالد غالالالسعت يٓالالالا أْالالالٛاع كتًؿالالالَ ١الالالٔ ايعبالالالادات ٚايطاعالالالات
ٚايكسبالالاتَٚ ,الالٔ أععُٗالالا ٚأدًالالٗا قالالدزاّ ايصالالال ,٠ؾٗالال ٞصالالً ١بالالني ايعبالالد ٚزبالال٘ ٖٚالال ٞعُالالاد
ايدٚ ٜٔزنٝصتال٘ ,يالرا ؾكالد دعالٌ اهلل َهالإ ؾسضالٗا يف ايطالُا ٤يععالِ سكٗالا ٚؾطالًٗا,
غالف بك ١ٝايعبادات ٚايكسبات.
ٚقالالد اؾالالرتض اهلل عًٓٝالالا مخالالظ صالالًٛات يف ايٝالالٚ ّٛايًًٝالالٚ ,١أدسٖالالا غُطالالني صالالال٠
بؿطالالٌ اهلل ٚنسَالال٘ َٓٚتالال٘ٚ ,ألٕ أؾطالالٌ ايعبالالادات ايصالالال ٠ؾكالالد اضالالتشب اإلنجالالاز َٓٗالالا
َٚالالٔ ايطالالذٛدٚ ,اضالالتشب يٓالالا إٔ ْتكالالسب إىل اهلل تعالالاىل بػالالري ايؿالالسا٥ض ٚايٛادبالالات ٚذيالالو
بايٓٛاؾٌ ٚايطٓٔ ٚاملطتشباتٚ ,ألْ٘ يٝظ َٔ ضب ٌٝيإلنجاز َٔ ايصّال ٠إالّ بالاب ٚاسالد,
أال  :ٖٛٚصالال ٠اي ّتطالّٛع ..أ ٚصالال ٠ايّٓالٛاؾٌ ,ؾكد دعًالت ايٓٛاؾالٌ يف أٚقالات كتًؿال ١نالٞ
ال ؾٗٝالا بالاهلل يف نالٌ األٚقالات بعٝالدّا عالٔ ايػؿًالٚ ١ايػالٗٛات ٚاملًالرات
ٜه ٕٛايعبالد َتصال ّ
ايدْٚ ,١ٜٛٝنإ ٖرا ٖدْ ٟبٓٝا قُد صً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِٚ ,نالإ يال٘ يف ذيالو عالاد٠
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ٚطسٜكٜ ١طري عًٗٝا ,ؾُسٜ ٠طَٚ ٌٝسٜ ٠كصسٚ ,صال ٠خيصص هلالا ضالٛز َعٓٝالٚ ,١صالال٠
هالِ نُالا ضالٓبني ذيالو يف عجٓالا مبػال ١٦ٝاهلل تعالاىل ,ثالِ إٕ
س َ
ال خيصصٚ ,ي٘ يف ذيالو ي
ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ سجٓا ٚسبب إيٓٝا اإلنجاز َٔ ايٓٛاؾٌ ٚايعبالادات نالٜ ٞعالٛض
املطًِ ايٓكص يف ايؿسا٥ض ٜٚصداد قسباّ َٔ َٛالٚ ٙخايك٘.
ؾعٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِ( :الْٔ عالاد٣
ييٚ ٞييِّٝا َؾكَدْ آذ ْتُُ٘ بيايِش ْسبي َٚا تكَسَّب إِيَ َّٞعبْدي ٟبيػ ٍ٤ْٞأَسبَّ إِيََ َّٞيَُّا اؾِتسضْالتُ عًَْٝال٘ي َٚالا
َسبُ إِيَ َّٞبيايَّٓٛا يؾٌِ ستَّ ٢أُسيبَُّ٘ ,ؾَإِذا أَسْببْتُُ٘ :نُْٓالتُ ضالُْعُ٘ ايَّالريٜ ٟطْالُعُ بيال٘ي,
ٜصاٍُ عبْديٜ ٟتك َّ
ٚبصالالس ُٙايَّ الريْ ُٜ ٟبصي السُ بي ال٘يٜٚ ,الالد ُٙايَّتيالال ٜ ٞالبْطيؼُ بيٗالالاٚ ,زِدًَْ الُ٘ ايَّتيالالُْٜ ٞػيالال ٞبيٗالالاِ ٚ ,إْٕ ض الأَيَٓيٞ
ُألعْطيٚ ,َُّ٘ٓٝيَ ي ِٔ٦اضْتعاذْي ٞالعيٝرَُّْ٘(.))1
ٚقالالد سالالح صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ عًالال ٢اإلنجالالاز َالالٔ ايطالالذٛد ٜٚكصالالد بالال٘ ايٓٛاؾالالٌ ألٕ
ايؿسا٥ض قددٚ ٠ال فاٍ يًصٜاد ٠ؾٗٝا ,ؾكد صض عٓد َطًِ َٔ سدٜح َعالدإ بالٔ أبالٞ
طًش ١ايٝعُالس ٟقالاٍ يكٝالت ثٛبالإ َالٛىل زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ ؾكًالت :أخربْالٞ
بعٌُ أعًُ٘ ٜدخًين اهلل ب٘ اؾٓال ,١أ ٚقالاٍ قًالت بأسالب األعُالاٍ إىل اهلل ,ؾطالهت ,ثالِ
ضأيت٘ ,ؾطهت ,ثِ ضالأيت٘ ايجايجال ,١ؾكالاٍ :ضالأيت عالٔ ذيالو زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚضالالًِ ؾكالالاٍ ( :عًٝالالو بهجالالس ٠ايطالالذٛد هلل ؾإْالالو ال تطالالذد هلل ضالالذد ٠إال زؾعالالو اهلل بٗالالا
دزدٚ ١سط عٓو بٗا خط )١٦ٝقاٍ َعدإ :ثِ يكٝت أبا ايدزدا ٤ؾطأيت٘ ,ؾكاٍ يالَ ٞجالٌ َالا
قاٍ ي ٞثٛبإ.
ٚعٓد ٙأٜطاّ عٔ زبٝع ١بٔ نعب األضًُ ٞقاٍ :نٓت أبٝالت َالع زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل
عًٝالال٘ ٚضالالًِ ,ؾأتٝتالال٘ بٛضالالٚ ٘٥ٛسادتالال٘ ,ؾكالالاٍ يالال( :ٞضالالٌ) ؾكًالالت :أضالالأيو َساؾكتالالو يف
اؾٓ ,١قاٍ( :أ ٚغري ذيو) قًت ٖ ٛذاى ,قاٍ( :ؾأعٓ ٢عًْ ٢ؿطو بهجس ٠ايطذٛد)(.)2
ٚقد ذنس ابٔ ايك ِٝزمحال٘ أْال٘ صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ نالإ ٜصالً ٞيف ايٝال ّٛايٛاسالد
َاال ٜكٌ عٔ أزبعني زنع.)3(١
ٚإذا تب ّٔٝيٓا إّٔ اإلنجاز َٔ ايّٓٛاؾٌ َٔ أععِ َا ٜهؿّس اهلل ب٘ اـطاٜالاٜٚ ,سؾالع بال٘
()2

زواه البخازي ,باب التىاضع.)250 /8( )2051( ,
()1
زواهما مظلم ,باب فضل السجىد والحث عليه )888( ,و (.)303 /2( )898
()3
اهظس :شاد اإلاعاد في هدي خير العباد (.)322 /2
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ايدّزداتٜٚ ,ععِ ب٘ األدٛز ٚاؿطٓات ,ؾاعًِ إّٔ َٔ أدٌّ ؾطاًٗ٥ا :أّْٗالا ػبُالسُ ايالّٓكص
ٚتطدّ اـًٌ اير ٟحيصٌ يف ايؿسا٥ض ؾُٔ ذا ايّرٜٓ ٟصسف َٔ صالت٘ ناًَ ّ١؟
ؾكالالد ز ٣ٚاإلَالالاّ أمحالالد عالالٔ عُّالالاز بْالِٔ ٜاضيالسو قالالاٍ :حعالتُ زضالال ٍٛاهللي صالًّ ٢اهلل عًٝالال٘
ٚضًِّ ٜك (( :ٍٛإِّٕ ايِعبْد يَُٝصًيّ ٞايصًَّاَ َ٠ا ُٜهِتبُ يَالُ٘ َيْٓٗالا إِيَّالا عُػْالسُٖا ,تُطْالعُٗا ,ثُُُُٓٗالا,
صؿُٗا ))(.)4
ضُبُعُٗا ,ضُ ُدضُٗا ,خُُُطُٗا ,زُبُعُٗا ,ثًُُجُٗا ,يْ ْ
ثِّ إذا عًُٓا ذيو ,ؾًٓتأٌَّ َا زٚا ٙايرتَرٚ ٟأب ٛداٚد عٔ أبالٖ ٞسٜالس َ٠زضال ٞاهلل عٓال٘
قاٍ :حعت زض ٍٛاهللي صًّ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِّ ٜك:ٍٛ
(إِّٕ أََ ٍّٚا ُٜشاضبُ بي٘ي ايِعبْالدُ ٜال ّْٛا ِيكيٝاَال١ي َيالْٔ عًُيال٘ي صالالتُُ٘ ,ؾَال ِإْٕ صالًُشتْ َؾكَالدْ أَؾًَِالض
الص
بع ّ
الس ُّ
٤ٞلَ ,قالاٍ اي ّ
طالسَ ,ؾال ِإ ْٕ اْالتكَص يَال ْٔ َؾسِٜطال يت ي٘ غال ْ
ت َؾ َك ْد خاب ٚخ ي
َ ٚأْْذضِٚ ,إ ْٕ ؾَطد ْ
طُّٛعو ؾَُٝهٌَُّ بيٗا َا اْْتكَص ئَْ ا ِيؿَسِٜط١ي ؟ ثُِّ ٜهُ ُٕٛضا٥يسُ
ٚدٌّ :ا ْعُسُٚا ٌْٖ ييعبْدي ٟئَْ ت َ
عًُي٘ي عًَ ٢ذ يوَ )(.)5
ٚألْٓالالا َالالأَٛز ٕٚباتبالالاع ْبٓٝالالا قُالالد صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ يف نالالٌ غالال ٤ٞيكالال ٍٛاهلل
تعاىل{ :لُلْ إِ ْ كَُْتُ ْ تُحِبُّى اللَّ فَبتَّبِعُىٍِْ َُحْبِابْكُ ُ اللَّا ُ وَغْفِاشْ لَكُا ْ رُُْاىَكُ ْ واللَّا ُ غَفُاىس سحِاُ } طآٍ عُالسإ31 :ص
ؾعًٓٝا َعسؾ ١طسٜكت٘ ٚضٓت٘ يف أدا ٙ٤يًٓٛاؾٌٚ ,قد قاٍ يٓا صً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ( :صالًٛا
نَُالالا زأَْٜتُُُالالْٛي ٞأُصالالًَِّٗٓٚ .)6()ٞالالا َعسؾالالَ ١تالال ٢تهالال ٕٛاإلطايالالَٚ ١تالالٜ ٢هالال ٕٛايتكصالالري,
ٚمباذا نإ ٜكسأٖٚ ,را َا ضٓب ٘ٓٝيف عجٓا مبػ ١٦ٝاهلل تعاىل.
الوطلب األول :قراءة النبي صلى اهلل عليه وسلن في قيام الليل
َٔ أؾطٌ األعُاٍ إىل اهلل تعاىل قٝاّ ايً ٌٝؾٗال ٛدأب ايصالاؿني قبًٓالا ٚقسبال ١إىل اهلل
زبٓا َٚهؿس ٠يًط٦ٝات َٗٓٚا ٠عٔ اإلثِ ,يرا أَس اهلل تعاىل زضٛي٘ صً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ
بكٝاّ ايً ٖٛٚ ٌٝأقسب ايعباد إي ٘ٝؾكاٍ يَ٘{ :ب أَُّهب الْمُزمِّلُ ( )1لُ ِ اللَُّْالَ إِلَّاب لَلُِلًاب (ِْ )2صْافَ ُ أَوِ ا ْمُا ْ مَِْا ُ

لَلُِلًب} طاملصٌَ3- 1 :ص ٚ ,ذيو نالٜ ٞتكالسب إيٝال٘ أنجالس ٜٚبعجال٘ َكاَال ّا قُالٛداّ ,ؾهالإ
عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ حيالاؾغ عًال ٢صالال ٠ايًٝالٌٜٚ ,طٝالٌ قٝاَٗالا ٚزنٛعٗالا ٚضالذٛدٖا,
()8

زواه أحمد.)289 /32( )28898( ,
()0
زواه أبى داود ,باب كىٌ الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص « -ول صالة ال ًتمها صاحبها تتم مً تطىعهه » ,)311 /2( ,والترمهري ,بهاب أوٌ مها ًباطهي عليهه العبهد
( ,)129 /1( )832وصححه ألالباوي.
()2
زواه البخازي باب ألاذان للمظافس.)218 /2( )232( ,
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ٖٚالالر ٙاألسادٜالالح ايتايٝالال ١تالالبني نٝالالـ نالالإ قٝاَالال٘ صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ ْٚ ,البني ذيالالو
باآلت:ٞ
أوالً :كاى يستفتح الكيام بركعتني خفيفتني:
عٔ عا٥يػ َ١زض ٞاهلل عٓٗا قَايَتْ« :نَإ زضُ ٍُٛاهللي صًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ إِذا قَالاّ َيالٔ
ايًَّ ْ ٌِٝيُٝصًِّ ,ٞاؾِتتض صًَاتُ٘ بيسنِعت ْ ِٔٝخؿيٝؿَت ْ.)7(»ِٔٝ
ٚأَس بريو يف سدٜح أبالٖ ٞسٜالس ٠زضال ٞاهلل عٓال٘ قالاٍ :قإذا قالاّ أسالدُنِ يَالٔ ايًٝالٌ,
ؾًٝؿتتض صالت٘ بسنعتني خؿٝؿتنيق(.)8
ٚذنس بعض ايعًُا( :٤إٔ ايطس يف اضتؿتاح صال ٠ايً ٌٝبالسنعتني خؿٝؿالتني ,املبالادزُ٠
إىل سٌ عكد ايػٝطإٚ ,بٓا ٙعً ٢إٔ اؿٌ ال ٜتِ إال بتُاّ ايصالٚ ٖٛٚ ,٠اضالض; ألْال٘ يالٛ
غسع يف صال ,٠ثِ أؾطدٖا مل ٜطا َٔ ِٚأمتٗاٚ ,نرا ايٛضالٚ .٤ٛنالإَّٔ ايػالسٚع يف سالٌ
ايعكد حيصالٌ بايػالسٚع يف ايعبالادٜٓٚ ,٠تٗال ٞباْتٗاٗ٥الاٚ .قالد ٚزد األَالس بصالال ٠ايالسنعتني
اـؿٝؿالالتني عٓالالد َطالالًَِ ,الالٔ سالالدٜح أبالالٖ ٞسٜالالس ,٠ؾاْالالدؾع إٜالالساد َ الْٔ أٚزد إٔ ايالالسنعتني
اـؿٝؿتني إمنا ٚزدتا َٔ ؾعً٘ عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ نُالا تكالدّ عالٔ عا٥ػالٖٚ ,١الَٓ ٛالصٙ
عٔ عكد ايػٝطإ ستٚ ٢ي ٛمل ٜسد األَس بريو ,ألَهٔ إٔ ٜكاٍ :حيٌُ ؾعًال٘ ذيالو عًال٢
تعً ِٝأَت٘ٚ ,إزغادِٖ إىل َا حيؿعِٗ َٔ ايػٝطإ(.))9
قالالاٍ ايكاضالال ٞعٝالالاضٚٚ( :دالال٘ اؿهُالال ١ؾٝالال٘ زٜاضالال ١ايالالٓؿظ ٚاؾطالالد بُٗالالاٚ ,ذٖالالاب
ايهطٌ عٓ٘ ؾُٗٝا يٝطتكبٌ قٝاّ ي ً٘ٝبٓػالاط ٚادتُالاع ْؿالظٚ ,عًال ٢أو ٚدال ٙٛاـػالٛع
ٚايهُاٍ(.))10
ثانياًٚ :بعالد إ ٜصالً ٞايالسنعتني األٚيالٝني خؿٝؿالتنيٜ ,طٝالٌ ايصالال ٠ايباقٝال ١عالدا ايالٛتس,
ؾعالْٔ شْٜالدي بْالِٔ خا يالدٍ ايِذُٗٓيالال ,ِّٞأََّْالُ٘ قَالالاٍ :أل ْز َُكَالالَّٔ صالالال َ٠زضُالال ٍِٛاهللي ص الًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي ٚض الًَِّ
الِ
طالًَِٜٛت ُْ ,ِٔٝثال َّ
طالًَِٜٛت َْ ِٔ ٝ
طالًَِٜٛت َْ ِٔ ٝ
الِ صالالًَّ ٢زنِعتال َْ ِٔ ٝ
ايًًََّْٝال « ,َ١ؾَصالًَّ ٢زنِعتال ْ ِٔ ٝخؿيٝؿَتال ُْ ,ِٔٝث َّ
صًَّ ٢زنِعت ُُْٖٚ ,ِٔٝا دُ ٕٚايًَّت ْ ِٔٝقَبًَُُْٗا ,ثَُِّ صًَّ ٢زنِعتال ُُْٖٚ ,ِٔٝالا دُ ٕٚايًَّتال ْ ِٔٝقَبًَُُْٗالا,
()7

زواه مظلم ,باب الدعاء في صالة الليل وكيامه ,)031 /2( )727( ,وأحمد ,مظىد عائشة.)27 /85( )18527( ,
()8
زواه مظههلم ,ب ههاب الههدعاء ف ههي صههالة اللي ههل ,)031 /2( )728( ,وأب ههى داود ,ب ههاب افتت ههاي ص ههالة اللي ههل ب ههسهعتين ,)32 /1( )2313( ,وأحم ههد,
مظىد أبي هسٍسة ,)255 /21( )7272( ,وابً حبان ,)385 /2( )1252( ,وعبد السشاق ,باب اطتفتاي الصالة.)77 /1( )1021( ,
()9
اهظس :وىثس اإلاعاوي الدزازي في هشف خباًا صحيح البخازي ()89 /22
()25
إهماٌ اإلاعلم بفىائد مظلم ()238 /3
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ثَُِّ صًَّ ٢زنِعت ُُْٖٚ ,ِٔٝا دُ ٕٚايًَّت ْ ِٔٝقَبًَُُْٗا ,ثَُِّ صًَّ ٢زنِعت ُُْٖٚ ِٔٝا دُ ٕٚايًَّت ْ ِٔٝقَبًَُُْٗا,
ثَُِّ أَْٚتس ؾَر يوَ ثًَاخ عػْس َ٠زنِع.)11(»ّ١
ٚقد ٚصالؿت عا٥ػال ١صالالت٘ بايًٝالٌ ؾكايالت :ال تطالأٍ عالٔ سطالٓٗٔ ٚطالٛهلٔ :ؾعالْٔ أَبيالٞ
ت
ن ْٝالـ نَاْال ْ
ايًال ُ٘ عْٓٗالاَ ,
ضالالَّ ٞ
السسُِْٔ ,أ ََّْال ُ٘ َأخْبالس :ُٙأ ََّْال ُ٘ ضالأٍَ عا٥يػال َ ١ز ي
ضالًَُ َْ ١بال ِٔ ع ْبال يد اي َّ
صالَ ُ٠زضُ ٍِٛايًَّ٘ي صًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ ؾي ٞزَطالإ؟ َؾكَايَالتَْ« :الا نَالإ زضُال ٍُٛايًَّال٘ي صالًَّ٢
اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ ٜصِٜدُ ؾي ٞزَطإ ٚالَ ؾي ٞغَْٝسِٙي عًَ ٢إِسْد ٣عػْس َ٠زنِعُٜ ّ١صًِّ ٞأَزْبعًا ,ؾَالَ
تطٌْ عْٔ سُطْٓيَِّٗٔ ٚطُ ٛيَِّٗٔ ,ثَُِّ ُٜصًِّ ٞأَزْبعًالا ,ؾَالالَ تطالٌْ عالْٔ سُطْالٓيَِّٗٔ ٚطُال ٛيَِّٗٔ ,ثُالَِّ ُٜصالًِّٞ
ثالَثًا»(.)12
ٚطالال ٍٛايصالالالَ ٠الالع سطالالٓٗا أ :ٟنجالالس ٠ايكالالسا ٠٤ؾٗٝالالا َالالع إطايالال ١ايسنالالٛع ٚايطالالذٛد
ٚاـػٛعَ ,ع ايبهاٚ ٤االعتداٍ ٚاالْهطاز هلل تعاىلٚ ,اضتػالعاز ععُال ١املالٛىل تبالازى
ٚتعاىل ٖٛ ,املكصٛد َٔ ايكٝاّ بني ٜد.ٜ٘
ٚعْٔ عبْدي اهللي ْبِٔ عبَّاعو ,أََُّْ٘ زقَد عيْٓالد زضُال ٍِٛاهللي صالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي ٚضالًَِّ ,ؾَاضْالت ْٝكَغَ
ِ لِا ُؤولٍِ ا ْل َؤلْبابةِ}
ا ال َّلُْا ِل والَهاب ِس َلآَاب و
ِ والْا َؤ ْس ِ وا ْخ ِتلَاب ِ
ؾَتطَّٛىَ ٚتٛضَّأَ ٜ ُٖٛٚكُِ { :ٍُٛإ فٍِ خ ْل ِك السامبوا ِ

طآٍ عُسإ190 :ص َؾكَسأَ ٖؤُيَا٤ي ايِآٜاتي ستَّ ٢ختِ ايطُّٛز ,َ٠ثَُِّ قَاّ ؾَصًَّ ٢زنِعتال ْ ,ِٔٝؾَأَطَالاٍ
ؾيُِٗٝا ا ِيكيٝاّ ٚايسُّنُٛع ٚايطُّذُٛد ,ثَُِّ اْْصسف ؾَٓاّ ستَّْ ٢ؿَالذ ,ثُالَِّ ؾَعالٌ ذ يالوَ ثًَالاخ َالسَّاتٍ
الِ َأْٚتالس بيجًَالاخٍَ ,ؾالأَذَّٕ
ضال ُأ ِ ٜٚكالس ُأ ٖ ُؤ َيالا ي ٤ايِآٜالاتيُ ,ث َّ
ى ٜٚتَّ ٛ
طالتا ُ
وْ ٜ
الٌ ذيال َ
ن َّ
ضيتَّ زنَعالاتٍُ ,
ُِ ادْعال ٌْ يؾالَ ٞق ًِ يبالُْ ٞالٛزًا ٚ ,يؾال ٞييطالاْيُْ ٞالٛزًا,
ايُُِؤ ِّذُٕ ؾَدسز إِيَ ٢ايصَّالًَا٠يُٖٚ ,الٜ ٛكُال « :ٍُٛايًالٗ َّ
ٚادْعٌْ ؾي ٞضالُْعيُْ ٞالٛزًاٚ ,ا دْعال ٌْ يؾال ٞبصالسُِْ ٟالٛزًاٚ ,ادْعال ٌْ يَال ْٔ خ ًِ يؿالُْ ٞالٛزًا ٚ ,يَال ْٔ أََالاَيٞ
ُْٛزًاٚ ,ادْعٌْ ئَْ َؾْٛقيُْٛ ٞزًا ٚ ,ئَْ تشْتيُْٛ ٞزًا ,ايًَُِّٗ َأعْطيٓيُْٛ ٞزًا»(.)13
أَالالا سرٜؿالال ١بالالٔ ايُٝالالإ زضالال ٞاهلل عٓالال٘ ؾكالالد بالالني بصالالٛز ٠أدم ,نٝالالـ نالالإ قٝاَالال٘
ٚزنٛع٘ ٚضذٛدٙ؟ َٚاذا نإ ٜكسأ؟ ٚنِ َكداز ذيو؟:
()22

زواه مظههلم ,بههاب الههدعاء فههي صههالة الليههل ,)032 /2( )720( ,وأبههى داود ,بههاب صههالة الليههل ,)87 /1( )2322( ,وابههً ماجههه ,بههاب مهها جههاء فههي
هههم ًصههاي بالليههل ,)833 /2( )2321( ,وأحمههد ,مظههىد شٍههد بههً خالههد ,)23 /32( )12285( ,والب هراز ,مهها أطههىد شٍههد بههً خالههد/9( )3782( ,
 ,)138وابً حبان ,ذهس ما وان ًطىٌ ملسو هيلع هللا ىلص ,)383 /2( )1258( ,والطبراوي في الىبير.)189 /0( )0180( ,
()21
زواه البخازي,باب كيام الىبي ملسو هيلع هللا ىلص,)03 /1( )2287( ,ومظلم,باب صالة الليل ,)059 /2( )738(,وأبى داود ,باب في صالة الليهل)2382( ,
( ,)055 /1والترمري ,باب ما جاء في وصف صالة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,)353 /1( )839( ,ومالً ,باب ما جاء في صالة الليل.)220 /2( )193( ,
()23
زواه البخازي ,باب مسجد بيت اإلالدض ( ,)82 /2( )8072ومظلم( ,واللفظ لهه) ,بهاب الهدعاء فهي صهالة الليهل وكيامهه,)035 /2( )723( ,
وأبى داود ,باب في صالة الليل ,)058 /1( )2303( ,وأحمد ,مظىد ابً عباض.)878 /0( )3082( ,
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ز ٣ٚاإلَاّ َطًِ بطٓد ٙإىل سُر َْ ٜؿ َ١زضال ٞاهلل عٓال٘ قَالاٍ :صالًَّْٝتُ َالع ايَّٓبيال ِّٞصالًَّ ٢اهللُ
عًَ ْٝال٘ي ٚض الًَِّ ذات يَ ًَْٝال ,ٍ١ؾَالالاؾِتتض ايِبكَالالسَ ,َ٠ؾكًُِ التُٜ :سْنَ العُ عيْٓالالد ايُِيا ٥ال١ي ,ثُالالَِّ َطالالَ ,٢ؾكًُِ التُ:
ُٜصًِّ ٞبيٗا ؾي ٞزنِع ,ٍ١ؾَُطَ ,٢ؾكًُِتُٜ :سْنَعُ بيٗا ,ثَُِّ اؾِتتض ايِّٓطالاَ ,٤ؾكَسأَٖالا ,ثُالَِّ اؾِتالتض
آٍ عيُْسإَ ,ؾكَسأَٖاٜ ,كِسأُ َُتسضًِّّا ,إِذا َسَّ بيآ ٍ١ٜؾيٗٝا تطْبيٝضل ضبَّضٚ ,إِذا َسَّ بيطُؤاٍو ضالأٍَ,
ٚإِذا َسَّ بيتعالُّٛذٍ تعالَّٛذ ,ثُالَِّ زنَالع ,ؾَذعالٌ ٜكُال« :ٍُٛضُالبْشإ زبِّال ٞايِععيال ,»ِِٝؾَهَالإ زُنُٛعُالُ٘
شًٛا ئَْ قيٝاَي٘ي ,ثُالَِّ قَالاٍ« :ضالُيع اهللُ ييُالْٔ سُيالد ,»ُٙثُالَِّ قَالاّ طَالِٜٛالّ قَسِٜبًالا َيَُّالا زنَالع ,ثُالَِّ
ْ ْ
ضذدَ ,ؾكَاٍ« :ضُبْشإ زبِّ ٞا َألعًَْ ,»٢ؾَهَإ ضُذُٛدُ ُٙقَسِٜبًا ئَْ قيٝاَي٘ي(.)14
ؾٗٓالا بالني أْالال٘ قالسأ َالا ٜكالالسب َالٔ مخطال ١أدالالصا ,٤قالساَ ٠٤تأْٝالَٚ ١رتضالالً ,١قالسا ٠٤تالالدبس
ٚتؿهالالس ,ؾالالإذا َالالس بآٜالال ١تطالالبٝض ضالالبضٚ ,إذا َالالس بطالالؤاٍ ضالالأٍ اهلل تعالالاىلٚ ,إذا َالالس بتعالالٛذ
تعٛذ ٖٞٚ ,قسا ٠٤ال ْهاد لد أسداّ َالٔ ايٓالاع جيٝالدٖا ٜٚتشًُالٗاٚ ,إٕ دٍ ؾإمنالا ٜالدٍ
عً ٢ععِ ايعباد ٠عٓد ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚنريو نإ زنٛع٘ ٚضذٛد.ٙ
ٖٚرا عبد اهلل بٔ َطعٛد ٜرنس ط ٍٛقٝاّ ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ ستالٖ ٢الِ إٔ
ٜكعد ٜٚرز َٔ ٙط ٍٛقٝاَ٘ ,مل ميٓع٘ إال أدب٘ َع ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضالًِ ,ؾعالٔ عبْالدي
هلل عًَ ْٝال ي٘ ٚضالًَِّ َي ًَْٝالَ ,ّ١ؾًَال ِْ
ال ٞصالًَّ ٢ا ُ
ايٓ يب ِّ
ت َالع َّ
ايًَّ٘ي بٔ َطعٛد زضي ٞايًَُّ٘ عُْٓ٘ ,قَالاٍ « :ص َّالً ُْ ٝ
الٞ
ايٓ يب َّ
ت َأ ْٕ َأ ِق ُعالد ٚأَذز َّ
ٜصٍْ قَا٥يًُا ستَُُّْٖ ٢تُ بي َأَْسِ ضالُ , »ٍ٤ْٛقًِٓالاَٚ :الا ُٖ ُْالت؟ َقالاٍُْ ُٖ :ال ُ
صًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ(.)15
قاٍ ايٓ ٟٚٛزمح٘ اهلل :ؾ ٘ٝأْ٘ ٜٓبػ ٞاألدب َع األٚ ١ُ٥ايهبالاز ٚإٔ ال خيالايؿٛا بؿعالٌ
ٚال قَ ٍٛا مل ٜهٔ سساَاّٚ ,اتؿل ايعًُالا ٤عًال ٢أْال٘ إذا غالل عًال ٢املكتالد ٟيف ؾسٜطال ١أٚ
ْاؾً ١ايكٝاّ ٚعذص عٓ٘ داش ي٘ ايكعٛد ٚإمنا مل ٜكعد ابالٔ َطالعٛد يًتالأدب َالع ايالٓيب صالً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ,ؾ ٘ٝدٛاش االقتالدا ٤يف غالري املهتٛبالاتٚ ,ؾٝال٘ اضالتشباب تطٜٛالٌ صالال٠
ايً.)16(ٌٝ

()28

زواه مظههلم ,بههاب اطههتبباب تطىٍههل الل هساءة فههي الصههالة ,)032 /2( )771( ,واليظههائي ,بههاب اظههىٍة الليههام والسوههى ,)110 /3( )2228( ,
وأحمد ,حدًث حرًفة ,)192 /38( )13122( ,وابً خصٍمة ,باب الدعاء بين السجدتين.)385 /2( )288( ,
()20
زواه البخههازي ,بههاب اههىٌ الليههام فههي صههالة الليههل ,)02 /1( )2230( ,ومظههلم ,بههاب اطههتبباب تطىٍههل الل هساءة فههي صههالة الليههل/2( )773( ,
 ,)037وابً ماجه ,باب ما جاء في اىٌ كيام الليل ,)802 /2( )2828( ,وأحمد ,مظىد عبد هللا بً مظعىد.)207 /2( )3282( ,
()22
شسي الىىوي عاى صحيح مظلم (.)23 /2
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ثالجاًٚ :قد نإ َٔ ٖد ٜ٘صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إٔ ٜصً ٞعكب ايٛتس زنعالتني خؿٝؿالتني
ٚنإ ٜصًٗٝا دايطاّ تازٚ ,٠تازٜ ٠كسأ ؾُٗٝا دايطاّ ,ؾإذا أزاد إٔ ٜسنع ,قاّ ؾسنالع,
ٜكسأ يف األٚىل بإذا شيصيت األزض شيصاهلا ٚقٌ ٜا أٜٗا ايهاؾس:ٕٚ
ؾعالْٔ أَبيالال ٞأَُاَال :َ١ق إََّٔ ايَّٓبيالال َّٞص الًَّ ٢اهللُ عًَ ْٝال٘ي ٚضالالًَِّ نَالالإ ق ُٜصالالًُِِّٗٝا بعْالالد ايِالِٛتْسِ ُٖٚالالٛ
دا يظل ٜكِسأُ ؾيُِٗٝا إِذا شُيِصِيَالتي ايِالأَ ْزضُ ٚقُالٌْ ٜالا أَُّٜٗالا ايِهَالاؾيسُ ٕٚقٚ .يف يؿالغ (نَالإ زضُالٍُٛ
اهللي ص الًَّ ٢اهللُ عًَ ْٝال٘ي ٚض الًَِّ ق ُٜالالٛتيسُ بيتيطْ العو ستَّالال ٢إِذا بالالدَّٕ ٚنَجُالالس يَشُُْ الُ٘ أَْٚتالالس بيط البْعو ٚص الًَّ٢
زنِعت ْ ُٖٛٚ ,ِٔٝدا يظل َؾكَسأَ بي إِذا شُيِصِيَتْ ُ ٚقٌْ ٜا أَُّٜٗا ايِهَاؾيسُٕٚق(.)17
قاٍ ابٔ ايكٚ :ِٝقد أغهٌ ٖرا عً ٢نجري َٔ ايٓاع ,ؾعَٓ ٙٛعازضاّ ,يكٛي٘ صالً٢
اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ« :ادعًالالٛا آخالالس صالالالتهِ بايًٝالالٌ ٚتالالساّ» ٚأْهالالس َايالالو زمحالال٘ اهلل ٖالالاتني
ايسنعتنيٚ ,قاٍ أمحد :ال أؾعً٘ ٚال أَٓع َٔ ؾعً٘ ,قاٍٚ :أْهالسَ ٙايالو ٚقايالت طا٥ؿال:١
إمنا ؾعٌ ٖاتني ايالسنعتني ,يٝالبني دالٛاش ايصالال ٠بعالد ايالٛتسٚ ,إٔ ؾعًال٘ ال ٜكطالع ايتٓؿالٌ,
ٚمحًٛا قٛي٘« :ادعًٛا آخس صالتهِ بايًٚ ٌٝتالساّ» عًال ٢االضالتشبابٚ ,صالال ٠ايالسنعتني
بعالالد ٙعًالال ٢اؾالالٛاش; ٚايصالالٛاب :إٔ ٜكالالاٍ :إٕ ٖالالاتني ايالالسنعتني ػسٜالالإ فالالس ٣ايطالالَّٓ,١
ٚتهُ ٌٝايٛتس ,ؾإٕ ايٛتس عبادَ ٠طتكًٚ ,١ال ضُٝا إٕ ق ٌٝبٛدٛب٘ ,ؾتذالس ٟايسنعتالإ
بعد ٙفس ٣ضٓ ١املػسب َٔ املػسب ,ؾإْٗا ٚتس ايٓٗالازٚ ,ايسنعتالإ بعالدٖا تهُٝالٌ هلالا,
ؾهريو ايسنعتإ بعد ٚتس ايًٚ ,ٌٝاهلل أعًِ(.)18
َ
الص َم ِدَ ,ح َّهد َثِي َأبهيَ ,ح َّهد َث َىا َع ْب ُهد ْال َعصٍهص ٌَ ْعِهي ْاب َهً ُ
( )27زواه أحمد ,حدًث أبي امامه ,)088 /32( )11182( ,مً اسٍم َع ْب ُد َّ
ص َهه ْي أيَ ,ع ْهً أ ِبهي
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
َغاليَ ,ع ًْ َأبي ُأ َم َام َة ,و( ,)202 /32( )11323مً اسٍم َح َظ ًُ ْب ًُ ُم َ
ىس ى ,حدثىا عمازة ٌع ِِي ابهً شاذان ,حهدث ِِي أبهى غ ِال أهي بهه ,والطبراوهي
ِ أ
ِ
فههي الىبيههر ,)177 /8( )8528( ,وابههً خصٍمههة بههاب ذهههس الل هساءة فههي الههسهعتين عههد الههىتس )2258( ,صههحيح ابههً خصٍمههة ( )208 /1مههً اسٍههم
َ َْ
َ
َ
ْ
َ َ
َ
ألا ْه َ
ص ِاز ّ ِي ,عً َعا ِئشهة ,والطبراوهي فهي مظهىد الشهاميين)832 /2( )709( ,
ُب ْى َد ٌاز ,ها أ ُبى َد ُاو َد ,ها أ ُبى َح َّسةَ ,ع ًِ ال َح َظ ًَِ ,ع ًْ َط ْع ِد ْب ًِ ِهش أام
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ
ص ىهف  ,ثىها َبل َّي ُهة ْب ُهً ْال َىليهدَ ,ح َّهد َثِي ُع ْت َب ُهة ْبهًُ
صي ه اي َ ,ك َهاال :ثىها ُم َب َّم ُهد ْب ُهً ُم َ
ّ
ِ ِ
ِ
مً اسٍم ِإبس ِاهيم بً مبم ِهد ب ِهً ِعهس أق ,وٍب هى بهً عب ِهد الب ِهاِي ِاإلا ِ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ
َ َ
ع ْب ًِ َم ِال أً ,والبيهلي في الىبري ,باب في السهعتين عد الىتس )88 /3( )8818( ,بىفع ؤلاطهىاد ,والحهدًث فهي
أ ِبي ح ِى ِيم ,عً كتادة ,عً أو ِ
طههىده أبههى غالههي صههدوق ًخطهها همهها كههاٌ ابههً يجههس ,تلسٍههي ال هههرًي (ص ,)228 :والحههدًث لههه شههاهد عىههد ابههً خصٍمههة لىههً فيههه الحظههً
مههدلع وكههد عههىعً ,وأبههى حههسة صههدوق ووههان ًههدلع عههً الحظههً وأبههى داود ثلههة لىىههه غلههف فههي أحادًههث ,وطههىد الطبراوههي ,فيههه عتبههة بههً أبههي
ق
ق
حىههيم وهههى صههدوق ًخطهها ه.يهرا ,ا.ههه .تلسٍههي ال هههرًي (ص )385 :وزواه البيهلههي أًضهها ( )89 /3( )8812وذهههس طههىزاي الههسحمً والىاكعههة
عً عمازة بً شاذان ,ثىا ثابت البىاوي ,عً أوهع بهً مالهً كهاٌ :ن وهان زطهىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًهىتس باظهع زهعهاس ,فلمها أطهً وثلهل أوتهس ظهبع وصهاى
زهعتهين وههى جهالع فلهسأ فيهمهها الهسحمً ,والىاكعهة ن .كهاٌ أوهع :وهبههً هلهسأ بالظهىز اللصهاز إذا شلصلهت ,وكههل ًها أ هها اليهافسون ,وهبىهمهها ن.
وكاٌ مسةً :لسأ فيهً .ثم كاٌ البيهلي :خالف عمازة بً شاذان في كهساءة الىبهي ملسو هيلع هللا ىلص فيهمها طهائس الهسواة (.أي زوي طهىزاي الهسحمً والىاكعهة غيهر
ما زوي بلية ألائمة لظىزاي الصلصلة واليافسون).
والخالصة أن الحدًث حظً شىاهده ,كاٌ الهي.مي في مجمع الصوائد ومىبع الفىائد ( :)182 /1زجاٌ أحمد ثلاس .وهللا أعلم.
()28
شاد اإلاعاد في هدي خير العباد ()311 /2
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ٚقد ذنستٗا َع صال ٠ايً ٌٝنْٗٛا تؤد ٣يف ايً ٌٝقبٌ ايؿذس ؾتعتالرب َالٔ قٝالاّ ايًٝالٌ
ٚقد عدٖا نجري َٔ ايعًُا ٤ضُٔ ايجالث ١عػس زنع ١اييت َا نالإ ٜصٜالد عًٗٝالا زضالٍٛ
اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف ايًٚ ٌٝقد ؾصٌ يف ٖر ٙاملطأي ١ابٔ ايكال ِٝزمحال٘ اهلل يف شاد
املعالالاد(َٚ ,)19الالٔ أزاد االضالالتصاد ٠ؾكالالد أيالالـ ؾٗٝالالا يف زضالالايَ ١طالالتكً ١ابالالٔ سذالالس ايعطالالكالْٞ
زمح٘ اهلل تعاىل أحاٖا (نػـ ايطرت عٔ سهِ ايسنعتني بعد ايٛتس).
املطلب الجاني :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف صالة الوتر
 َٔٚايٓٛاؾٌ اييت نإ ٜٛاظب عًٗٝا زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِٚ ,ال ٜرتنٗالا
ال يف ضؿس ٚال سطس ,صال ٠ايالٛتس ,ستال ٢عالدٖا بعالض ايعًُالاٚ ٤ادبال ١ال جيالٛش تسنٗالا,
ؾهإ ٜكسأ يف ايٛتس يف ايسنع ١األٚىل ضٛز ٠األعًٚ ٢ايجاْ ١ٝبطالٛز ٠ايهالاؾسٚ ٕٚايجايجال١
بطٛز ٠اإلخالص:
عٔ أب ٞبٔ نعب زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ« :نإ زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ ٜكالسأ
يف ايسنع ١األٚىل َٔ ايٛتس بطبض اضِ زبو األعًٚ ,٢يف ايجاْ ١ٝبكٌ ٜا أٜٗا ايهالاؾس,ٕٚ
ٚيف ايجايج ١بكٌ ٖ ٛاهلل أسد»(.)20
ٚاضالالتشب بعالالض األُ٥الال ١إٔ ٜكالالسأ املعالالٛذتني بعالالد ضالالٛز ٠اإلخالالالص يف ايسنعالال ١ايجايجالال.١
ايًال ي٘
ضالَّ ٍُ ٛ
نالإ ُٜال ٛيت ُس ز ُ
َ ٤ٍ ٞ
َ ٟغال ْ
ٚاضتديٛا عدٜح عا٥ػ ١زضال ٞاهلل عٓٗالا أْٗالا ضالً٦ت :يبالأ ِّ
ضالِ ز ِّبالوَ ايِال َأعًَْٚ , ٢ؾيالٞ
نالإ ِ ٜكالس ُأ يؾال ٞا ِيالأُٚيَ ٢بيط ِّالب ِض ا ْ
ايً ُ٘ عًَ ْ ٝي٘ ٚضًَِّ ؟ ؾكَا َيالتَْ ( :
صًََّّ ٢
ايجَّاْي١ٝي يب ُكٌْ ٜا أَُّٜٗا ايِهَاؾيسُٚ , ٕٚؾي ٞايجَّاييج١ي يب ُكٌْ ُٖ ٛايًَُّ٘ أَسدل ٚايُُِعِّٛذت ْ.)21()ِٔٝ
()29

اهظس :شاد اإلاعاد في هدي خير العباد (.)312 /2
()15
زواه اليظههائي ,ذهههس اخههتالظ ألفههاي الىههاكلين لخبههر أبههي بههً هعههي فههي الههىتس )130 /3( )2755( ,مههً اسٍههم إبههحم بههً إبهساهيم ,كههاٌ :أهب ههها
عيس ى بً ًهىوع ,عهً طهعيد بهً أبهي عسوبهة ,عهً كتهادة ,عهً طهعيد بهً عبهد الهسحمً بهً أبهصي ,عهً أبيهه ,عهً أبهي بهً هعهي , ,وابهً ماجهه,
بههاب مهها جههاء فههي مهها ًلهسأ فههي الههىتس ,)375 /2( )2272( ,وأحمههد ,مظههىد أبههي بههً هعههي )78 /30( )12282( ,عههً طههعيد بههً عبههد الههسحمً بههه,
وابههً حبههان ,ذهههس إباحههة الههىتس بهه.الك إلاههً أزاد ذلههً ,)291 /2( )1832( ,والبيهلههي فههي الىبههري ,بههاب مهها ًلهسأ فههي الههىتس عههد الفاتبههة)8800( ,
ق
( ,)00 /3والداز كطِهي ,)302 /1( )2222( ,وابهً أبهي شهيبة )90 /1( )2888( ,ولههم عهً طهعيد بهً عبهد الهسحمً بهً أبهصي بهه ,وزواه أًضها
الترمري عً ابً عباض ,باب ما جاء ما ًلسأ في الىتس ,)080 /2( )821( ,وكاٌ :وفي الباب عً عاهي ,وعائشهة ,وعبهد الهسحمً بهً أبهصي ,عهً
أبي بً هعي ,وٍسوي عً عبد السحمً بً أبصي ,عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص .والحدًث صحيح فسجاله ولهم ثلاس أثباس.
()12
زواه الترمري ,باب ما جاء ما ًلسأ في الهىتس ,)317 /1( )823( ,مهً اسٍهم إبهحاق بهً إبهساهيم بهً حبيهي بهً الشههيد البصهسي كهاٌ :حهدثىا
دمحم بً طلمة الحساوي ,عً خصيف ,عً عبد العصٍص بً جسٍج ,كاٌ :ط لىا عائشة ,وابهً ماجهه ,بهاب مها جهاء فيمها ًلهسأ فهي الهىتس)2273( ,
( )372 /2وأحمهد ,مظههىد الصهدًلة ,)79 /83( )10952( ,بههىفع ؤلاطههىاد ,وابهً حبههان ,ذهههس ؤلاباحهة للمههسء أن ًضههم كهساءة اإلاعههىذتين إ ههى
كساءة كل هى هللا أحد في وتسه الري ذهسهاه ,)152 /2( )1888( ,مً اسٍم أبي عسوبة ,كاٌ :حدثىا ميمىن بً ألاصبغ ,كاٌ :حدثىا ابً أبهي
مسٍم ,كاٌ :حدثىا ًب ى بً أًىب ,عً ًب ى بً طعيد ,عً عمسة ,عً عائشهة ,والهداز كطِهي ,)321 /1( )2272 ( ,والطبراوهي فهي ألاوطهف,
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ٚقد صض عٔ ايٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ أْال٘ أٚتالس بسنعالٚ ١قالسأ ؾٗٝالا مبا٥ال ١آٜالَ ١الٔ
ضٛز ٠ايٓطا ٤ؾعالٔ أبال ٞفًالص ,إٔ أبالا َٛضال ٢نالإ بالني َهالٚ ١املدٜٓال« ,١ؾصالً ٢ايعػالا٤
زنعتني ,ثِ قاّ ؾصً ٢زنع ١أٚتس بٗا ,ؾكسأ ؾٗٝا مبا٥ال ١آٜالَ ١الٔ ايٓطالا ,»٤ثالِ قالاٍَ :الا
أيْٛت( )22إٔ أضع قدَ ٞسٝح ٚضع زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قدَٚ ٘ٝأْا أقالسأ مبالا
قسأ ب٘ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ(.)23
ؾٗرا ٜدٍ عًال ٢دالٛاش قالس ا ٠٤أ ٟضالٛز ٠يف أ ٟزنعالَ ١الٔ صالال ٠ايالٛتس ,يهالٔ األزدالض
قالالالسا ٠٤األعًالالال ٢يف ايسنعالالال ١األٚىلٚ ,ايهالالالاؾس ٕٚيف ايسنعالالال ١ايجاْٝالالالٚ ,١اإلخالالالالص يف
ايسنع ١ايجايج ,١اقتدا ً٤بايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.
ٚقد ٚزد يف سدٜح عً ٞإٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أٚتالس بتطالع ٚقالسأ ؾيال ٞايسَّنِعال١ي
ايِأُ ٚيَ :٢أهلانِ ايتهاثسٚ ,إْا أْصيٓا ٙيف ي ١ًٝايكالدزٚ ,إذا شيصيالت األزضٚ ,يف ايسنعال١
ايجاْٝالالٚ :١ايعصالالسٚ ,إذا دالالاْ ٤صالالس اهلل ٚايؿالالتضٚ ,إْالالا أعطٓٝالالاى ايهالالٛثسٚ ,يف ايسنعالال١
ايجايجالال :١قالالٌ ٜالالا أٜٗالالا ايهالالاؾسٚ ,ٕٚتبالالت ٜالالدا أبالال ٞهلالالبٚ ,قالالٌ ٖالال ٛاهلل أسالالدٚ ,يهالالٔ ٖالالرا
اؿدٜح ضعٝـ نُا ٖالَ ٛالبني يف اهلالاَؼ ,ؾعالْٔ عًيال ,ٞقَالاٍ :ق نَالإ زضُال ٍُٛاهللي صالًَّ٢
ايسنِعال ي ١ا ِيالأُٚيَ:٢
ضالٛدُ :ق ِ ٜكالس ُأ يؾالَّ ٞ
َصال ٌِ ق َقالاٍ َأ ْ
ضال ٛوز يَالٔ ا ِي ُُؿ َّ
طال ِع ُ
هلل عًَ ْ ٝي٘ ٚضالًَِّ ُٜال ٛيت ُس يب يت ْ
ا ُ
َ
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
َّ َ
يح َعا ههى ش ه ْهس ِ الش ه ْهيخ ْي ِنَ ,ول ه ْهم
( )182 /3( )3287والح ههاهم ( )887 /2( )2288وله ههم ب ههىفع ؤلاط ههىاد ,وك ههاٌ الح ههاهم :ه ههرا ح ه ِهدًث ص ه ِهح
َ
ًُخ ِّس َج ُاه ,وكاٌ الرهبي :زواته ثلاس عىه وهى عاى شس البخازي ومظلم ,والحدًث بإطىاد الترمري ضعيف ألن عبد العصٍص بً جسٍج لهين
همها كههاٌ ابهً يجههس ولهم ٌظههمع مهً عائشههة وال ًتها ع عاههى حدً.ههه همها كههاٌ العلياهي وخصههيف سه يء الحفههظ وضهعفه أخمههد وكهد أخطه حههين
صهسي بتبههدًث ابههً جهسٍج ,وكههاٌ البخههازي :عبههد العصٍهص بههً جههسٍج عهً عائشههة فههي الههىتس ال ًتها ع فههي حدً.ههه ,ا.ههه .التههازٍر الىبيههر للبخههازي (/2
 )13واهظس :تلسٍي ال هرًي (ص ,)302 :تهرًي الىماٌ في أطماء السجاٌ ( ,)229 /28أما إطهىاد ابهً حبهان ففيهه ًب هى بهً أًهىب كهاٌ ابهً
يجس :صدوق زبما أخط  ,ا.هه .اهظس :تلسٍهي ال ههرًي (ص ,)088 :وكهد أهىهس أحمهد وٍب هى بهً معهين شٍهادة اإلاع ّ ِهىذتين ,كهاٌ ابهً عبهد الههادي
ق
زدا عاههى ابههً يجههسَ :هه َهرا اعىه ٌهتى فه َّ
هإن ًب ههى بههً َأ اًههىب مه ْهً زجههاٌ ن َّ
هحيبين ن وكههاٌ الخههالٌ فههي نالعلههلن :ثىهها دمحم بههً إطههماعيل ثىها ابههً أبههي
الفه
ِ
ِ
مهسٍم كهاٌ :أخبروهي ع.مهان بهً الحىههم  -ووهان مهً أفضهل مهً بمصههس  -كهاٌ :طه لت ًب هى بهً طهعيد عههً ههرا الحهدًث ,فلهاٌ :ال أعسفههٌ .عِههي
ُ
ّ
ا
هسي ,فلهاٌ :وهان ًبه ِّهدك مهً حفظهه ,ووههان ال به ض بهه ,ووههان
حهدًث الهىتس ,وكهاٌ ألاثههسم :طهمعت أبها عبههد هللا ٌظه ٌ عهً ًب ههى بهً أًهىب اإلاصه ِ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
َّ
ه.يههر الههىهم فههي حفظههه ,فههرهسس لههه مههً حدً.ههه :عههً ًب ههى عههً َع ْمههسة عههً عائشههة أن زطههىٌ هللا صههاى ا عليه ِهه وطههلم وههان ًلهسأ فههي الههىتس ...
ق
الحههدًث ,فلههاٌ :ههها ,مههً ًبتمههل هههراةً ,وكههاٌ مه َّهس قة :هههم كههد زوي هههرا عههً عائشههة مههً َّ
الىههاض ,لههيع فيههه هههرا ,وأهىههس حههدًث ًب ههى خاصههة.
ق
اهتهى ما ذهسه .ا.هه .هلال مً تىليح التبليم البً عبد الهادي (.)818 /1
ّ
()11
ُ
ّ
َ
ّ
ّ
مها ألهىس ,أي مهها اطهتطعت ,ح ِيههي ذلهً عههً ألاصهم ي ,وبههه جهصم الخطهابي .وكههاٌ الفهساء :أي كصههسس ,و ههه كيههل لهه :ال دزٍههت ,وال كصهسس فههي
ّ َ
ُ
الي الدزاًة ,ثم أهت ال تدزي .وكاٌ ألاشهسي :ألالى ًيىن بمعِى الجهد ,وبمعِى التلصهير ,وبمعِهى تطهتطاعة ,ا.ههه .ذخيهرة العلبهى فهي شهسي
املجتبى ( ,)88 /15غسٍي الحدًث البً كتيبة ( ,)312 /2غسٍي الحدًث للخطابي (.)123 /3
()13
زواه اليظائي ,باب اللساءة في الىتس ,)183 /3( ) 2718( ,مً اسٍم إبهساهيم بهً ٌعلهىب ,كهاٌ :حهدثىا أبهى الىعمهان ,كهاٌ :حهدثىا حمهاد بهً
طلمة ,عً عاصم ألاحىٌ ,عً أبي مجلص ,أن أبا مىس ى ..الحدًث ,وأحمد ,حدًث أبي مىس ى ( ,)031 /31( )29725والبيهلي فهي الىبهري,
باب الىتس بسهعة واحدة )38 /3( )8788( ,ولهم بىفع ؤلاطىاد ,والحدًث صحيح زجاله ثلاس.
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أَيِٗالالانُِِ ايتَّهَالالاثُسُٚ ,إَِّْالالا أَْْصيِٓالالا ُٙؾيالال ٞيَ ًَْٝال١ي ا ِيكَ الدْزِٚ ,إِذا شُيِصِيَ التي ايِ الأَ ْزضُٚ ,ؾيالال ٞايسَّنِع ال١ي
ايجَّاْيٝال١يٚ :ايِعصْ السِٚ ,إِذا دالالاْ ٤صْ السُ اهللي ٚا ِيؿَ ال ْتضُٚ ,إَِّْالالا َأعْطَْٓٝالالاىَ ايِهَ الْٛثسٚ ,ؾيالال ٞايسَّنِع ال١ي
ايجَّاييج١يُ :قٌْ ٜا أَُّٜٗا ايِهَاؾيسُٚ ,ٕٚتبَّتْ ٜدا أَبي ٞيَٗبٍُ ٚ ,قٌْ ُٖ ٛاهللُ أَسدل ق(.)24
املطلب الجالح :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف سهة الفجر
 َٔٚايٓٛاؾٌ اييت نإ ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ حيالاؾغ عًٗٝالا زنعاليت ايؿذالس,
يهٓ٘ نإ خيؿؿٗا نُا بٓٝت ذيو عا٥ػ ١زضال ٞاهلل عٓٗالا ؾكايالت« :نَالإ زضُال ٍُٛايًَّال٘ي
ص الًَّ ٢اهللُ عًَ ْٝال٘ي ٚض الًَِّ ُٜصالالًِّ ٞبيايًَّ ْٝالٌِ ث الالَخ عػْالالس َ٠زنِع ال ,ّ١ثُ الَِّ ُٜصالالًِّ ٞإِذا ض الُيع ايِّٓالالدا٤
بيايصُّ ْبضِ زنِعت ْ ِٔٝخؿيٝؿَت ْ.)25(»ِٔٝ
ٚنالالريو يف سالالدٜح سؿِصالال ١زضالال ٞاهلل عٓٗالالا « َإَّٔ زضُالال ٍٛايًَّ ال٘ي ص الًَّ ٢اهللُ عًَ ْٝال٘ي ٚض الًَِّ
ايصال ْبضُ ,صالًَّ ٢زنِعتال ْ ِٔ ٝخؿيٝؿَتال َْ ِٔ ٝق ْبالٌ َأ ْٕ ُت َكالاّ
يًصال ْبضِٚ ,بالدا ُّ
نَإ إِذا اعْتهَـ املُؤ ِّذ ُٕ ي ُّ
ايصَّالَ.)26(» ُ٠
ٚؾٝالال٘ ديٝالالٌ عًالال ٢املبايػالال ١يف ايتدؿٝالالـٚ ,املالالساد املبايػالال ١بايٓطالالب ١إىل عادتالال٘ صالالً ٢اهلل
عًٝالال٘ ٚضالالًِ َالالٔ إطايالال ١صالالال ٠ايًٝالالٌَٚ ,الالرٖب اؾُٗالالٛز أْالال٘ ٜطالالتشب إٔ ٜكالالسأ ؾُٗٝالالا بعالالد
ايؿاؼالال ١ضالالٛز ٠قصالالريٚ ,٠قالالاٍ أبالال ٛسٓٝؿالال ١زمبالالا قالالسأت يف زنعالاليت ايؿذالالس دالالص٥ني َالالٔ
ايكسإٓ(ٖٚ ,)27را كايؿاّ هلد ٟايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف زنعيت ايؿذس.
بٌ قد بايؼ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف ؽؿٝؿٗا ست ٢قايت عا٥يػ َ١زضي ٞايًَُّ٘ عْٓٗا:
قنَإ ايَّٓبي ُّٞصًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ ُٜد ِّؿـُ ايسَّنِعت ْ ِٔٝايًَّتال ْ ِٔٝقَبْالٌ صالالَ٠ي ايصُّال ْبضِ ستَّال ٢إِِّْالٞ

( )18زواه أحمد ,مظىد عاي بً أبهي االهي ,)97 /1( )278( ,مهً اسٍهم ُم َب َّم ُهد ْب ُهً َع ْبهد هللا ْبهً ا
الصَب ْيهرَ ,و َأ ْط َهى ُد ْب ُهً َع ِهامسَ ,كهاالَ :ح َّهد َث َىا إ ْط َهسا ِئ ُ
يل,
ِ
ِ
أ
ِ ِ ِ
ْ
َعه ْهً َأبههي إ ْبه َهح َ
اقَ ,عه ِهً ال َحه ِهاز ِكَ ,عه ْهً َع ِاه ّ أهي ,والبهراز ,)83 /3( )802( ,وزواه الترمههري ( )313 /1( )825بلفههظ :وههان الىبههي ملسو هيلع هللا ىلص ًههىتس بهه.الك ًلهسأ
ِ ِ
فيهً باظع طىز مً اإلافصلً ,لسأ في ول زهعة ب.الك طىز آخسهً :كل ههى هللا أحهد ن ,بهىفع ؤلاطهىاد .والحهدًث فهي طهىده الحهازك ألاعهىز,
هربه الشعبي في زأًه وزمي بالسفض وفي حدً.ه ضعف ,ومداز الحدًث عليه ,ا.هه .اهظس :تلسٍي ال هرًي (ص)282 :
()10
زواه البخ ههازي ,ب ههاب م هها ًله هسأ ف ههي زهعف ههي الفج ههس ,)07 /1( )2275( ,وأب ههي داود ,ب ههاب ف ههي ص ههالة اللي ههل ,)39 /1( )2339( ,وأحم ههد ,مظ ههىد
الصدًلة عائشة ,)185 /81( )10887( ,ومالً ,باب صالة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في الليل.)212 /2( )25( ,
( )12زواه البخهازي ,بهاب ألاذان هع الفجهس ,)217 /2( )228( ,أخسجهه مظهلم ,بههاب اطهتبباب زهعفهي طهىة الفجهس ,)713( .واليظهائي ,الصههالة
عد الى الفجس ,)183 /2( )083( ,ومالً في اإلاىا  ,باب ما جاء في زهعفي الفجس ,والدازمي ,بهاب اللهساءة فهي زهعفهي الفجهس/1( )2888( ,
.)950
()17
اليىاهي الدزازي في شسي صحيح البخازي (.)128 /2
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يَأَقُٖ :ٍُٛالٌْ قَالسأَ بيالأُِّّ ايهيتالابي؟ قٚ .يف زٚاٜالَ ١طالًَِ« :الا زأَْٜالتُ زضُال ٍٛاهللي صالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي
ٚضًَِّ ؾي ٞغَ ٍ٤ْٞئ ايَّٓٛاؾيٌِ َأضْسع َيُْٓ٘ إِيَ ٢ايسَّنِعت ْ ِٔٝقَبٌْ ا ِيؿَذْسِ»(.)28
ٚاختًـ يف سهُ ١ؽؿٝؿُٗالا ,ؾكٝالٌ :يٝبالادز إىل صالال ٠ايصالبض يف أ ٍٚايٛقالتٚ ,بال٘
دصّ ايكُسطيبّٚ .ق :ٌٝيٝطتؿتض صالال ٠ايٓٗالاز بالسنعتني خؿٝؿالتني ,نُالا نالإ ٜصالٓع يف
صال ٠ايً ٌٝيٝدخٌ يف ايؿسض ,أَ ٚا غابٗ٘ يف ايؿطٌ بٓػاط ٚاضتعداد تاّ(.)29
قاٍ ابٔ األثريٚ :إمنا خؿـ زنعيت ايؿذالس يتعذٝالٌ صالال ٠ايؿذالسٚ ,يف ذيالو تأنٝالد
يتعذ ٌٝصال ٠ايؿذس بهٌ ساٍ ميهٔ تعذًٗٝاٚ ,يٛال ذيو املعٓ ٢نإ نًُا طاٍ َالٔ
صال ٠املس ٤يٓؿط٘ أسب إيٓٝا(.)30
دؿيٝالالـ ؾيالال ٞزنِعالاليت ايِؿذْالالس بيُالالٔ مل ٜت الأَخَّس عًَ ْٝال٘ي
ٚخالالص بعالالض ايِعًُالالا ٤اضْ التيشْباب ايتَّ ْ
بعالالض سصبالال٘ ايَّ الري ٟاعْتالالاد ايِكٝالالاّ بي ال٘ي ؾيالال ٞايًَّْٝالالٌ ,ؾَ الإِٕ بكيالال ٞعًَ ْٝال٘ي غ ال ٤ْٞقَالالسأَ ؾيالال ٞزنِعالاليت
ايِؿذْس(.)31
ٚقد صض أْ٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نالإ ٜكالسأ يف زنعاليت ايؿذالس بطالٛز ٠ايهالاؾسٕٚ
ٚاإلخالالالص ,ؾعالْٔ أَبيالالُٖ ٞسْٜالالس ,َ٠ق إََّٔ زضُالال ٍٛاهللي صالالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي ٚضالالًَِّ قَالالسأَ ؾيالال ٞزنِعت الِٞ
ا ِيؿَذْسُِ :قٌْ ٜا أَُّٜٗا ايِهَاؾيسُُ ٚ ,ٕٚقٌْ ُٖ ٛاهللُ أَسدل ق(.)32
ٜكالال ٍٛابالالٔ ايكالالٚ :ِٝهلالالرا نالالإ ايالالٓيب صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ ٜكالالسٕ ضالالٛز ٠ايهالالاؾسٕٚ
بطٛز ٠قٌ ٖ ٛاهلل أسد يف ضٓ ١ايؿذس ٚضٓ ١املػسب ؾإٕ ٖاتني ايطٛزتني قد اغالتًُتا عًال٢
ْالالٛع ٞايتٛسٝالالد ايالالر ٟال لالالا ٠يًعبالالد ٚال ؾالالالح إال بُٗالالاُٖٚ ,الالا تٛسٝالالد ايعًالالِ ٚاالعتكالالاد
املتطُٔ تٓص ٜ٘اهلل عُالا ال ًٜٝالل بال٘ َالٔ ايػالسى ٚايهؿالس ٚايٛيالد ٚايٛايالدٚ ,أْال٘ إيال٘ أسالد
صُد مل ًٜد ؾٝه ٕٛيال٘ ؾالسعٚ ,مل ٜٛيالد ؾٝهال ٕٛيال٘ أصالٌٚ ,مل ٜهالٔ يال٘ نؿالٛاّ أسالد
ؾٝهالال ٕٛيالال٘ ْعالالريَٚ ,الالع ٖالالرا ؾٗالال ٛايصالالُد ايالالر ٟادتُعالالت يالال٘ صالالؿات ايهُالالاٍ نًالالٗا,
()18

زواه البخازي ,باب ما ًلسأ في زهعفي الفجس ,)07 /1( )2272( ,ومظهلم ,بهاب اطهتبباب زهعفهي الفجهس ,والحهث علهيهم وتخفيفهمها)718( ,
( ,)052 /2وأحمد ,مظىد عائشة.)293 /81( )10320( ,
()19
وىثس اإلاعاوي الدزازي في هشف خباًا صحيح البخازي (.)177 /8
()35
الشافي في شسي مظىد الشاف ي (.)109 /1
()32
عمدة اللازي شسي صحيح البخازي ()132 /7
()31
زواه مظه ههلم  ,به ههاب اطه ههتبباب زهعفه ههي طه ههىة الفجه ههس ,)051 /2( )712( ,وأبه ههى داود ,به ههاب فه ههي تخفيه ههف زهعفه ههي الفجه ههس,)29 /1( )2102( ,
والترمههري ,ب ههاب م هها جههاء ف ههي تخفي ههف زهعفههي الفجههس ,)085 /2( )827( ,واليظ ههائي ,بههاب الل هساءة ف ههي زهعفههي الفجههس ,)085 /2( )980( ,وابههً
ماجههه ,بههاب مهها جههاء فيمهها ًلهسأ فههي الههسهعتين ,)323 /2( )2288( ,وأحمههد ,مظههىد ابههً عمههس ,)295 /0( )0299( ,والههدازمي ,بههاب اللهساءة فههي
زهعفي الفجس.)958 /1( )2881( ,
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ؾتطُٓت ايطالٛز ٠إثبالات َالا ًٜٝالل ظاليال٘ َالٔ صالؿات ايهُالاٍْٚ ,ؿالَ ٞالا ال ًٜٝالل بال٘ َالٔ
ايػالالسٜو أص الالّ ٚؾسع الاّ ْٚعالالرياّ ,ؾٗالالرا تٛسٝالالد ايعًالالِ ٚاالعتكالالادٚ ,ايجالالاْ ٞتٛسٝالالد ايكصالالد
ٚاإلزادٖٚ ٠الال ٛإٔ ال ٜعبالالد إال إٜالالا ,ٙؾالالال ٜػالالسى بالال٘ يف عبادتالال٘ ضالالٛا ٙبالالٌ ٜهالالٚ ٕٛسالالدٖ ٙالالٛ
املعبالٛدٚ ,ضالالٛز ٠قالالٌ ٜالا أٜٗالالا ايهالالاؾسَ ٕٚػالتًُ ١عًالالٖ ٢الالرا ايتٛسٝالد ؾاْتعُالالت ايطالالٛزتإ
ْالالٛع ٞايتٛسٝالالد ٚأخًصالالتا يالال٘ ,ؾهالالإ صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ ٜؿتالالتض بُٗالالا ايٓٗالالاز يف ضالالٓ١
ايؿذسٚ ,خيتِ بُٗالا يف ضالٓ ١املػالسبٚ ,يف ايطالٓٔ أْال٘ نالإ ٜالٛتس بُٗالا ؾٝهْٛالإ خامتال١
عٌُ ايً ٌٝنُا ناْا خامت ١عٌُ ايٓٗاز(.)33
ٚقد صض عٓ٘ أٜطاّ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أْ٘ قسأ غري ضٛزت ٞايهاؾسٚ ٕٚاإلخالص:
ؾعالالٔ ضالالعٝد بالالٔ ٜطالالاز إََّٔ ابْالالٔ عبَّالالاعو ,أَخْبالالسَ ُٙإَّٔ زضُالال ٍٛاهللي صالالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي ٚضالالًَِّ ,ق
نَإ ٜكِسأُ ؾي ٞزنِعت ِٞا ِيؿَذْسِ ؾي ٞايِأُٚيََ ٢يُُْٓٗا{ :لُىلُىا آمَب َِبهللِ ومب أُْْازِ َ إِلََُْاب} طايبكالس136 :٠ص
اآل َ١ٜايَّتي ٞؾيال ٞايِبكَالس٠يٚ ,ؾيال ٞاآلخيالس٠ي َيُُْٓٗالا{ :آمَاب َِابهللِ واهْاهذْ َِؤََّْاب مُسْالِمُى } طآٍ عُالسإ52 :ص
قٚيف زٚا :١ٜنَإ زضُ ٍُٛاهللي صًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ ٜكِسأُ ؾي ٞزنِعت ِٞا ِيؿَذْسِ{ :لُىلُىا آمَاب َِابهللِ

ومااب أُ ْ ازِ َ إِلََُْااب} طايبكالالس136 :٠صٚ ,ايَّتيالال ٞؾيالال ٞآٍِ عيُْالالسإ{ :تَع ابلَىْا إِلَااً كَلِم ا و سااىاَو َََُْااب وَُْااَكُ ْ} طآٍ
عُسإ64 :ص ق(.)34
بالالٖ َّٔٝالالرا اؿالالدٜح أْالال٘ نالالإ ٜكالالسأ يف ايسنعالال ١االٚىل :ايالاليت يف ايبكالالس ٠قٛيالال٘ تعالالاىل:
{لُىلُىا آمَب َِبللَّ ِ ومب أُ ْزِ َ إِلََُْب ومب أُ ْزِ َ إِلًَ إَِْشاهُِ وإِسْمبعُِلَ وإِسْحبقَ وَعْمُىة والْؤَسْببطِ ومب أُوتٍِ مُىسً وعُِسً ومب

أُوتٍِ الَبُُِّى مِ ْ سَِّهِ ْ لَب ُْفَشِّقُ َُْ أَحذو مَِْهُ ْ وَْحْ ُ لَ ُ مُسْلِمُى } طايبكس136 :٠ص.
ٚيف ايجاْ ١ٝقٛي٘ تعاىل{ :فَلَمب أَح عُِسً مَِْهُ ُ الْكُفْش لَب َ م ْ أَْْصبسٌِ إِلًَ اللَّ ِ لَب َ الْحىاسَُِّاى َْحْا ُ أَْْصابسُ

اللَّ ِ آمَب َِبللَّ ِ واهْهذْ َِؤََّْب مُسْلِمُى ( } )22طآٍ عُسإ52 :ص

()33

بدائع الفىائد (.)238 /2
()38
زواه مظلم ,باب اطتبباب زهعفهي الفجهس وتخفيفهها , )051 /2( )717( ,واليظهائي ,اللهساءة فهي زهعفهي الفجهس ,)200 /1( )988( ,وأحمهد,
مظههىد ابههً عبههاض ,)95 /3( )2382( ,وابههً خصٍمههة ,بههاب اللهساءة فههي زهعفههي الفجههس ,)223 /1( )2220( ,وابههً أبههي شههيبة ,مهها ًلهسأ فههي زهعفههي
الفجس ,)05 /1( )2338( ,والحاهم.)805 /2( )2201( ,
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ٚيف ايسٚا ١ٜاألخس ٣قٛي٘ تعاىل{ :لُلْ َب أَهْلَ الْكِتَبةِ تَعبلَىْا إِلًَ كَلِم و سىاَو َََُْب وََُْكُ ْ أَلَّب َْعْبُذ إِلَّب اللَّ ولَاب

ُْشْشِنَ َِ ِ هُْئًب ولَب َتَّخِزَ َعْضَُب َعْضًب أَسَْبًَب مِ ْ دُو ِ اللَّ ِ فَِِ ْ تَىلَّىْا فَمُىلُىا اهْهذُوا َِؤََّْب مُسْلِمُى } طآٍ عُسإ64 :ص
ٚقد ٚزد سدٜح عٔ أبٖ ٞسٜس ٠بٓؿظ سدٜح ابٔ عباع يف ايسنع ١األٚىلٚ ,اختًالـ
َع٘ يف ايسنع ١ايجاْٚ ,١ٝيهٔ اؿدٜح ضعٝـ َٔ قبٌ أسد زٚات٘ غالو ؾٝال٘ يف آٜالتني,
ٚخايـ ايجكات ؾُٗٝا َعاّ:
ؾعٔ أبٖ ٞسٜس :٠أْ٘ حع ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜ -كسأ يف زنعيت ايؿذس:
{لل آمَب َابهلل وماب أْاز علَُاب} طآٍ عُالسإ84 :ص يف ايسنعال ١األٚىلٚ ,بٗالر ٙاآلٜال{ :١سََاب آمَاب اب
أْزل واتبعَب الشسى فبكتبَب ما الشابهذَ ( })23طآٍ عُالسإ53 :ص أ{ ٚإْاب أسسالَبن َاببك َشاريا وْازَشا و

تسؤ ع أصحبة اجلحُ } طايبكس119 :٠ص غو ايدزاٚزد.)35(ٟ
املطلب الرابع :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف صالة الضحى
صال ٠ايطش ٢ضٓ ١سح عًٗٝا ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚزغب بٗاٚ ,نإ ٜصًٗٝا
أسٝاْالاّ ٜٚرتنٗالالا أسٝاْالاّٚ ,مل ٜالالسد عالالٔ ايالالٓيب صالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ أْالال٘ قالالسأ ؾٗٝالالا بطالالٛز
َعٚ ,١ٓٝيهٔ ٚزد عٓ٘ أْ٘ صالٖا َس ّٜٛ ٠ايؿتض يف بٝت أّ ٖاْٚ ٧خؿؿٗا:
ؾعٔ عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞي ,٢ًٝقاٍَ :ا سالدَّثٓا أَسالدل ,أََّْالُ٘ زأَ ٣ايَّٓبيال َّٞصالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي
ٚضالًَِّ ُٜصالالًِّ ٞايطُّالالش ٢غَْٝالسُ أُِّّ ٖالالاْي٧و ؾَإَِّْٗالالا قَايَالتْ« :إَِّٕ ايَّٓبيالال َّٞصالالًَّ ٢اهللُ عًَْٝال٘ي ٚضالالًَِّ دخالالٌ
الـ يَْٓٗالا,
ال َّ ٠قالط أَخ َّ
بْٝتٗا  ّْٜٛؾَال ْتضِ َهَّال ,َ١ؾَاغِتطال ٌ ٚصالًَّ ٢ثُالاْي ٞزنَعالاتٍَ ,ؾًَال ِْ أَز صال َ
غَْٝس أََُّْ٘ ُٜتيُِّ ايسُّنُٛع ٚايطُّذُٛد»(.)36
ؾبٓٝالت أّ ٖالالاْ ٧إٔ صالالالت٘ صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالًِ يصالالال ٠ايطالالشٜ ٢الال ّٛايؿالالتض ناْالالت
خؿٝؿ ١غري أْ٘ نإ ٜتِ زنٛعٗا ٚضذٛدٖا.

()30

زواه أبههى داود ,بههاب تخفيههف زهعفههي الفجههس ,)881 /1( ) 2125( ,مههً اسٍههم دمحم بههً الصههباي بههً طههفيان ,حههدثىا عبههد العصٍههص بههً دمحم ,عههً
ع.مههان بههً عمههس ٌ -عِههي ابههً مىسه ى  -عههً أبههي الغيههث عههً أبههي هسٍههسة .والطبههاوي فههي شههسي معههاوي آلاثههاز )198 /2( )2771( ,بههىفع ؤلاطههىاد,
وؤلاطىاد فيه عبد العصٍص بً دمحم صدوق وان ًبدك مً هتي غيره فيخط ء كاٌ اليظائي حدً.ه عً عبيد هللا العمهسي مىىهس ,ا.ههه .تلسٍهي
ال هرًي (ص )308 :وكد حصل الشً مىه في آلاًتين والفحيح غيرهما هما في السواًاس اإلاتلدمة.
()32
زواه البخازي ,باب صالة الضحى في الظفس ,)08 /1( )2272( ,ومظلم ,باب اطتبباب صالة الضحى ,)897 /2( )332( ,والترمري ,بهاب
ما جاء في صالة الضحى ,)338 /1( )878( ,وأحمد ,حدًث أم هاوا.)871 /88( )12955( ,
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ٚقالالد ذٖالالب إىل اضالالتشباب ؽؿٝؿٗالالا اإلَالالاّ ايػالالٛناْ ٞزمحالال٘ اهلل يف ْٝالالٌ األٚطالالاز
اضتٓاداّ إىل ٖرا اؿدٜح ٚخايؿ٘ غري.)37(ٙ
قاٍ ابٔ سذسٚ :اضتدٍ ب٘ عً ٢اضتشباب ؽؿٝـ صال ٠ايطشٚ ,٢ؾْ ٘ٝعس الستُاٍ
إٔ ٜه ٕٛايطبب ؾ ٘ٝايتؿسؽ ملُٗات ايؿتض يهجس ٠غػً٘ ب٘ ٚقد ثبالت َالٔ ؾعًال٘ صالً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ أْ٘ صً ٢ايطش ٢ؾط ٍٛؾٗٝا أخسد٘ بٔ أب ٞغٝب َٔ ١سدٜح سرٜؿ.)38(١
املطلب اخلامس :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف ركعيت الطواف
زنعيت ايطٛاف ضٓ َٔ ١ايطٓٔ اياليت أَالس بٗالا ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ ,يهٓٗالا
زنعتالالإ خؿٝؿتالالإ ,ؾكالالد نالالإ ٜكالالسأ ايالالٓيب صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ ؾُٗٝالالا بكالالٌ ٜالالا أٜٗالالا
ايهاؾسٚ ٕٚضٛز ٠اإلخالص:
ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل ,قإٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قسأ يف زنعيت ايطالٛاف
بطٛزت ٞاإلخالص :قٌ ٜا أٜٗا ايهاؾسٚ ,ٕٚقٌ ٖ ٛاهلل أسدق (.)39
ؾطٛزتا ايهاؾسٚ ٕٚاإلخالص َٔ ايطٛز اياليت نالإ ٜكسأُٖالا ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚضًِ يف نجري َٔ ايٓٛاؾٌ اـؿٝؿَٗٓٚ ,١ا زنعيت ايطٛافٚ ,قالد ضالبل بٝالإ اؿهُال١
َٔ قساٖ ٠٤اتني ايطٛزتني.

()37

اهظس :هيل ألاوااز (.)85 /3
هاٌَ :خ َس ْج ُهت َمهعَ
( )38فتح البازي البً يجس ( ,)03 /3أما الحدًث الري زواه ابً أبي شيبة في مصهىفه ( )270 /1( )7822ولفظهه َع ْهً ُح َر ًْ َف َهة َك َ
َ
َ
ا َ َ
َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ
ُ
هاس اه َّهى ٌَ ِف ه ِيه ًَّ .مههً اسٍههم ابههً هميههر ,عههً دمحم ,عههً دمحم بههً
هىٌ ا ِ صههاى هللا عليه ِهه وطههلم ِإ ههى حههس ِة ب ِِههي مع ِاوٍههة ف
صههاى الضههحى ث َمه ِهان َزه َعه أ
َزطه ِ
إبحاق ,عً حىيم بهً حىهيم ,عهً عاهي بهً عبهد الهسحمً ,عهً حرًفهة ,وفهي إطهىاده دمحم بهً إبهحم وههى مهدلع وكهد عىعىهه ,وابهً إبهحم
ًسوٍههه عههً حىههيم بههً حىههيم وهههى مختلههف فيههه ,وثلههه الزجاههي وصههح لههه الترمههري وابههً خصٍمههة وذهههسه ابههً حبههان فههي ال.لههاس ,وكههاٌ ابههً
اللطهان :ال ٌعههسظ حالهه ه وكههاٌ ابهً طههعد :وههان كليهل الحههدًث وال ًبتجهىن ببدً.ههه ه ا.ههه .اهظههس :تهههرًي ال ههرًي ( ,)85 /9تلسٍههي ال هههرًي
(ص .)827 :والري ًظهس أن الحافظ ابً يجس ه زحمه هللا ه ًسي صحة الحدًث.
()39
زواه الترمههري ,بههاب م هها جههاء م هها ًل هسأ فههي زهعف ههي الطههىاظ ,)121 /3( ) 829( ,م ههً اسٍههم أب ههي مصههعي اإلاههدوي ,ك هساءة ,عههً عب ههد العصٍههص ب ههً
عمسان ,عً جعفس بً دمحم ,عً أبيه ,عً جابس بهً عبهد هللا ,وحهدًث زكهم ( )121 /3( )875مهً اسٍهم حهدثىا هىهاد كهاٌ :حهدثىا وهيهع ,عهً
طههفيان ,عههً جعفههس بههً دمحم ,عههً أبيههه ,ملطههى  ,وابههً أبههي شههيبة ,فههي زهعفههي الطههىاظ مهها ًل هسأ ,)888 /3( )20811( ,بههىفع ؤلاطههىاد ,كههاٌ
الترمههري« :وهههرا أصه مههً حههدًث عبههد العصٍههص بههً عمهسان»« ,وحههدًث جعفههس بههً دمحم عههً أبيههه فههي هههرا أصه مههً حههدًث جعفههس بههً دمحم عههً
ق
أبيه عً جابس عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص»« ,وعبد العصٍص بً عمهسان ضهعيف فهي الحهدًث» ,فالحهدًث باسطهىاد ألاوٌ ضهعيف جهدا ألن فيهه عبهد العصٍهص
بهً عمهسان وههى متههرون همها صههسي بههرلً ابهً يجههس والهرهبي ,ا.ههه .اهظههس :تلسٍهي ال هههرًي (ص ,)308 :الياشهف ( ,)207 /2ولىههً الحههدًث
ق
ُ َ َ َ َ
ص ه ملطىعهها عاههى دمحم البههاكس ,والحههدًث لههه شههاهد فههي صههحيح مظههلم ( )887 /1مههً حههدًث جههابس بههً عبههد هللا َ (  ....ثه َّهم ه َفههر ِإ ههى َمل ه ِام
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ى
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
هىٌ َ -وَال َأ ْع َل ُمههُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
هام َبيىهه َو َبهين ال َبي ِهت ,فيهان أبهي ًَل ُ
يم ُم َ
صاى} [البلهسة ]210 :فج َع َهل اإلال َ
الظالم ,فل َسأ{َ :واتخروا مً َملام إ ْب َساه َ
إ ْب َساه َ
يم َع َل ْي ِه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ َ ُ َّ َ َّ ّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ
َّ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َ ا َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ ََ
ُ
ذهههسه ِإال عه ِهً الى ِبه ِهي صههاى هللا عليه ِهه وطههلم  :-وههان ًلههسأ ِفههي الههسهعتي ِن كههل هههى هللا أحههد وكههل ًهها أ ههها اليهها ِفسون ,ثههم زجههع ِإ ههى الههسه ًِ فاطههتلمه .....
الحدًث ).
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نُْٗٛا اغالتًُتا عًال ٢أْالٛاع ايتٛسٝالد ٚايتالربا َالٔ ايهؿالس ٚايػالسىٚ ,عٓالد ايطالٛاف
ٜطالالتشب قسا٤تُٗالالا تأنٝالالداّ هلالالر ٜٔاملؿٗالالَٛني عٓالالد بٝالالت اهلل اؿالالساّٚ ,يف املهالالإ ايالالرٟ
نالالإ ايػالالسى َتالالٛغالّ ؾٝالال٘ قبالالٌ ايؿالالتض اإلضالالالَ ,ٞؾايطالالٛزتإ تأنٝالالد َالالٔ املطالالًِ عًالال٢
تٛسٝد اهلل تعاىل ْٚبر نٌ َا ٜعبد َٔ د.ْ٘ٚ
املطلب السادس :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف سهة املغرب
ضٓ ١املػسب َٖ ٞالٔ ايطالٓٔ املؤنالد ٠اياليت سالاؾغ عًٗٝالا ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ
ٚسالسص عًٗٝالا ٚقالالد نالإ خيؿؿٗالالا عًٝال٘ ايصالالٚ ٠ايطالالالّٚ ,نالإ ٜكالالسأ ؾُٗٝالا بطالالٛزتٞ
ايهاؾسٚ ٕٚاإلخالص:
ؾ عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد ,أْ٘ قاٍَ :الا أسصالَ ٞالا حعالت زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚضالالًِ ٜكالالسأ يف ايالالسنعتني بعالالد املػالالسب ٚيف ايالالسنعتني قبالالٌ صالالال ٠ايؿذالالس ب {لاال َااب أَهااب

الكبفشو }{ ٚ ,لل هى اهلل أحذ}(.)40
ٚعٔ ابٔ عُس قالاٍ « :زَكالت زضال ٍٛاهلل صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ عػالسَ ٜٔالسٜ ,٠كالسأ يف
ايسنعتني بعد املػسب ٚيف ايالسنعتني قبالٌ ايؿذالس قالٌ ٜالا أٜٗالا ايهالاؾسٚ ,ٕٚقالٌ ٖال ٛاهلل
أسد»(.)41
ٚاملالسالالغ إٔ ايالالٓيب صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ نالالإ ٜكالالسأ ٖالالاتني ايطالالٛزتني يف زنعالاليت
ايؿذس ٚزنعيت امل ػالسبٚ ,نأْال٘ اضالتؿتاح يًٓٗالاز ٚايًٝالٌ بٗالاتني ايطالٛزتني ,ايالتني ؾُٗٝالا

()85

زواه الترمهري ,بهاب مها جهاء فهي الهسهعتين عهد اإلاغهسب )007 /2( ) 832( ,مهً اسٍهم دمحم بهً اإلاِ.هى ,كهاٌ :حهدثىا بهدٌ بهً املحبهر ,كهاٌ :حهدثىا
عبد اإلالً بً معدان ,عً عاصم بً بهدلة ,عً أبي وائل ,عً عبد هللا بً مظعىد وكاٌ :وفي الباب عً ابً عمهس ,كهاٌ أبهى عيسه ى :حهدًث
ابً مظعىد حدًث غسٍي ,ال وعسفه إال مً حدًث عبهد اإلالهً بهً معهدان ,عهً عاصهمى وابهً ماجهه ,بهاب مها ًلهسأ فهي الهسهعتين عهد اإلاغهسب,
( ,)329 /2( )2222وابً أبي شهيبة ,مها ًلهسأ بهه فهي زهعفهي الفجهس ,)05 /1( ) 2339( ,والطبراوهي فهي الىبيهر ( ,)282 /25( )25105ولههم مهً
اسٍم عبد اإلالً بً معدان به ,والحدًث ضعيف ألن فيه عاصم بً بهدلة صدوق له أوهام ,وعبد اإلالً بً معدان ضعيف.
()82
زواه اليظههائي ,الل هساءة فههي زهعفههي اإلاغههسب ,)275 /1( )991( ,مههً اسٍههم الفضههل بههً طهههل كههاٌ :حههدثِي أبههى الجههىاب كههاٌ :حههدثىا عمههاز بههً
زشٍم ,عً أبي إبحاق ,عً إبساهيم بً مهاجس ,عً مجاههد ,عهً ابهً عمهس ,وأحمهد ,مظهىد ابهً عمهس )388 /8( )8723( ,مهً اسٍهم وهيهع
حدثىا إطسائيل عً أبي إبحم عً مجاهد عً ابً عمس ,والحهدًث بإطهىاد اليظهائي فيهه إبهساهيم بهً مههاجس صهدوق لهين الحفهظ همها كهاٌ
ابهً يجههس ,ا.ههه .تلسٍههي ال هههرًي (ص ,)98 :ولىهً بإطههىاد أحمهد أبههي إبههحاق عهً مجاهههد وهههى شهيخه ,وهههى أصه ألهههه مههً زواًهة وهيههع عههً
إط هسائيل وفيههه أبههى إبههحاق اخههتلف ,ولىههً ؤلامههام مظههلم كههد زوي غيههر ه هرا الحههدًث عمههاز بههً زشٍههم عههً أبههي إبههحاق ,وإط هسائيل عههً أبههي
إبحاق ,والحدًث صحيح ا.هه .اهظس :اليىاهي الىيهراس (ص )308 :وكهاٌ الىهىوي فهي ناملجمهى ن ( :)380/3إطهىاده جيهد ,وصهححه ألالبهاوي
في نالظلظلة الفحيبةن (.)3318
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تٛسٝد اـايل ٚايربا َٔ ٠٤ايهؿس ٚايػسىٚ ,يف ٖرا أٜطاّ تأنٝالد َالٔ املطالًِ يف بداٜال١
ايصباح ٚبدا ١ٜايً ٌٝعً ٢ذيو.
املطلب السابع :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف صالة العيديو
َالالالٔ ايصالالالًٛات ايالالاليت نالالالإ ٜكالالالسأ ؾٗٝالالالا ايالالالٓيب صالالالً ٢اهلل عًٝالالال٘ ٚضالالالًِ بطالالالٛز قالالالدد٠
ٜٚهسزٖا داُ٥اّ ,صال ٠ايعٝدٖٚ ,ٜٔال ٞضالَٓ ١ؤنالد ٠عٓالد مجٗالٛز ايعًُالاٚٚ ٤ادبال ١عٓالد
اؿٓؿٚٚ ١ٝاؾكِٗ ايػٛناْٚ ٞايصٓعاْٚ ,ٞنْٗٛالا ضالَٓ ١ؤنالد ٠عٓالد اؾُٗالٛز ؾٝذالدز
بٓالالا إٔ ْالالبني ايطالالٛز ايالاليت نالالإ ٜكالالسأ بٗالالا يف ٖالالر ٙايصالالال ;٠ؾكالالد صالالض أْالال٘ نالالإ ٜكالالسأ يف
ايسنع ١األٚىل بطبض اضِ زبو األعًٚ ٢ايجاْ ٌٖ ١ٝأتاى سدٜح ايػاغ:١ٝ
ؾع الِٔ ايُّٓعُْالالإِ بْالالِٔ بػي الريو ,قَالالاٍ« :نَالالإ زضُالال ٍُٛاهللي صالالًَّ ٢اهللُ عًَْٝالال٘ي ٚضالالًَِّ ٜكِالالسأُ ؾيالالٞ
ايِعيٝد ْٚ ,ِٜٔؾي ٞايِذُُُع١ي بيط ِّبضِ اضِْ زبِّوَ ايِ َأعًَْ ٌْٖٚ ,٢أَتالاىَ سالديٜحُ ايِػاغيال١ٝي» ,قَالاٍٚ« :إِذا
ادْتُع ايِعيٝدُ ٚايِذُُُع ,ُ١ؾيّْٜٛ ٞو ٚاسيدٍٜ ,كِسأُ بيُِٗا أَ ْٜطًا ؾي ٞايصًََّات ْ.)42(»ِٔٝ
ٚخص ضٛز ٠األعًٚ ٢ايػاغ ١ٝملا ؾُٗٝا َٔ ايترنري بأسٛاٍ اآلخالسٚ ٠ايٛعالد ٚايٛعٝالد
َا ٜٓاضب قسا٤تٗا يف تًو ايصال ٠اؾاَع.)43(١
ٜٚطتشب أٜطاّ يف صال ٠اؾُعٚ ١ايعٝالد إٔ ٜكالسأ بطالٛزت ٞضالبض ٚايػاغالٚ ,١ٝذيالو ألٕ
يف ٖاتني ايطٛزتني ذنس األَس بايترنري; ؾؿ ٞضٛز ٠األعً ٢قٛيال٘ تعالاىل{ :فَازَكرشْ إِ ْ َْفَعا ِ
الزركْشي ( )9سُزَّكَّشُ م ْ َخْشً ( })11طاألعً10 ,9 :٢صٚ ,يف ضٛز ٠ايػاغال{ :١ٝفَازَكرشْ إَِّْماب أَْْا مُازَكرش

( )21لَسْ علَُْهِ ْ َِمُصُْطِشٍ ( } )22طايػاغ22 ,21 :١ٝص ,ؾًُا اغالتًُتا عًال ٢ايتالرنريٚ ,ناْالت
اؾُع ١ؾٗٝا ترنري ٚخطب ١ايعٝد أٜطا ؾٗٝا ترنري; غالسع إٔ ٜطالُعِٗ اآلٜالات زدالا ٤إٔ
ٜترنسٚاٜٚ ,طتُعٛا يًرنس ؾٓٝتؿعٛا بٜ٘ٚ ,هْٛٛا ممالٔ ٜٓتؿالع بايالرنس ٣املالرنٛزٜٔ
يف قٛي٘ :ضٝرَّنَّسُ َْٔ ٜدْػ ٢أٜٓ ٟتؿع ب٘ أٌٖ اـػ.١ٝ
ٚيعالالٌ يكسا٤تُٗالالا أٜطالالا ضالالساّ آخالالس ؾكالالد اغالالتًُتا; ايطالالٛز ٠األٚىل عًالال ٢سهالالِ ٚآٜالالات
ٚتععُٝالات هلل -عالالص ٚدالٌ ٚ -صالالؿات يالال٘ٚ ,نالريو اغالالتًُت عًالال ٢اـالري ٚايػالالس :قَالدْ
()81

زواه مظلم ,باب ما ًلسأ في ًىم الجمعة ,)098 /1( )878( ,وأبى داود ,باب ما ًلسأ به في الجمعة ,)193 /2( )2211( ,والترمهري ,بهاب مها
ًل هسأ ف ههي العي ههدًً ,)823 /1( )033( ,وال ههدازمي ,ب ههاب الل هساءة ف ههي ص ههالة الجمع ههة )978 /1( )2259( ,وأحم ههد ,ح ههدًث الىعم ههان ب ههً ش ههير,
(.)309 /35( )28859
()83
مسعاة اإلافاتيح شسي مشياة اإلاصابيح ()287 /3
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أَؾًَِض َْٔ تصنَّٚ ٢ذنَس اضْ ِ ز ِّبال ي٘ ؾَصالًَّ ٢قٝالٌ :إٕ ايصالالٖٓ ٠الا صالال ٠ايعٝالد ذنالس اضالِ
زبالال٘ ٜعالالين باـطبالالٚ ,١صالالً ٢أ ٚذنالالس اضالالِ زبالال٘ ٜعالالين تهالالبريات يف يًٝالال ١ايعٝالالد ٚصالالً;٢
ؾاؿاصٌ إٔ ؾٗٝا إغاز ٠إىل صالال ٠ايعٝالدٚ ,نالريو يف ايطالٛز ٠ايجاْٝال ١ؾٗٝالا ذنالس أٖالٌ
اـري ٚأٌٖ ايػالسٚ ,ؾٗٝالا ايعالرب باآلٜالات َٓصالٛب ,١ؾٝطالٔ إٔ ٜكسأُٖالا يف ٖالر ٙايصالًٛات
اييت جيتُع ؾٗٝا اـًل; زدا ٤إٔ حيصٌ بٗا االْتؿاع يًطاَعني ْعِ(.)44
ٚأسٝاْالاّ نالالإ ٜكالالسأ ؾُٗٝالالا بطالالٛز ٠م يف ايسنعالال ١األٚىلٚ ,ايجاْٝالال ١نالالإ ٜكالالسأ بطالالٛز٠
ايكُس:
ؾعْٔ عُبْٝدي اهللي ْبِٔ عبْدي اهللي ,إََّٔ عُُالس بْالٔ ايِدطَّالابي ,ضالأٍَ أَبالا ٚاقيالدٍ ايًَّْٝجيالَ :َّٞالا نَالإ
ٜكِسأُ بي٘ي زضُ ٍُٛاهللي صًَّ ٢اهللُ عًَْ٘ٝي ٚضًَِّ ؾي ٞايِ َأضْشٚ ٢ا ِيؿيطِسِ؟ َؾكَاٍ« :نَالإ ٜكِالسأُ ؾيُِٗٝالا
بي م ٚا ِيكُسْإِٓ ايُِذيٝديٚ ,اقِتسبتي ايطَّاعٚ ُ١اْْػلَّ ا ِيكَُسُ»(.)45
املطلب الجامو :قراءة الهيب صلى اهلل عليٌ وسلم يف صالة الكسوف
يٝظ يف ايكالسا ٠٤بعالد ايؿاؼال ١يف صالال ٠ايهطالٛف غال ٤ٞقالدد  ,بالٌ ٜكالسأ ؾٗٝالا مبالا
تٝطس ي٘ َٔ ايكسإٓ.
قاٍ ايبٗٛت ٞزمح٘ اهلل :ق َُٗٚا قسأ ب٘ َٔ ايطٛز داش يعدّ تعني ايكسا ٠٤ق (.)46
إال إٔ املطتشب إٔ ٜط ٌٝايكساٚ ٠٤ايصال ٠سطب طالَ ٍٛالد ٠ايهطالٛف  ,ستالٜٓ ٢تٗالٞ
َٔ ايصالٚ ٠قد الًت ايػُظ .
ٚقالالد أطالالاٍ ايالالٓيب صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚضالالًِ ايكالالسا ٠٤يف صالالال ٠ايهطالالٛف  ,ستالال ٢نالالإ
ايكٝاّ األ ٍٚبٓش ٛضٛز ٠ايبكس:٠
ؾعْٔ عبْدي ايًَّ٘ي ْبِٔ عبَّاعو زض ٞاهلل عٓ٘ ,أََُّْ٘ قَاٍ :خطالؿَتي ايػَّالُْظُ عًَال ٢عْٗالدي زضُالٍِٛ
ع َعالَُ٘ ,ؾكَالاّ
ايٓالا ُ
هلل عًَ ْٝال ي٘ ٚضالًَِّ َّ ٚ
ايًال ي٘ صالًَّ ٢ا ُ
ضالَّ ٍُ ٛ
هلل عًَ ْ ٝي٘ ٚضًَِّ ,ؾَصالًَّ ٢ز ُ
ايً ي٘ صًَّ ٢ا ُ
َّ
قيٝاًَالالا طَالِٜٛالّ ْشْالًٛا َيالْٔ ضُالالٛز٠ي ايبكَالالس٠ي ,ثُ الَِّ زنَالالع زُنُٛعًالالا طَالِٜٛالّ ,ثُ الَِّ زؾَالالعَ ,ؾكَالالاّ قيٝاًَالالا
الِ
َُ ,ٍِٚث َّ
نالِ ٛع األ َّ
ايس ُ
طًِّٜٛالاُٖ ٚ ,ال ٛدُُّ ٕٚ
نالع ُزنًُ ٛعالا َ
الِ ز َ
َُ ,ٍِٚث َّ
طًِّٜٛاُٖ ٚ ,ال ٛدُ ٕٚايكيٝالا ِّ األ َّ
َ
()88

مىلىٌ مً مىكع الشير ابً جبرًً عىد هالمه عاى صالة العيد/http://www.ibn-jebreen.com ,
()80
زواه مظلم ,باب ما ًلسأ به في صالة العيد ,)257 /1( )892( ,وأبى داود ,باب ما ًلسأ في ألاضحى والفطس ,)308 /1( )2208( ,والترمهري,
بههاب اللهساءة فههي العيههدًً ,)229 /2( )038( ,وأحمههد ,حههدًث أبههي واكههد اللي ههي ,)113 /32( )12892( ,ومالههً ,مهها جههاء فههي التىبيههر واللهساءة
في الصالة.)102 /1( )293( ,
()82
هشاظ اللىا (.)23/1
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َ ,ٍِٚثُالَِّ زنَالع زُنُٛعًالا طَالِٜٛال,
ضذد ,ثَُِّ قَالاَّ ,ؾكَالاّ قيٝاًَالا طَالِٜٛالُٖٚ ,ال ٛدُ ٕٚايكيٝالاِّ األ َّ
َ ,ٍِٚثُالَِّ زنَالع
َ ,ٍِٚثَُِّ زؾَعَ ,ؾكَاّ قيٝاًَالا طَالِٜٛالُٖٚ ,ال ٛدُ ٕٚايكيٝالاِّ األ َّ
 ُٖٛٚدُ ٕٚايسُّنُٛعِ األ َّ
َ ,ٍِٚثَُِّ زؾَع ,ثُالَِّ ضالذد ,ثُالَِّ اْْصالسفٚ ,قَالدْ تذًَّالتي
طِٜٛال ُٖٛٚ ,دُ ٕٚايسُّنُٛعِ األ َّ
زُنُٛعًا َ
ايػَّ الُْظُ ,ؾَكَالالاٍ« :إَِّٕ ايػَّ الُْظ ٚايكَُالالس آٜتالالإِ َي الْٔ آٜالالاتي ايًَّ ال٘ي ,الَ ٜدْطي الؿَإِ ييُ ال ْٛتي أَس الدٍ ٚالَ
ييشٝاتي٘ي ,ؾَإِذا زأَْٜتُِْ ذ يوَ ؾَاذْنُسُٚا ايًَّ٘»
قَالالالالايُٛاٜ :الالالالا زضُالالالال ٍٛايًَّالال ال٘ي ,زأَْٜٓالالالالاىَ تٓاٚيِالالالالت غالال الً٦ْٝا ؾيالالالالَ ٞكَاَيالال الوَ ٖالالالالرا ,ثُالال الَِّ زأَْٜٓالالالالاىَ
تهَعْهَعْالت()47؟ َؾكَالالاٍ« :إِِّْالال ٞزأَْٜالتُ اؾََّٓال ,َ١أَ ْٚأُزِٜالتُ اؾََّٓال ,َ١ؾَتٓاٚيِالتُ َيْٓٗالالا عُ ْٓكُالالٛدًاٚ ,يَالْٛ
عالسًا َقالطٚ ,ز َأ ْٜالتُ
نالايَ ْٓ َ ِّ ْٛ ٝ
ايٓالازَ ,ؾًَال ِْ أَز َ
ت َّ
الدْْٝاٚ ,ز َأ ْٜال ُ
ت اي ُّ
ن ًِ ُت ِْ يَ ْٓ ُ٘ َا بكيٝال ي
أَخ ْر ُت ُ٘ َي َأ َ
هؿُسْٕ بيايًَّال٘ي؟ قَالاٍ:
هؿِسِٖئَّ» قيِ ٜ :ٌٝ
َأنِجس أًَْٖيٗا ايِّٓطا »٤قَايُٛا :ييِ ٜا زضُ ٍٛايًَّ٘ي؟ قَاٍ« :بي ُ
و
ت يَ ْٓال َ
الِ ز َأ ْ
الدْٖسُ ,ث َّ
ُٔ اي َّ
سالداٖ َّ
ه ُؿسْٕ ا ِإلسْطإَ ,يال َْ ٛأسْطالْٓت ِإ َيالِ ٢إ ْ
ه ُؿسْٕ ايعػيريِ ٜٚ ,
قِ ٜ
غً٦ْٝا ,قَايَتَْ :ا زأَْٜتُ َيْٓوَ خْٝسًا قَط ق(.)48
قاٍ ايػٝذ املبازنؿٛز ٟزمح٘ اهلل :يف اؿدٜح دي ٌٝعًالَ ٢ػالسٚع ١ٝتطٜٛالٌ ايكٝالاّ
بكسا ٠٤ضٛز ٠ط ١ًٜٛيف صال ٠ايهطٛفَ ٖٛٚ ,طتشب عٓد اؾُٝع(.)49
خاتوت :
تبني َٔ خالٍ ايبشالح تٓالٛع صالال ٠ايالٓيب صالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ ٚقسا٤تال٘ يف ايٓٛاؾالٌ,
ؾصالٜ ٠ط ٌٝؾٗٝا ٚصالٜ ٠كصس ؾٗٝاٚ ,خري اهلدٖ ٟد ٟقُد صً ٢اهلل عًٝال٘ ٚضالًِ,
ؾكٝاّ ايً ٌٝنإ ٜط ٌٝؾ ٘ٝأنجس َٔ غري ,ٙست ٢أْ٘ قسأ َس ّ٠مٛاّ َٔ مخط ١أدالصا ٤يف
زنعٚ ١اسد ٠ال ميس بآٜال ١ؾٗٝالا ت طالبٝض إال ضالبضٚ ,إذا َالس بآٜال ١ؾٗٝالا تعالٛذ تعالٛذٚ ,إذا َالس
ال َتالدبساّ ,ثالِ جيعالٌ آخالس صالال ٠ايًٝالٌ ايالٛتس ٜكالسأ يف
بآ ١ٜؾٗٝا ضؤاٍ ضالأٍٜ ,كالسأ َرتضال ّ
األٚىل بالالالاألعًٚ ٢ايجاْٝالالال ١بايهالالالاؾسٚ ٕٚايجايجالالال ١بالالالاإلخالص; ٚنالالالإ ٜؿتالالالتض صالالالال ٠ايًٝالالالٌ
بالالسنعتني خؿٝؿالالتنيٚ ,خيتُٗالالا بالالسنعتني خؿٝؿالالتني ٜصالالًُٗٝا  ٖٚال ٛدالالايظ ,ثالالِ إذا أذٕ
َ
(َ )87أيْ :
أي ِج ْمت وت َّخسس ِإ ى َوزاء ,ا.هه .النهاًة في غسٍي الحدًث وألاثس (.)285 /8
()88
زواه البخازي ,باب هفسان العشير ,)32 /7( )0297( ,ومظهلم ,بهاب صهالة الىظهىظ )952( ,وأبهي داود ,بهاب اللهساءة فهي صهالة الىظهىظ,
( ,)392 /1( )2289واليظههائي ,كههدز الل هساءة فههي صههالة الىظههىظ )2893( ,ط ه ن اليظههائي ( ,)282 /3وأحمههد ,مظههىد ابههً عبههاض)1722( ,
( ,)122 /3والش ههاف ي ف ههي مظ ههىده ,هت ههاب الىظ ههىظ ,)78 /1( )089( ,وأب ههى عىاه ههه ف ههي مظ ههتخسجه ,بي ههان الجه ههس ب ههاللساءة ف ههي الخظ ههىظ,
(.)251 /1( )1808
()89
مسعاة اإلافاتيح شسي مشياة اإلاصابيح (.)232/0
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ايؿذس صً ٢زنعتني خؿٝؿتني قسأ ؾُٗٝا بطٛز ٠ايهالاؾسٚ ٕٚاإلخالالص ,أ ٚبآٜال ١ايبكالس٠
(قٛيالالٛا آَٓالالا بالالاهلل َٚالالا أْالالصٍ إيٓٝالالا ٚ ) ...يف ايجاْٝالال ١بآٜالال ١آٍ عُالالسإ ( قالالٌ ٜالالا أٖالالٌ ايهتالالاب
تعايٛا إىل نًُ ١ضٛا ,) ... ٤أَالا يف بكٝال ١ايٓٛاؾالٌ ؾتالازٜ ٠طٝالٌ ٚتالازٜ ٠كصالس ,ؾؿال ٞصالال٠
ايعٝد نإ ٜكسأ باألعًٚ ٢ايػاغ ١ٝيف ايسنعتنيٚ ,أسٝاْاّ ٜكسأ ب م ٚايكُسٚ ,يف صالال٠
ايهطالالٛف نالالإ ٜكالالسأ ٜٚطٝالالٌ ستالالٜٓ ٢ذًالال ٞايهطالالٛفٜٚ ,كالالسأ مالالٛاّ َالالٔ ضالالٛز ٠ايبكالالس,٠
ٚنإ ٜكسأ بايهاؾسٚ ٕٚاإلخالص يف نجري َٔ ايٓٛاؾٌ نسنعيت ايطالٛاف ٚزنعاليت
املػسب.
التىصياث:
أٚصالال ٞايبالالاسجني اضالالتدساز نٓالالٛش ايطالالٓ ١يف نالالٌ اجملالالاالت ناًَالال ١مبالالا ؾٗٝالالا ٖدٜالال٘
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضالًِ يف عباداتال٘ يسبال٘ٚ ,اضالتٓباط ايالدالالت ٚايعالرب َٓٗالا ,ملعسؾال ١اهلالدٟ
ايٓب ٟٛايسباْ.ٞ
الوصادر والوراجع :
 )1إِنُاٍُ املُعًْيِِ بؿَٛا٥يدي َُطًْيِ ,يًعٝاض بٔ َٛض ٢بٔ عٝاض ايٝشصاليب ايطالبيت ,أبالٞ
ايؿطالٌ ,احملكالل :ايالدنتٛز حيِٝالِ ٢إضْالُاعي .ٌٝايالدنتٛز حيِٝالِ ٢إضْالُاعي ,ٌٝايٓاغالالس:
داز ايٛؾا ٤يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜعَ ,صس ,ايطبع :١األٚىلٖ 1419 ,ال ّ 1998 -
 )2ايطالالٓٔ ايهالالرب ,٣ألمحالالد بالالٔ اؿطالالني بالالٔ عًالال ٞبالالٔ َٛضالال ٢أبالال ٞبهالالس ايبٗٝكالال,ٞ
احملكل :قُد عبالد ايكالادز عطالا ,ايٓاغالس :داز ايهتالب ايعًُٝال ,١بالريٚت – يبٓالات,
ايطبع :١ايجايجٖ 1424 ,١ال .ّ 2003 -
يف غسْح َُطْٓد ايػَّاؾيع ,ٞجملد ايد ٜٔأب ٞايطعادات املبالازى بالٔ قُالد بالٔ
 )3ايػَّاؾيْ ٞ
قُد بٔ قُد ابٔ عبد ايهس ِٜايػٝباْ ٞاؾصز ٟابٔ األثري (املتالٛؾٖ606 :٢الال),
احملكالالل :أمحالالد بالالٔ ضالالًُٝإ  -أبالال ٞمتالالٜ ِٝاضالالس بالالٔ إبالالساٖ ,ِٝايٓاغالالسَ :هتبالالَ١
ايسغْ الدي ,ايسٜالالاض  -املًُهالال ١ايعسبٝالال ١ايطالالعٛد ,١ٜايطبعالال :١األٚيالال ٖ 1426 ,ٞالال -
ُّ
 ,ّ 2005عدد األدصا.5 :٤
 )4ايهاغـ يف َعسؾ َٔ ١ي٘ زٚا ١ٜيف ايهتب ايطت ,١ألب ٞعبد اهلل قُد بٔ أمحد
بٔ عجُإ بٔ قَاُْٜاش ايرٖيب ,احملكالل :قُالد عٛاَال ١أمحالد قُالد منالس اـطٝالب,
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ايٓاغالالس :داز ايكبًالال ١يًجكاؾالال ١اإلضالالالََ - ١ٝؤضطالال ١عًالال ّٛايكالالسإٓ ,دالالد ,٠ايطبعالال:١
األٚىلٖ 1413 ,ال .ّ 1992 -
 )5ايهتالالاب املصالالٓـ يف األسادٜالالح ٚاآلثالالاز ,ألبالال ٞبهالالس بالالٔ أبالال ٞغالالٝب ,١عبالالد اهلل بالالٔ
قُد بٔ إبساٖ ِٝبٔ عجُإ بٔ خٛاضيت ايعبط ,ٞاحملكل :نُاٍ ٜٛضـ اؿالٛت,
ايٓاغسَ :هتب ١ايسغد – ايسٜاض ,ايطبع :١األٚىل ,1409 ,عدد األدصا7 :٤
 )6ايهٛانالالب ايالالدزاز ٟيف غالالسح صالالشٝض ايبدالالاز ,ٟحملُالالد بالالٔ ٜٛضالالـ بالالٔ عًالال ٞبالالٔ
ضالالعٝد ,مشالالظ ايالالد ٜٔايهسَالالاْ ,ٞايٓاغالالس :داز إسٝالالا ٤ايالالرتاخ ايعسبالال ,ٞبالالريٚت -
يبٓالالإ ,طبعالال ١أٚىل ٖ1356 :الال  ,ّ1937 -طبعالال ١ثاْٝالال ٖ1401 :١الال  ,ّ1981 -عالالدد
األدصا.25 :٤
 )7ايهٛانب ايٓريات يف َعسؾ َٔ ١اختًط َٔ ايسٚا ٠ايجكات ,يربنات بٔ أمحد بالٔ
قُالالد اـطٝالالب ,أبالال ٞايربنالالات ,شٜالالٔ ايالالد ٜٔابالالٔ ايهٝالالاٍ (املتالالٛؾٖ929 :٢الالال),
احملكل :عبد ايك ّٛٝعبد زب ايٓيب ,ايٓاغس :داز املالأَ ٕٛالال بالريٚت ,ايطبعال :١األٚىل الال
 ,ّ1981عدد األدصا.2 :٤
 )8اجملتب َٔ ٢ايطٓٔ = ايطٓٔ ايصػس ٣يًٓطا ,ٞ٥ألب ٞعبد ايسمحٔ أمحد بالٔ غالعٝب
بالالٔ عًالال ٞاـساضالالاْ ,ٞايٓطالالا ,ٞ٥ؼكٝالالل :عبالالد ايؿتالالاح أبالال ٛغالالد ,٠ايٓاغالالسَ :هتالالب
املطبٛعات اإلضالَ – ١ٝسًب ,ايطبع :١ايجاْ ,1986 – 1406 ,١ٝعدد األدصا.9 :٤
 )9اجملُالالٛع غالالسح املٗالالرب ((َالالع تهًُالال ١ايطالالبهٚ ٞاملطٝعالال ,))ٞألبالال ٞشنسٜالالا قٝالالٞ
ايد ٜٔحي ٢ٝبٔ غسف ايٓ( ٟٚٛاملتٛؾٖ676 :٢ال) ,ايٓاغس :داز ايؿهس.
 )10املطالالالالتدزى عًالالالال ٢ايصالالالالشٝشني ,ألبالالالال ٞعبالالالالد اهلل اؿالالالالانِ قُالالالالد بالالالالٔ عبالالالالد اهلل
ايٓٝطابٛز ٟاملعسٚف بابٔ ايبٝع ,ؼكٝاللَ :صالطؿ ٢عبالد ايكالادز عطالا ,ايٓاغالس :داز
ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚت ,ايطبع :١األٚىل ,1990 – 1411 ,عدد األدصا.4 :٤
 )11املطالالالٓد ايصَّالالالشٝض املُدال السّز عًالالال ٢صال الشيٝض َُطالالالًِ ,ألبالالال ٞعٛاْالالالٜ ١عكُالالالٛب بالالالٔ إضالالالشام
اإلضؿساٜٝينّ (املتالٛؾٖ 316 ٢الال) ,ؼكٝالل :فُٛعالَ ١الٔ احملككالني ,تٓطالٝل ٚإخالساز:
ؾَسِٜالالل َيالالٔ ايبالالاسيجني بهًَّٝالال١ي اؿَالالدٜحي ايػَّالالسٜـي ٚايدّزاضالالاتي اإلضالالالَ ١َّٝباؾَاَيعالال١
اإلضالالالَ ,١َّٝايٓاغالالس :اؾَاَيعالال ١اإلضالالالَ ,١َّٝاملًَُهالال ١ايِعسبَّٝالال ١ايطَّالالعُٛد ,١ٜايطبعالال:١
األُٚىلٖ 1435 ,ال  ,ّ 2014 -عدد األدصا.20 :٤
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 )12املطٓد ,يًػاؾع ٞأب ٞعبد اهلل قُد بٔ إدزٜظ بٔ ايعباع بٔ عجُإ بٔ غاؾع بالٔ
عبد املطًب بٔ عبد َٓاف املطًيب ايكسغ ٞامله( ٞاملتالٛؾٖ204 :٢الال) ,ايٓاغالس :داز
ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت – يبٓإ.
 )13املصالٓـ ,ألبالال ٞبهالالس عبالالد ايالسشام بالالٔ ُٖالالاّ بالالٔ ْالاؾع اؿُالالري ٟايُٝالالاْ ٞايصالالٓعاْٞ
(املتٛؾٖ211 :٢ال) ,احملكل :سبٝب ايالسمحٔ األععُال ,ٞايٓاغالس :اجملًالظ ايعًُال- ٞ
اهلٓالالدٜ ,طًالالب َالالٔ :املهتالالب اإلضالالالَ – ٞبالالريٚت ,ايطبعالال :١ايجاْٝالال ,1403 ,١عالالدد
األدصا.11 :٤
 )14املعذالالِ األٚضالالط ,يطالالًُٝإ بالالٔ أمحالالد بالالٔ أٜالالٛب ايػالالاَ ,ٞأبالال ٞايكاضالالِ ايطرباْالال,ٞ
احملكالالل :طالالازم بالالٔ عالالٛض اهلل بالالٔ قُالالد  ,عبالالد احملطالالٔ بالالٔ إبالالساٖ ِٝاؿطالالٝين,
ايٓاغس :داز اؿسَني – ايكاٖس ,٠عدد األدصا.10 :٤
 )15املعذالالِ ايهالالبري ,يطالالًُٝإ بالالٔ أمحالالد بالالٔ أٜالالٛب ايػالالاَ ,ٞأبالال ٞايكاضالالِ ايطرباْالال,ٞ
احملكل :محد ٟبٔ عبد اجملٝد ايطًؿ ,ٞداز ايٓػسَ :هتب ١ابالٔ تُٝٝال – ١ايكالاٖس,٠
ايطبع :١ايجاْ ,١ٝعدد األدصا.25:٤
 )16املٓٗاز غسح صشٝض َطًِ بٔ اؿذاز ,ألب ٞشنسٜا قٝال ٞايالد ٜٔحيٝال ٢بالٔ غالسف
ايٓ ,ٟٚٛايٓاغس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب – ٞبريٚت ,ايطبع :١ايجاْ.1392 ,١ٝ
 )17ايٓٗاٜالال ١يف غسٜالالب اؿالالدٜح ٚاألثالالس ,جملالالد ايالالد ٜٔأبالال ٞايطالالعادات املبالالازى بالالٔ قُالالد
ايػالالٝباْ ٞاؾالالصز ٟابالالٔ األثالالري ,ايٓاغالالس :املهتبالال ١ايعًُٝالال - ١بالالريٚتٖ1399 ,الال -
 ,ّ1979ؼكٝل :طاٖس أمحد ايصا - ٣ٚقُٛد قُالد ايطٓالاس ,ٞعالدد األدالصا:٤
.5
 )18تكسٜالالب ايتٗالالرٜب ,ألبالال ٞايؿطالالٌ أمحالالد بالالٔ عًالال ٞبالالٔ قُالالد بالالٔ أمحالالد بالالٔ سذالالس
ايعطكالْ ٞاحملكل :قُد عٛاَ ,١ايٓاغس :داز ايسغالٝد – ضالٛزٜا ,ايطبعال :١األٚىل,
.1986 – 1406
 )19تٓكٝض ايتشكٝل يف أسادٜح ايتعًٝل ,يػُظ ايد ٜٔقُد بٔ أمحالد بالٔ عبالد اهلالادٟ
اؿٓبً( ٞاملتٛؾٖ 744 :٢ال) ,ؼكٝل :ضاَ ٞبٔ قُد بٔ داد اهلل ٚعبالد ايعصٜالص بالٔ
ْاصس اـباْ ,ٞداز ايٓػالس :أضالٛا ٤ايطالًـ – ايسٜالاض ,ايطبعال :١األٚىلٖ 1428 ,الال
 ,ّ 2007 -عدد األدصا.5 :٤
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 )20تٗالالرٜب ايهُالالاٍ يف أحالالا ٤ايسدالالاٍ ,يٛٝضالالـ بالالٔ عبالالد ايالالسمحٔ بالالٔ ٜٛضالالـ ,أبالالٞ
اؿذالالاز ,مجالالاٍ ايالالد ٜٔابالالٔ ايصنالال ٞأبالال ٞقُالالد املالالص ,ٟاحملكالالل :د .بػالالاز عالالٛاد
َعالالسٚف ,ايٓاغالالسَ :ؤضطالال ١ايسضالالاي – ١بالالريٚت ,ايطبعالال :١األٚىل,1980 – 1400 ,
عدد األدصا.35 :٤
 )21شاد املعاد يف ٖد ٟخري ايعباد ,حملُد بٔ أب ٞبهس بٔ أٜٛب بٔ ضالعد مشالظ ايالدٜٔ
ابٔ ق ِٝاؾٛش( ١ٜاملتٛؾٖ751 :٢ال) ,ايٓاغالسَ :ؤضطال ١ايسضالاي ,١بالريٚت َ -هتبال١
املٓاز اإلضالَ ,١ٝايهٜٛت ,ايطبع :١ايطابعٚ ١ايعػسٖ1415 , ٕٚال  ,ّ1994/عالدد
األدصا.5 :٤
 )22ضٓٔ ابٔ َاد٘ ,البٔ َاد ١أب ٞعبد اهلل قُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين ,ؼكٝالل :قُالد
ؾؤاد عبد ايباق ,ٞايٓاغس :داز إسٝا ٤ايهتب ايعسب ,١ٝعدد األدصا.2 :٤
 )23ضٓٔ أب ٞداٚد ,ألب ٞداٚد ضًُٝإ بٔ األغالعح األشد ٟايطِّذيطْالتاْ ٞاحملكالل :غالعٝب
األزْالالؤٚط  -قََُّالالد ناَيالالٌ قالالس ٙبًًالال ,ٞايٓاغالالس :داز ايسضالالاي ١ايعاملٝالال ,١ايطبعالال:١
األٚىلٖ 1430 ,ال .ّ 2009 -
 )24ضٓٔ ايرتَر ,ٟحملُد بٔ عٝطال ٢بالٔ ضالْٛز ٠ايرتَالر ,ٟأبال ٛعٝطال ,٢ؼكٝالل ٚتعًٝالل:
أمحد قُد غانسٚ ,قُد ؾؤاد عبد ايباقٚ ,ٞإبساٖ ِٝعطال ٠ٛعالٛض ,ايٓاغالس:
غسنَ ١هتبَٚ ١طبعَ ١صطؿ ٢ايباب ٞاؿًاليب – َصالس ,ايطبعال :١ايجاْٝال1395 ,١
ٖال  ,ّ 1975 -عدد األدصا 5 :٤أدصا.٤
 )25ضٓٔ ايدازقطين ,ألب ٞاؿطٔ عً ٞبٔ عُالس ايبػالداد ٟايالدازقطين ,سككال٘ :غالعٝب
االزْالالالؤٚط ,سطالالالٔ عبالالالد املالالالٓعِ غالالالًيب ,عبالالالد ايًطٝالالالـ سالالالسش اهلل ,أمحالالالد بسٖالالال,ّٛ
ايٓاغسَ :ؤضط ١ايسضاي ,١بريٚت – يبٓإ ,ايطبع :١األٚىلٖ 1424 ,ال ,ّ 2004 -
عدد األدصا.5 :٤
 )26غسح ضٓٔ ايٓطا ٞ٥املطالُ« ٢ذخالري ٠ايعكبال ٢يف غالسح اجملتبال ,»٢حملُالد بالٔ عًال ٞبالٔ
آدّ بالٔ َٛضالال ٢اإلثٝالالٛب ٞايٛيَّال ,ِٟٛايٓاغالالس :داز املعالالساز ايدٚيٝالال ١يًٓػالالس طدالال 5 - 1ص,
 داز آٍ بس ّٚيًٓػس ٚايتٛشٜع طدال 40 - 6ص ,ايطبع :١األٚىل. )27غسح َعاْ ٞاآلثاز ,ألب ٞدعؿس أمحد بٔ قُد بٔ ضالالَ ١بالٔ عبالد املًالو بالٔ ضالًُ١
األشد ٟاؿذالس ٟاملصالس ٟاملعالسٚف بايطشالا( ٟٚاملتالٛؾٖ321 :٢الال) ,سككال٘ ٚقالدّ يال٘:
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(قُالالد شٖالالس ٟايٓذالالاز  -قُالالد ضالالٝد دالالاد اؿالالل) َالالٔ عًُالالا ٤األشٖالالس ايػالالسٜـ,
زادع٘ ٚزقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسادٜج٘ :د ٜٛضـ عبد ايسمحٔ املسعػالً - ٞايباسالح
مبسنص خدَ ١ايطٓ ١باملدٜٓال ١ايٓبٜٛال ,١ايٓاغالس :عالامل ايهتالب ,ايطبعال :١األٚىل -
ٖ 1414ال.ّ 1994 ,
 )28صشٝض ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ ,حملُد بٔ سبالإ بالٔ أمحالد بالٔ سبالإ ايتُُٝال,ٞ
أب ٞساو ,ايدازَ ,ٞايبُطيت ,احملكل :غعٝب األزْؤٚط ,ايٓاغسَ :ؤضط ١ايسضالاي١
– بريٚت ,ايطبع :١ايجاْ.1993 – 1414 ,١ٝ
 )29صشٝضُ ابٔ خُصمي ,١ألب ٞبهس قُد بٔ إضشام بٔ خصمي ١بٔ املػري ٠بٔ صاحل بٔ
بهالالس ايطالالًُ ٞايٓٝطالالابٛز( ٟاملتالالٛؾ ٖ311 :٢الال) ,سكك الُ٘ ٚعًّالالل عًَٝالال٘ ٚخ السّز أسادٜجالال٘
ٚقالالدَّّ يالال٘ :ايالالدنتٛز قُالالد َصالالطؿ ٢األععُالال ,ٞايٓاغالالس :املهتالالب اإلضالالالَ,ٞ
ايطبع :١ايجايجٖ 1424 ,١ال  ,ّ 2003 -عدد األدصا.2 :٤
 )30صالالشٝض ايبدالالاز ,ٟحملُالالد بالالٔ إحاعٝالالٌ أبالال ٞعبالالداهلل ايبدالالاز ٟاؾعؿالال ,ٞاحملكالالل:
قُالالالد شٖالالالري بالالالٔ ْاصالالالس ايٓاصالالالس ,ايٓاغالالالس :داز طالالالٛم ايٓذالالالا ,٠ايطبعالالال :١األٚىل,
ٖ1422ال ,غسح ٚتعًٝل دَ .صطؿ ٢دٜب ايبػا.
 )31صالالشٝض َطالالًِ ,ملطالالًِ بالالٔ اؿذالالاز أبالال ٞاؿطالالٔ ايكػالالري ٟايٓٝطالالابٛز ,ٟاحملكالالل:
قُالالد ؾالالؤاد عبالالد ايبالالاق ,ٞايٓاغالالس :داز إسٝالالا ٤ايالالرتاخ ايعسبالال – ٞبالالريٚت ,ايطبعالال:١
األٚىلٖ 1409 ,ال .ّ 1988 -
 )32عُد ٠ايكاز ٟغالسح صالشٝض ايبدالاز ,ٟألبال ٞقُالد قُالٛد بالٔ أمحالد اؿٓؿال ٢بالدز
ايد ٜٔايع ,٢ٓٝايٓاغس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب – ٞبريٚت ,عدد األدصا.12 × 25 :٤
 )33غسٜالالب اؿالالدٜح ,ألبالال ٞضالالًُٝإ محالالد بالالٔ قُالالد بالالٔ إبالالساٖ ِٝبالالٔ اـطالالاب ايبطالاليت
املعسٚف باـطاب( ٞاملتٛؾٖ 388 :٢الال) ,احملكالل :عبالد ايهالس ِٜإبالساٖ ِٝايػسبالا,ٟٚ
خالالسز أسادٜجالال٘ :عبالالد ايكٝالال ّٛعبالالد زب ايالالٓيب ,ايٓاغالالس :داز ايؿهالالس – دَػالالل ,عالالاّ
ايٓػسٖ 1402 :ال  ,ّ 1982 -عدد األدصا.3 :٤
 )34غسٜالالب اؿالالدٜح ,ألبالال ٞقُالالد عبالالد اهلل بالالٔ َطالالًِ بالالٔ قتٝبالال ١ايالالدٜٛٓز( ٟاملتالالٛؾ:٢
ٖ276ال) ,احملكل :د .عبد اهلل اؾبٛز ,ٟايٓاغالسَ :طبعال ١ايعالاْ – ٞبػالداد ,ايطبعال:١
األٚىل ,1397 ,عدد األدصا.3 :٤
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 )35ؾتض ايباز ٟغسح صشٝض ايبداز ,ٟألمحد بٔ عً ٞبٔ سذس أب ٞايؿطٌ ايعطكالْٞ
ايػالالاؾع ,ٞايٓاغالالس :داز املعسؾالال - ١بالالريٚت ,1379 ,زقالالِ نتبالال٘ ٚأبٛابالال٘ ٚأسادٜجالال٘:
قُد ؾؤاد عبد ايباق.ٞ
 )36نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع ,ملٓصٛز بالٔ ٜالْٛظ بالٔ صالالح ايالد ٜٔابالٔ سطالٔ بالٔ
إدزٜالالظ ايبٗالالٛت ٢اؿٓبًالال( ٢املتالالٛؾٖ1051 :٢الال) ,ايٓاغالالس :داز ايهتالالب ايعًُٝالال ,١عالالدد
األدصا.6:٤
ـطيالس بالٔ ضالٝد
ػـي خباٜا صشيٝضْ ايبُداز ,ٟحملَُّد ا َ
 )37نٛثس املَعاْ ٞايدَّزازِ ٟيف نَ ْ
عبد اهلل بٔ أمحد
 )38فُالالع ايصٚا٥الالد َٓٚبالالع ايؿٛا٥الالد ,ألبالال ٞاؿطالالٔ ْالالٛز ايالالد ٜٔعًالال ٞبالالٔ أبالال ٞبهالالس بالالٔ
ضًُٝإ اهلٝجُ ,ٞس َّككَُ٘ ٚخالسَّز أَساديٜجالُ٘ :سطالني ضالً ِٝأضالد ايالدّازاْ ,ٞايٓاغالس :دازُ
املَ ِأَُ ٕٛييًتُّساخي ,عدد األدصا.2 :٤
َ )39سقا ٠املؿاتٝض غسح َػها ٠املصابٝض ,يعً ٞبٔ (ضًطإ) قُد ,أب ٞاؿطالٔ ْالٛز
ايد ٜٔاملال اهلس ٟٚايكاز ,ٟايٓاغس :داز ايؿهس ,بالريٚت – يبٓالإ ,ايطبعال :١األٚىل,
ٖ1422ال .ّ2002 -
َ )40طٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ,ألب ٞعبد اهلل أمحد بالٔ قُالد بالٔ سٓبالٌ ايػالٝباْ,ٞ
احملكل :أمحد قُالد غالانس ,ايٓاغالس :داز اؿالدٜح – ايكالاٖس ,٠ايطبعال :١األٚىل,
ٖ 1416ال  ,ّ 1995 -عدد األدصا.8 :٤
َ )41طٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ,ألب ٞعبد اهلل أمحد بالٔ قُالد بالٔ سٓبالٌ ايػالٝباْ,ٞ
احملكل :غعٝب األزْؤٚط  -عادٍ َسغدٚ ,آخس ,ٕٚإغساف :د عبالد اهلل بالٔ عبالد
احملطٔ ايرتن ,ٞايٓاغسَ :ؤضط ١ايسضالاي ,١ايطبعال :١األٚىلٖ 1421 ,الال 2001 -
ّ.
َ )42طالالٓد ايبالالصاز املٓػالالٛز باضالالِ ايبشالالس ايصخالالاز ,ألبالال ٞبهالالس أمحالالد بالالٔ عُالالس ٚبالالٔ عبالالد
اـالالايل بالالٔ خالالالد ايعتهالال ٞاملعالالسٚف بالالايبصاز ,احملكالالل :قؿالالٛظ ايالالسمحٔ شٜالالٔ اهلل,
ٚعادٍ بٔ ضعدٚ ,صرب ٟعبد اـايل ايػاؾع ,ٞايٓاغالسَ :هتبال ١ايعًالٚ ّٛاؿهالِ
 -املد ١ٜٓاملٓٛز ,٠ايطبع :١األٚىل ,عدد األدصا.18 :٤
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َ )43طٓد ايدازَ ٞاملعسٚف بال (ضٓٔ ايدازَ ,)ٞألب ٞقُد عبالد اهلل بالٔ عبالد ايالسمحٔ
ايدازَ ,ٞايتُ ُٞٝايطُسقٓد ,ٟؼكٝل :سطني ضً ِٝأضالد ايالدازاْ ,ٞايٓاغالس :داز
املػين يًٓػس ٚايتٛشٜالع ,املًُهال ١ايعسبٝال ١ايطالعٛد ,١ٜايطبعال :١األٚىلٖ 1412 ,الال -
 ,ّ 2000عدد األدصا.4 :٤
َ )44طالالٓد ايػالالاَٝني ,يطالالًُٝإ بالالٔ أمحالالد بالالٔ أٜالالٛب بالالٔ َطالالري ايًدُالال ٞايػالالاَ ,ٞأبالالٛ
ايكاضالالِ ايطرباْالال( ٞاملتالالٛؾٖ360 :٢الالال) ,احملكالالل :محالالد ٟبالالٔ عبداجملٝالالد ايطالالًؿ,ٞ
ايٓاغالالالالسَ :ؤضطالالالال ١ايسضالالالالاي – ١بالالالالريٚت ,ايطبعالال ال :١األٚىل ,1984 – 1405 ,عالالالالدد
األدصا.4 :٤
َٛ )45طأ اإلَاّ َايو ,ملايو بالٔ أْالظ بالٔ َايالو األصالبش ٞاملالدْ ,ٞايٓاغالس :داَعال ١أّ
ايكالالس ,٣ايٓاغالالس :داز ايٛؾالالا ٤يًطباعالالٚ ١ايٓػالالس ٚايتٛشٜالالعَ ,صالالس ,ايطبعالال :١األٚىل,
ٖ 1419ال  ,ّ 1998 -عدد األدصا.8 :٤
 ٌْٝ )46األٚطاز ,حملُد بٔ عً ٞبٔ قُالد ايػالٛناْ ٞايالُٝين ,ؼكٝالل :عصالاّ ايالدٜٔ
ايصبابط ,ٞايٓاغس :داز اؿدٜحَ ,صس ,ايطبع :١األٚىلٖ1413 ,ال .ّ1993 -
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