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 ادؼدمة

 ،ن رشور أنػسناوىعوذ باهلل م ،وىستغػره ،وىستعونه ،ىحمده هلل احلمد  إن 

وأشهد أن  ،ومن يضلل فال هادي له ،اهلل فال مضل له همن هيد ،وسوئات أعاملنا

دًا عبده ورسوله.  وحده ال رشيك له، ،ال إهل إال اهلل  وأشهد أنَّ حممَّ

]آل  چڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ 

  ، [017قمؿران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ

 .[0]اًمـساء:  چ ڦ ڤ ڤ ڦٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ٺ

ے ے ۓ ۓ﮲   ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ 

﮼   ﮻  ﮺  ﮸﮹  ﮷   ﮶   . [50 – 51]إطمزاب:  چ ﮽﮳﮴﮵ 

ا بعد:   أمَّ

 وذ ،ملسو هيلع هللا ىلص هدي حمؿد اهلدي وظمػم شمعامم، اهلل يمتاب احلديث أصدق ومنن

 .اًمـار ذم ضالًمة ويمؾ ضالًمة، سمدقمة ويمؾ سمدقمة، حمدصمة ويمؾ حمدصماهتا، إمقر

قمغم ومفؿ  اًمذي هداين ًمطؾب اًمعؾؿ واشمباع ؾمـة اًمـبل وملمحد اهلل قمز وضمؾ 

ؾمؾػ إمة مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ومـ شمبعفؿ سمنطمسان، وما يمـُت ٕهتدي ًمذًمؽ 

، وماحلؿد هلل أوٓ وآظمرا وفماهرا وسماـمـا وذم يمؾ طمال يمام يـبغل ًمقٓ أن هداين اهلل

 جلالًمف.
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ة اًمعؾؿ قمـ مدى وأما قمـ هذه اًمرؾماًمة ومؼد يماكت سمسبب ؾممال ؾملًمـل سمعض ـمؾب

صحة إطماديث اًمتل شمرهمب ذم صالة أرسمع ريمعات سمعد اًمعشاء، وهؾ ينمع هذا 

 اًمعؿؾ؟

عؾقؿ اًمؼدير قمغم سمحث ذًمؽ واًمـظر ومقف، وماضمتؿع مـ ذًمؽ ما شمراه وماؾمتعـت سماهلل اًم

ذم هذه اًمرؾماًمة، واهلل اعمقومؼ واهلادي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ ومـسلًمف هدايتف وشمقومقؼف وشمسديده، 

    رب اًمعاعملم.واحلؿد هلل

 

كتبه 

 أبى عبد الرحمه

 وفقه اهلل العيـاد به أحمد الضـــرش
 

 وأربعمائة وألفواحد وأربعيه لعام  ،شعبان مه شهر رابع عشرال ،ثالثاءيىم ال

 (هـ44/8/4444) ملسو هيلع هللا ىلص الـبي من هجرة
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( وحمؿد سمـ كٍم اعمروزي 00/275أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

( واًمبقفؼل ذم اًمســ 77ذم ىمقام اًمؾقؾ )يمام ذم خمتٍمه ًمؾؿؼريزي ص

ـُ َأِِب 32( وقمبد اًمغـل اعمؼدد )7/450اًمؽؼمى ) ( مـ ـمريؼ ؾَمِعقُد سْم

صمَ  وَخ، طَمدَّ ـُ وَمرُّ صَمـِل قَمْبُد اهلل سْم وَْمَطِس، َمْرَيَؿ، طَمدَّ ْٕ ـْ ؾَماِِلٍ ا ـِل َأسُمق وَمْرَوَة، قَم

ـِ قَمبَّاسٍ  ـِ اسْم ، قَم ـِ ضُمَبػْمٍ ـْ ؾَمِعقِد سْم َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف قمـ   قَم

ُف ىَماَل: َؿ َأكَّ َمْن َصذى َأْرَبَع َرَكَعاٍت َخْؾَف اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة َقَرَأ ِِف » َوؾَمؾَّ

ْكَعَتْْيِ اْْلُولَ  ا اْلَؽافُِرونَ  :َقْْيِ الرى َ َوَقَرَأ  ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد وَ  ُقْل َيا َأُّيه

ْكَعَتْْيِ اْْلُْخرَ  ْجَدةَ  َتـِْزيُل :ْْيِ يَ ِِف الرى َتَباَرَك الىِذي بَِقِدِه  وَ  ,السى

  «.ُكتِْبَن َلُه كلربِع َرَكَعاٍت ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ  ْؾُك ؿُ ـالْ 
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قمبد اهلل سمـ ومروخ هق اخلراؾماين ىمال ومقف احلاومظ ذم إؾمـاده ضعقػ8 

اًمتؼريب: صدوق يغؾط. وأسمق ومروة هق اًمرهاوي يزيد سمـ ؾمـان ضعقػ، 

 وسمؼقة رضماًمف صمؼات.

يُّ ىمال اًمبقفؼل قمؼبف:   وَخ اعْمٍِْمِ ـُ وَمرُّ َد سمِِف اسْم َكا َأسُمق ـَواًمْ شَمَػرَّ َؿْشُفقُر َما َأظْمؼَمَ

ـُ ُيقؾُمَػ، صمـا أَ  ِد سْم ، صمـا حُمَؿَّ ـُ َكٍْمٍ ، صمـا ؾَمْعَداُن سْم قَْمَراِِبِّ ْٕ ـُ ا سُمق ؾَمِعقِد سْم

ـْ قَمْبِد اًمْ  َْزَرُق، قَم ْٕ ـُ ُيقؾُمَػ ا ـَ َمْقمَم ـإؾِْمَحاُق سْم ـِ َأْيَؿ  سْم
ِ
ـْ قَمَطاء َؿؾِِؽ، قَم

ـْ يَمْعٍب ىَماَل:  ـْ شَمبِقٍع، قَم ، قَم سَمػْمِ ـِ اًمزُّ َل َفَلْحَسَن اْلُوُضوَء, ُثمى اسْم  َمْن َتَوضى

َصذى اْلِعَشاَء اْْلِخَرَة, َوَصذى َبْعَدَها َأْرَبَع َرَكَعاٍت َفَلَتمى ُرُكوَعُفنى 

ُئ فِقِفنى َكاَن َلُه, َأْو َقاَل: ُكنى َلُه بَِؿـِْزَلِة َلْقَؾِة  َوُسُجوَدُهنى َيْعَؾُم َما َيْؼََتِ

 .اْلَؼْدرِ 

 : 

صَمـَا إسِْمَراِهقُؿ ىَماَل: 7/020)ظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط أ كا أظمؼم( ومؼال طَمدَّ

ـُ قَمْقٍن ىَماَل:  ـِ أظمؼمحُمِْرُز سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـِ َأِِب اًْمَعْقَزاِر، قَم ـُ قُمْؼَبَة سْم كا ََيَْقك سْم
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ـْ َأَكٍس ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلل َأْرَبٌع َقْبَل »َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ:  ضُمَحاَدَة، قَم

نى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ الظه 
نى َبْعَد اْلِعَشاِء, َوَأْرَبٌع َبْعَد اْلِعَشاِء َكِعْدِِلِ

  «.ْفِر َكِعْدِِلِ

يمذاب : إؾمـاده مقضقع8 َيقك سمـ قمؼبة سمـ أِب اًمعقزار ىمال ومقف اسمـ معلم

مؽموك احلديث، ذاهب احلديث، يمان يػتعؾ ، وىمال ومقف أسمق طماشمؿ: ظمبقث

 .احلديث

 :  

ـُ قَمكِمٍّ 4/732أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ ( ومؼال طَمدَّ

اِئُغ،  ـُ َمـُْصقٍر، طمداًمصَّ ، طمدصَمـَا ؾَمِعقُد سْم ـُ ؾَماِِلٍ اًْمَباِهكِمُّ صَمـَا طمدصَمـَا َكاِهُض سْم

 
ِ
اء ِف اًْمؼَمَ ـْ قَمؿِّ ـِ ًُمقٍط، قَم سمِقِع سْم ـِ اًمرَّ ٌر َأسُمق َهاؿِمٍؿ، قَم ـِ اًمـَّبِلِّ  قَمامَّ ـِ قَماِزٍب، قَم سْم

َد »َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَماَل:  ََم ََتَجى َمْن َصذى َقْبَل الظهْفِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت َكَلكى

ُهنى َبْعَد اْلِعَشاِء ُكنى َكِؿْثؾِِفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدِر, َوإَِذا  ِِبِنى ِمْن َلْقَؾتِِه, َوَمْن َصَّلى

َقا َحتىى ُيْغَػَر ـُؿْسؾُِم الْ ـَلِؼَي الْ  ْ َيَتَػرى ا َصاِدَقاِن, ََل ُؿْسؾَِم َفَلَخَذ بَِقِدِه, َوُُهَ

ََم   . «َِلُ
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ورضمال إؾمـاده يمؾفؿ صمؼات ؾمقى كاهض سمـ ؾماِل ومؾؿ أضمد ًمف شمرمجة، قمامر 

 أسمق هاؿمؿ هق قمامر سمـ قمامرة أسمق هاؿمؿ اًمزقمػراين.

ب اًمؽامل: أن سملم قمامر أِب هاؿمؿ ذم هتذي ًمؽـ ذيمر احلاومظ اعمزي 

ـ واًمرسمقع سمـ ًمقط مـصقر سمـ قمبد اهلل، ومؼال ذم شمرمجة أِب هاؿمؿ: روى قم

قَمـُْف. وذيمر ذًمؽ أيضا  واًمصحقح قمـ مـصقر سمـ قَمبد اهللاًمرسمقع سمـ ًمقط 

ذم شمرمجة اًمرسمقع سمـ ًمقط ومؼال: روى قمـف أسمق هاؿمؿ اًمزقمػراين واًمصحقح 

 أن سمقـفام مـصقر سمـ قَمبد اهلل.

ىمؾت: ومـصقر سمـ قمبد اهلل جمفقل، شمرمجتف ذم شماريخ اًمبخاري واجلرح 

واًمتعديؾ ٓسمـ أِب طماشمؿ، ذيمروا أكف روى قمـف أسمق هاؿمؿ اًمزقمػراين وِل 

 يذيمروا ومقف ضمرطما وٓ شمعديال.

 :  

اعمؼدد  قمبد اًمغـل ( ومـ ـمريؼف3/732أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

َؼطِّل ىَماَل: 37ة )ذم أظمبار اًمصال ـِ اًْمَػْضِؾ اًمسَّ ِد سْم َكا أظمؼم( مـ ـمريؼ حُمَؿَّ
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ـُ طَمْػٍص ىَماَل:  ـْ أظمؼمَمْفِديُّ سْم ـْ َأِِب طَمـِقَػَة، قَم َْزَرُق، قَم ْٕ َكا إؾِْمَحاُق ا

ـِ قُمَؿَر ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلل ـِ اسْم ـِ ِدصَماٍر، قَم َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ:  حُمَاِرِب سْم

ُرَج ِمَن » اَعٍة, َوَصذى َأْرَبَع َرَكَعاٍت َقْبَل َأْن ََيْ َمْن َصذى اْلِعَشاَء ِِف ََجَ

  «.َؿْسِجِد, َكاَن َكِعْدِل َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ ـالْ 

ومفق ضعقػ ذم  وهذا إؾمـاد رضماًمف يمؾفؿ صمؼات إٓ أسما طمـقػة 

ح سمضعػف مجاقمة مـ يمبار إئؿة: يملمحد واسمـ  اعمبارك احلديث، وىمد رصَّ

واًمبخاري ومسؾؿ واًمـسائل واسمـ ؾمعد واسمـ قمدي واًمدار ىمطـل 

 وهمػمهؿ، واكظر أىمقاهلؿ ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة ًمإلمام إًمباين 

 (.236( حتت طمديث رىمؿ )0/440)

وىمد شمقسمع إؾمحاق إزرق قمغم روايتف قمـ أِب طمـقػة ... مرومققما، شماسمعف 

ارب سمـ دصمار، قمـ اسمـ وهق صمؼة ومرواه قمـ أِب طمـقػة قمـ حمضمعػر سمـ قمقن 

َمْن َصذى َبْعَد اْلِعَشاِء »قمؿر، ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 
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ُرَج ـََأْرَبَع َرَكَعاٍت ِِف ادْ  َعَدْلَن ِمْثَؾُفنى ِمْن َلْقَؾِة من ادسجد ْسِجِد َقْبَل َأْن ََيْ

 (.217أظمرضمف احلارصمل ذم مسـد أِب طمـقػة ) .«اْلَؼْدرِ 

 ( وحمؿد سمـ احلسـ202أصمار ) يمتاسمف ذم اًمؼايض أسمق يقؾمػ وظماًمػفام

ـُ اًْمُػَراِت، َوَأؾَمدُ و (000أصمار ) يمتاسمف ذم اًمشقباين ـُ سْم  سمـ قمؿرو، احْلََس

ـُ َأِِب اجْلَْفِؿ، َوَأيُّقُب  ـُ  سمـ هاكئ، َوؾَمِعقُد سْم ْؾُت سْم ، احلَ َواًمصَّ اج اًْمُؽقذِمُّ جَّ

، وَ وإؾمحاق سمـ يقؾمػ، واحلسـ سمـ زياد،  يِنُّ امَّ  ُد اهللقمبقَوقَمْبُد احْلَِؿقِد احْلِ

، سَمػْمِ ـُ اًمزُّ ( ويمذًمؽ ذم مسـد 072ٓسمـ يعؼقب ) يمام ذم مسـد أِب طمـقػة سْم

أطمد قمنم –ومرووه مجقعفؿ  (777) إصبفاين رواية أِب كعقؿ أِب طمـقػة

ـِ قُمَؿرَ  قمـ -راويا ـِ اسْم ـِ ِدصَماٍر، قَم ـْ حُمَاِرِب سْم قَمـُْفاَم  َريِضَ اهلل َأِِب طَمـِقَػَة، قَم

 مقىمقوما قمؾقف مـ ىمقًمف.

واعمرومقع أرضمح ومنن اًمذيـ رووه يمذًمؽ إؾمحاق سمـ يقؾمػ إزرق 

وضمعػر سمـ قمقن ومها صمؼتان، وهمٓء اًمرواة اًمذيـ ظماًمػقهؿ ومقىمػقه 

 يمؾفؿ ضعػاء سمؾ ومقفؿ مـ هؿ مؽموك أو متفؿ سماًمؽذب، واهلل أقمؾؿ.
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   :  

صَمـَا  ومؼال (005ي ذم اًمصحقح )ضمف اًمبخارأظمر صَمـَا آَدُم، ىَماَل: طَمدَّ طَمدَّ

ـِ قَمبَّاٍس،  ـِ اسْم ، قَم ـَ ضُمَبػْمٍ صَمـَا احلََؽُؿ، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت ؾَمِعقَد سْم ؿُمْعَبُة، ىَماَل: طَمدَّ

قمؾقف ىَماَل: سمِتُّ ذِم سَمْقِت ظَماًَمتِل َمْقُؿقَكَة سمِـِْت احلَاِرِث َزْوِج اًمـَّبِلِّ صغّم اهلل 

وؾمؾؿ َويَماَن اًمـَّبِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ قِمـَْدَها ذِم ًَمْقَؾتَِفا، وَمَصغمَّ اًمـَّبِلُّ َصغمَّ 

َؿ اًمِعَشاَء، صُمؿَّ ضَماَء إمَِم َمـِْزًمِِف، وَمَصغمَّ َأْرسَمَع َريَمَعاٍت، صُمؿَّ َكاَم، صُمؿَّ  اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

ـْ َيَساِرِه،  «قِّمُ ـالُغؾَ َكاَم »ىَماَم، صُمؿَّ ىَماَل:  َأْو يَمؾَِؿًة شُمْشبُِفَفا، صُمؿَّ ىَماَم، وَمُؼْؿُت قَم

، صُمؿَّ َكاَم، طَمتَّك  ـْ َيِؿقـِِف، وَمَصغمَّ ََخَْس َريَمَعاٍت، صُمؿَّ َصغمَّ َريْمَعَتلْمِ وَمَجَعَؾـِل قَم

اَلِة.  ؾَمِؿْعُت هَمطِقَطُف َأْو ظَمطِقَطُف، صُمؿَّ ظَمَرَج إمَِم اًمصَّ

   :  

ذاف ( واًمـََّسائل ذم اًمؽؼمى يمام ذم حتػة ا0717ٕأسمق داود )أظمرضمف 

( 77ذم ىمقام اًمؾقؾ )خمتٍمه ص اعمروزي حمؿد سمـ كٍمو (04027)

ـِ ِمْغَقٍل ىَماَل:  قمـ ( مـ ـمرق7/450واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ) َماًمِِؽ سْم



42 

 

، ـُ سَمِشػٍم اًْمِعْجكِمُّ صَمـِل ُمَؼاشمُِؾ سْم ـْ قَماِئَشَة َريِضَ اهللُ  طَمدَّ ـِ َهايِن، قَم ْيِح سْم ـْ ُذَ قَم

َؿ وَمَؼاًَمْت: َما  ـْ َصاَلِة َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ قَمـَْفا ىَماَل: ؾَمَلًْمُتَفا قَم

َّٓ َصغمَّ  ، وَمَدظَمَؾ قَمكَمَّ إِ  َصغمَّ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ اًْمِعَشاَء ىَمطُّ

ْقِؾ وَمَطَرطْمـَا ًَمُف كَِطًعا،  ًة سمِاًمؾَّ َأْرسَمَع َريَمَعاٍت، َأْو ؾِمتَّ َريَمَعاٍت، َوًَمَؼْد ُمطِْرَكا َمرَّ

ـْ   ِم
ٍ
ء َْرَض سمٌَِمْ ْٕ وَمَؽَلكَّـِل َأْكُظُر إمَِم صُمْؼٍب ومِقِف َيـُْبُع اعْمَاُء ِمـُْف، َوَما َرَأْيُتُف ُمتَِّؼًقا ا

 . صمَِقاسمِِف ىَمطُّ 

قػ8 مؼاشمؾ سمـ سمشػم اًمعجكم جمفقل طمال، روى قمـف ماًمؽ وإؾمـاده ضع

سمـ مغقل ذم هذه اًمرواية، ويمذًمؽ مسعر سمـ يمدام يمام ذم شماريخ سمغداد 

 ( وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات.2/273)

( مـ 7707( واًمبزار )07/012( واًمطؼماين )04017أظمرضمف أمحد )

ـِ ؾَمَؾَؿَة اًمْ ـمريؼ َمـْ  ـُ َأِِب ـُصقِر سْم ـِ سْم مْحَ ، ىَماَل: أظمؼمكا قَمْبُد اًمرَّ ُخَزاقِملِّ

ـْ قَمْبِد اهللـاًمْ  ـُ صَماسمٍِت، قَم صَمـِل َكاومُِع سْم ، ىَماَل:  َؿَقاِل، ىَماَل: طَمدَّ سَمػْمِ ـِ اًمزُّ يَماَن »سْم
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 َأْرسَمَع َريَمَعاٍت َوَأْوشَمَر َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ إَِذا َصغمَّ اًْمِعَشاَء َصغمَّ  َرؾُمقُل اهلل

َ سَمْعدُ  ـَ اًمؾَّْقؾِ  فُ َصاَلشمَ  سمَِسْجَدٍة، صُمؿَّ َكاَم طَمتَّك ُيَصكمِّ وإؾمـاده ضعقػ «. ِم

ٓكؼطاقمف، ومنن كاومع سمـ صماسمت وهق اسمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم، ِل يدرك ضمده 

 قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم، وسمؼقة رضماًمف صمؼات.

ضعقػة، ِل يصح مـفا ؾمقى طمديث  ىمؾت: ومفذه إطماديث يمام شمرى يمؾفا

، وهق حمؿقل قمـد أهؾ اًمعؾؿ قمغم أكف مـ ومعؾ اًمـبل  اسمـ قمباس 

مـ صالة اًمؾقؾ، يمام دمده ذم ذح احلديث مـ اًمتقضقح ٓسمـ اعمؾؼـ 

(، 7/200( )005(، وقمؿدة اًمؼاري ًمؾعقـل )7/372( )005)

اسمـ وهمػمها، وأيضا شمبقِّـف روايات احلديث إظمرى ومنن ؾمقاق طمديث 

 ذم ذيمر صالة اًمؾقؾ. قمباس 
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 : 

ـْ ومؼال  (5757)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة  ، قَم ـْ طُمَصلْمٍ ـُ إِْدِريَس، قَم صَمـَا اسْم طَمدَّ

ـْ قَمْبِد اهلل ـِ قَمْؿٍرو جُمَاِهٍد، قَم َمْن َصذى َأْرَبًعا َبْعَد اْلِعَشاِء ُكنى »ىَماَل:   سْم

إؾمـاده صحقح، اسمـ إدريس هق قمبد اهلل،  .«َؼْدِرِهنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ كَ 

 وطمصلم هق اسمـ قمبد اًمرمحـ.

 .  

  ( ومؼال5752)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة 
ِ
ـِ اًْمَعاَلء ـُ وُمَضْقٍؾ، قَم ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ اًمْ  ؾَْمَقِد،ـسْم ْٕ ـِ ا ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمرَّ ـْ قَماِئَشةَ  ُؿَسقَِّب، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم   قَم

وإؾمـاده  «.َأْرَبٌع َبْعَد اْلِعَشاِء َيْعِدْلَن بِِؿْثؾِِفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ »ىَماًَمْت: 

 صحقح.
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 .  

ـِ  ( ومؼال5753)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة  ـْ قَمْبِد اجْلَبَّاِر سْم صَمـَا َويمِقٌع، قَم طَمدَّ

ـْ ىمَ  ـْ قَمْبِد اهللقَمبَّاٍس، قَم َة، قَم ـْ ُمرَّ ـِ َوْهٍب، قَم َمْن َصذى »ىَماَل:   ْقِس سْم

ـَُفنى بَِتْسؾِقٍم, َعَدْلَن بِِؿْثؾِِفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ  . «َأْرَبًعا َبْعَد اْلِعَشاِء ََل َيْػِصُل َبْق

 وإؾمـاده طمسـ8 رضماًمف صمؼات إٓ قمبد اجلبار سمـ اًمعباس ومفق صدوق.

 . 

ـِ  ومؼال (5754)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة  ـْ قَمْبِد اًْمَقاطِمِد سْم صَمـَا َويمِقٌع، قَم طَمدَّ

ـِ َماشمٍِع ىَماَل:  ـْ يَمْعِب سْم ـْ شُمَبْقٍع، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم ـَ َمْن َصذى َأْرَبًعا َبْعَد »َأْيَؿ

ُجوَد, َعَدْلنَ  ُكوَع َوالسه  .«ِمْثَؾُفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ  اْلِعَشاِء ُُيِْسُن فِقِفنى الره

إؾمـاده طمسـ8 رضماًمف صمؼات ؾمقى شمبقع وهق احلؿػمي اسمـ امرأة يمعب 

 إطمبار ومفق صدوق. 

( واًمبقفؼل ذم 5210( )5211وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

ـْ قَمْبِد اًمْ ( مـ ـمرق 7/450اًمســ اًمؽؼمى ) ـْ سمـ ضُمَرْيج َؿؾِِؽ ـقَم ، قَم

 
ِ
سَمػْمِ  قمـقَمَطاء ـِ اًمزُّ ـَ َمْقمَم اسْم  )وىمقؾ مقمم اًمزسمػم، وىمقؾ مقمم اسمـ قمؿر( َأْيَؿ

ـْ يَمْعٍب ىَماَل:  ـْ شَمبِقٍع، قَم َل َفَلْحَسَن ُوُضوَءُه ُثمى َشِفَد َصََّلَة »قَم َمْن َتَوضى
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اَعٍة, ُثمى َصذى إَِلْقَفا َأْرَبًعا ِمْثَؾَفا َيْؼَرُأ فِقَفا َوُيتِ  مه ُرُكوَعَفا اْلَعْتَؿِة ِِف ََجَ

  «.َوُسُجوَدَها, َكاَن َلُه ِمَن اْْلَْجِر ِمْثُل َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ 

ىمؾت: وأيؿـ اعمذيمقر ذم هذا اإلؾمـاد اًمظاهر أكف أيؿـ احلبٌم واًمد قمبد 

اًمقاطمد اعمذيمقر ذم اإلؾمـاد اًمذي ىمبؾف، يمام سملم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم هتذيب 

 اًمتفذيب. واهلل أقمؾؿ.

 .  

ـْ  ومؼال (5756)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة  قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا صَمـَا َيْعغَم، قَم طَمدَّ

َأْرَبُع َرَكَعاٍت َبْعَد اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة َيُؽنى بَِؿـِْزَلتِِفنى ِمْن َلْقَؾِة »جُمَاِهٍد، ىَماَل: 

رضماًمف إؾمـاده يمؾفؿ صمؼات، وىمد شمؽؾؿ سمعض إئؿة ذم رواية  .«اْلَؼْدرِ 

اعمؼدد ذم جماهد، وًمؽـف ىمد شمقسمع ومؼد أظمرضمف قمبد اًمغـل  إقمؿش قمـ

صمـا ظمؾػ سمـ  مـ ـمريؼ (30)أظمبار اًمصالة  ؾمعقد سمـ مـصقر، طمدَّ

ـْ جُماهد،  صَماِن، قَم ظمؾقػة، ىمال: ؾمؿعُت ِهاَلَل سمـ ظَمّباب، وطمصلم َيدِّ

. ْقَؾِة اْلَؼْدرِ َأْرَبُع َرَكعاٍت َبْعَد ِعَشاِء اْلِخَرِة َيْعِدْلَن بَِؼْدِرهنى ِمْن لَ ىمال: 

 وماإلؾمـاد صحقح.
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 . 

 ومؼال (002)اًمصالة أظمرضمف حمؿد سمـ كٍم اعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر 

صَمـَا ََيَْقك،  ـِ َأِِب طمدطَمدَّ ـِ اًْمَؼاؾِمِؿ سْم ، قَم ـْ طُمَصلْمٍ اِم، قَم ـُ اًْمَعقَّ صمـا قَمبَّاُد سْم

ـُ ضُمَبػْمٍ   َبْعَد اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة َأْرَبَع ُيَصّلِّ »َأيُّقَب، ىَماَل: يَماَن ؾَمِعقُد سْم

ُؿُه َوَأَكا َمَعُه ِِف اْلَبْقِت َفََم ُيَراِجُعـِي اْلَؽََّلمَ  هذا إؾمـاد  «.َرَكَعاٍت, َفُلَكؾِّ

رضماًمف يمؾفؿ صمؼات، َيقك هق اسمـ َيقك اًمـقساسمقري، وطمصلم هق اسمـ قمبد 

 اًمرمحـ اًمسؾؿل صمؼة شمغػمَّ طمػظف ذم آظمر إمر. 

 .  

ـِ ومؼال  (5757)أظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة  ـْ سُمَؽػْمِ سْم ، قَم ـُ ُديَملْمٍ صَمـَا اًْمَػْضُؾ سْم طَمدَّ

ؾَْمَقِد، ىَماَل:  ْٕ ـِ ا ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمرَّ َمْن َصذى َأْرَبَع َرَكَعاٍت َبْعَد »قَماِمٍر، قَم

وؾمـده ضعقػ ًمضعػ  «.َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ  اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة, َعَدْلَن بِِؿْثؾِِفنى ِمنْ 

ذم  إًمباين سمؽػم سمـ قمامر وهق اًمبجكم. وىمد صحح هذا إصمر اًمشقخ 

 .(3141) طمديث رىمؿحتت ( 00/017اًمضعقػة )اًمسؾسؾة 
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  . 

صمـا سمـ مـصقر ؾمعقدمـ  (37 )عمؼددعبد اًمغـل اظمبار اًمصالة ًمأذم  ، طمدَّ

صمـا ظُمَصقػ، قمـ قمطاء سمـ َيسار يرومعف، ىمال: قَمّتاب سمـ سمشػم، َمْن  طمدَّ

َصذى الِعَشاَء, ُثمى َصذى َبْعَد الِعَشاِء َأْرَبًعا, ُثمى َأْوَتَر بَِثَّلٍث, كاَن َعَؾْقِه صاٌق 

وهذا مرؾمؾ ضعقػ اإلؾمـاد ومنن ظمصقًػا وهق اسمـ قمبد  .ِمْن ِحْػظٍ 

ـ سمشػم قمـف ىمال اإلمام اًمرمحـ اجلزري ضعقػ، وٓ ؾمقام رواية قمتاب سم

ـْ ظمصقػ مـؽرة. وىمال اسمـ قمدي: روى : أمحد  أطماديث قمتاب قَم

 قمـ ظمصقػ كسخة وذم شمؾؽ اًمـسخة أطماديث ومتقن أكؽرت قمؾقف.

ذم ىمقام اًمؾقؾ )خمتٍمه  ذيمره قمـفام حمؿد سمـ كٍم اعمروزي  

ؾَْمَقِد  ، ومؼال:ـاد( سمدون إؾم(77ص) ْٕ ـْ قَمْؾَؼَؿَة َوا َمْن َصذى َأْرَبًعا »َوقَم

 ,َبْعَد اْلِعَشاِء ُكنى َكِؿْثؾِِفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدِر َأْو َيْعِدْلَن بِِؿْثؾِِفنى ِمْن َلْقَؾِة اْلَؼْدرِ 

 .«َأْو َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِهنى َلْقَؾَة اْلَؼْدرِ 
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ومـفا ما صحَّ  رى مـفا ما صحَّ قمـ سمعض اًمصحاسمة ومفذه أصمار يمام شم

قمـ سمعض اًمتاسمعلم، وهل وإن يماكت مقىمقومة إٓ أهنا ذم طمؽؿ اعمرومقع8 

ٕهنا شمضؿـت اإلظمبار سمثقاب معلمَّ ٓ يؿؽـ أن ُيؼال مـ ىمبقؾ اًمرأي، ٓ 

ؾمقام وىمد اشمػؼ قمغم اجلزم هبذا اًمثقاب مجاقمة مـ اًمصحاسمة، ومقبُعد أن 

 .م سمذًمؽ إٓ وهق قمـدهؿ قمـ اًمرؾمقل يتػؼقا قمغم اجلز

( طمديث 00/017اًمضعقػة ) ذم اًمسؾسؾة إًمباين اإلمام  لىما

ًمؽـ اعمتؼدم:  قمؼب ختريج طمديث اسمـ قمؿر  :(3141رىمؿ)

قبل أن َيرج احلديث ىمد صح مقىمقومًا قمـ مجع مـ اًمصحاسمة8 دون ىمقًمف: 

ضًا قمـ قمبد 8 وملظمرضمف اسمـ أِب ؿمقبة ذم اعمصـػ، واسمـ كٍم أيدمن ادسج

مـ صغم سمعد اًمعشاء أظمرة أرسمع ريمعات8 يمـ  اهلل سمـ قمؿرو ىمال:

 ىمؾت: وإؾمـاده صحقح.  يمعدهلـ مـ ًمقؾة اًمؼدر.

صمؿ أظمرج اسمـ أِب ؿمقبة مثؾف قمـ قمائشة، واسمـ مسعقد، ويمعب سمـ ماشمع، 

 وجماهد، وقمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد مقىمقومًا قمؾقفؿ.
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، وهل وإن يماكت -(4)عبسماؾمتثـاء يم-وإؾماكقد إًمقفؿ يمؾفؿ صحقحة 

 اكتفك. .مقىمقومة8 ومؾفا طمؽؿ اًمرومع8 ٕهنا ٓ شمؼال سماًمرأي8 يمام هق فماهر

سمعد اًمـظر ذم يمالم اًمعؾامء طمقل ما شمضؿـتف هذه إطماديث وأصمار رأيت 

أن مـفؿ مـ محؾفا قمغم أهنا مـ صالة اًمؾقؾ، ومـفؿ مـ محؾفا أهنا صالة 

اًمعشاء ًمقست مـ ضؿـ صالة اًمؾقؾ، صمؿ سمعض همٓء ىمال:  شمطقع سمعد

هل مـ اًمســ اًمرواشمب ومتؽقن راشمبة اًمعشاء شمارة ريمعتلم وشمارة أرسمع، 

 وىمال سمعضفؿ سمؾ هل ؾمــ مميمدة همػم اًمراشمبة.

طمقث   احلافظ ابن حجرومؿـ اًمعؾامء اًمذيـ رأوا أهنا مـ صالة اًمؾقؾ 

روى هتذيب اًمتفذيب:  مـ مؼاشمؾ سمـ سمشػم اًمعجكم اًمؽقذم ىمال ذم شمرمجة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ىمؾت: ىمد صمبت أيضا قمـ يمعب يمام شمؼدم سمقاكف. ((4
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قمـ ذيح سمـ هاين ومقؾمك سمـ أِب مقؾمك إؿمعري وقمـف ماًمؽ سمـ 

ًمف ذم اًمســ طمديث قمـ ذيح قمـ  ،سمـ طمبان ذم اًمثؼاتامغقل ذيمره 

 قمائشة ذم صالة اًمؾقؾ.

( طمقث ىمال ذم ذح طمديث 3/47ذم كقؾ إوـمار )  الشوكاين

وقِمقَِّة َصاَلِة َأْرسَمِع َريَمَعاٍت َأْو ؾِمتِّ َواقمائشة اعمتؼدم:  حْلَِديُث َيُدلُّ قَمغَم َمنْمُ

ـْ مُجَْؾِة َصاَلِة اًمؾَّْقؾِ  ، َوَذًمَِؽ ِم
ِ
 .َريَمَعاٍت سَمْعَد َصاَلِة اًْمِعَشاء

ا ذم يمتبفؿ طمقث كصق احلـػقةومؿـ اًمعؾامء اًمذيـ رأوا أهنا مـ ؾمـة اًمعشاء: 

أن راشمبة اًمعشاء شُمصغمَّ شمارة ريمعتلم وشمارة أرسمعا ومؿـ ذًمؽ ما ضماء ذم 

ُع سَمْعَد 0/035) لشؿس اْلئؿة الرسخيس اعمبسقط  ا اًمتََّطقُّ (: )وَمَلمَّ

صَماِر َوإِْن َصغمَّ َأْرسَمًعا وَمُفَق َأوْمَضُؾ  ْٔ ـْ ا  وَمَريْمَعَتاِن ومِقاَم َرَوْيـَا ِم
ِ
حِلَِديِث  8اًْمِعَشاء

ـِ قُمَؿرَ   »َمْقىُمقوًما قَمَؾْقِف َوَمْروُمققًما  -قَمـْفُ  َريِضَ اهلل- اسْم
ِ
ـْ َصغمَّ سَمْعَد اًْمِعَشاء َم

ـْ ًَمْقَؾِة اًْمَؼْدرِ  َـّ ِم َـّ ًَمُف يَمِؿْثؾِِف  (.«َأْرسَمَع َريَمَعاٍت يُم
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َوَهِذِه قِمَباَرُة َصاطِمِب -َوىَماَل احْلَـَِػقَُّة )(: 7/07ذم ـمرح اًمتثريب )و

َداَيةِ  ـَّ  -اهْلِ ْفِر َوسَمْعَدَها َريْمَعَتاِن اًمسُّ ُة َريْمَعَتاِن ىَمْبَؾ اًْمَػْجِر َوَأْرسَمٌع ىَمْبَؾ اًمظُّ

َوَأْرسَمُع ىَمْبَؾ اًْمَعٍْمِ َوإِْن ؿَماَء َريْمَعَتلْمِ َوَريْمَعَتاِن سَمْعَد اعْمَْغِرِب َوَأْرسَمٌع ىَمْبَؾ 

 َوَأْرسَمٌع سَمْعَدَها َوإِْن ؿَماَء َريْمَعَتلْمِ 
ِ
 (.اًْمِعَشاء

( 2/037ومقام كؼؾف قمـف صاطمب مرقماة اعمػاشمقح ) كرص ادروزي حمؿد بن

واًمظاهر أن هذه إرسمعة ؾمـة اًمعشاء اًمبعدية ًمؽقهنا وىمعت )طمقث ىمال: 

 (.ىمبؾ اًمـقم، وقمؾقف محؾف حمؿد سمـ كٍم ذم ىمقام اًمؾقؾ

ذم يمتاسمف ىمقام اًمؾقؾ يمام ذم خمتٍمه ًمؾؿؼريزي  ىمؾت: يمالم اإلمام اعمروزي

ذًمؽ ومنكف ذيمر طمديث قمائشة واسمـ قمباس  ( وًمقس سمٍميح ذم77ص)

ظِمَرةِ حتت سماب:   ْٔ  ا
ِ
َْرسَمِع َريَمَعاٍت سَمْعَد اًْمِعَشاء ْٕ وًمقس سمٍميح ومقام  ا

 كسبف إًمقف.
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( طمقث ىمال ذم ذح طمديث قمائشة 3/577ذم اًمتحبػم ) الصـعاين

، وٓ مـاوماة سمقـفا وٓ ريمعتلم ذم سمقتفشمؼدم ذم طمديث اسمـ قمؿر: اعمتؼدم: 

 .رسمع واًمست، يملكف يمان يػعؾ هذا شمارة وهذا أظمرىسملم إ

د ذم يمتاسمف  مع أكف  ( 7/742) اًمتـقير ذح اجلامع اًمصغػمشمردَّ

 ( هؾ هل اًمصالة أول اًمؾقؾ أو همػمها.706طمديث رىمؿ )

اَلة ( طمقث ىمال: 745-743ذم ىمطر اًمقزم ص) الشوكاين َومـ كقاومؾ اًمصَّ

.... صمؿ ذيمر طمديث  هبا رواشمب اًْمَػَراِئضُؿَميّمد ذِم اؾمتحباـب ومِقَفا اًمْ اعمرهمَّ 

 قمائشة واسمـ قمباس اعمتؼدَملم.

 صاطمب اعمـفؾ اًمعذب اعمقرود ىمال ذم ذح طمديث قمائشة  السبؽي

 ،هل راشمبة اًمعشاء اًمبعدية إٓ صغم أرسمع ريمعات :ىمقًمف)(: 5/770)

مـ صماسمر قمغم صمـتل قمنمة ريمعة وومقف  :حلديث ،مميمدشمان واًمباىمل مستحب

 .رواه اسمـ ماضمف وهمػمه قمـ قمائشة سمعد اًمعشاء وريمعتلم

ًمؾتـقيع أي أكف صغم اهلل شمعامم  أوأوؾمت ريمعات( اًمظاهر أن  :ىمقًمفو

قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يمان يصكم شمارة أرسمًعا وشمارة ؾمًتا وهذا هق اًمغاًمب مـ 
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أطمقاًمف، ومال يـاذم أكف صغم اهلل شمعامم قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يمان يصكم 

 (.ريمعتلم

واًمســ ذم يمتبفؿ مـ ذًمؽ ما ضماء يمتاب اًمروض اعمرسمع ًمؾبفقيت:  احلـابؾة

همػم اًمرواشمب قمنمون أرسمع ىمبؾ اًمظفر وأرسمع سمعدها وأرسمع ىمبؾ اًمعٍم 

 .وأرسمع سمعد اعمغرب وأرسمع سمعد اًمعشاء همػم اًمســ اًمرواشمب

( طمقث ىمال ذم 7/734ح ذم ذح اعمصاسمقح )ذم اعمػاشمق ادظفري احلـػي

إٓ َصغمَّ أرسمع ريمعات، أو ؾمت ىمقهلا: ): ذح طمديث قمائشة 

اًمسـُة اًمراشمبُة سمعَد اًمعشاء ريمعتان، وما زاد قمؾقفام همػُم راشمبة،  ريمعات

تُّ هل مع اًمريمعتلم اًمراشمبتلم وهذه اًمريمعاُت همػُم  ،وهذه إرسمُع أو اًمسِّ

اًمراشمبِة ما داوَم قمؾقفا رؾمقُل اهلل قمؾقف اًمسالم، هل اًمِقشْمِر، ومعـك اًمسـِة 

َوام شُمقب8 وهق اًمثبقُت واًمدَّ  .(ملظمقذٌة مـ اًمرُّ
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اًمػتح اًمرسماين ًمؽمشمقب مسـد اإلمام ذم طماؿمقتف قمغم  ابن البـاء الساعايت 

 سمؾقغ إماين مـ أرسار اًمػتح اًمرسماين اعمسؿك أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقباين

: ذيمر طمديث اسمـ قمباس وقمائشة ( طمقث ىمال سمعد أن 2/770)

أطماديث اًمباب شمدل قمغم منموقمقة صالة أرسمع ريمعات أو ؾمت ريمعات )

رم اًمبقت سمعد صالة اًمعشاء، اشمػؼ مجفقر اًمعؾامء قمغم شمليمد ريمعتلم مـفا 

 (.واهلل أقمؾؿ ل.واؾمتحباب اًمباىم

– والذي يظفر يل أهنا سـة ممكدة غر صَّلة الؾقل وغر راتبة العشاء

ومنن اًمظاهر أكف ذم ؾمقاق  ضماء ذم طمديث اسمـ قمباس  سماؾمتثـاء ما

ح سمف مجاقمة مـ إئؿة يمام شمؼدم سمقاكف، وذًمؽ  -صالة اًمؾقؾ وهق ما رصَّ

 ٕن صالة اًمؾقؾ إومضؾ أن شمؽقن ذم آظمر اًمؾقؾ يمام يمان ؿملن اًمـبل 

ًمػضقؾة ذًمؽ اًمقىمت، ويمذًمؽ اًمســ اًمرواشمب معؾقمة ذم أطماديث 

فا إرسمع سمعد اًمعشاء، ومفذا يدل أن هذه إرسمع مرومققمة يمثػمة وِل ُيذيَمر ومق

 همػم اًمرواشمب وهمػم صالة اًمؾقؾ، واهلل أقمؾؿ.
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ك  وًمإلمام اسمـ دىمقؼ اًمعقد  إطمؽام يمالم مػقد ذم ذح اًمعؿدة اعمسؿَّ

سملمَّ ومقف شمػاوت مراشمب اًمســ وأهنا ختتؾػ ذم يمقن سمعضفا آيمد  إطمؽام

طََماِديُث ذِم َأقْمَداِد َوىَمْد اظْمَتَؾػَ (: )0/077) مـ سمعض ىمال  ْٕ ْت ا

 ًٓ َواشمِِب ومِْعاًل َوىَمْق ظْمتَِقاِر  ،َريَمَعاِت اًمرَّ ِٓ  ذِم ا
ِ
َواظْمَتَؾَػْت َمَذاِهُب اًْمُػَؼَفاء

َواشمِِب. قَْمَداِد َواًمرَّ ْٕ  ًمِتِْؾَؽ ا

اًمـِّْسَبِة َأقْمـِل َما َوَرَد ومِقِف َأطَماِديُث سمِ -ذِم َهَذا اًْمَباِب  -َأقْمَؾُؿ  َوَاهلل -َواحْلَؼُّ 

قَماِت َواًمـََّقاومِِؾ اًمْ  َأنَّ يُمؾَّ طَمِديٍث َصِحقٍح َدلَّ قَمغَم  -ُؿْرؾَمَؾةِ ـإمَم اًمتََّطقُّ

ـْ  ـْ اهْلَْقَئاِت، َأْو َكاومَِؾٍة ِم قَْمَداِد، َأْو َهْقَئٍة ِم ْٕ ـْ َهِذِه ا اؾْمتِْحَباِب قَمَدٍد ِم

 .اًمـََّقاومِِؾ: ُيْعَؿُؾ سمِِف ذِم اؾْمتِْحَباسمِفِ 

َتؾُِػ َمَراشمُِب َذًمَِؽ اًمْ  صُمؿَّ   ِدِه  ،ُؿْسَتَحبِّ ـخَتْ ٓا قَمغَم شَمَليمُّ ًمِقُؾ َدا ا -وَماَم يَماَن اًمدَّ إمَّ

ِد طُمْؽِؿِف،  ْػِظ قَمغَم شَمَليمُّ ًَمِة اًمؾَّ َٓ ِة َد ا سمُِؼقَّ سمُِؿاَلَزَمتِِف ومِْعاًل، َأْو سمَِؽْثَرِة ومِْعؾِِف، َوإِمَّ

ا سمُِؿَعاَضَدِة طَمِديٍث آظَمَر  شَمْعُؾق َمْرشَمَبُتُف ذِم  -ًَمُف، َأْو َأطَماِديَث ومِقفِ َوإِمَّ

ؾْمتِْحَباِب.  ِٓ  ا

ـْ َذًمَِؽ    .َؿْرشَمَبةِ ـيَماَن سَمْعَدُه ذِم اًمْ  َوَما َيْؼٍُمُ قَم
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ِة، وَمنِْن يَماَن طَمَسـًا قُمِؿَؾ سمِِف إْن َِلْ  حَّ َٓ َيـَْتِفل إمَم اًمصِّ َوَما َوَرَد ومِقِف طَمِديٌث 

ـْ َهِذِه اًمْ ُيَعاِرْضُف َصِحقٌح أَ  َؿْرشَمَبِة ـىْمَقى ِمـُْف. َويَماَكْت َمْرشَمَبُتُف َكاىِمَصًة قَم

ْػُظ ذِم ـَمَؾبِِف.  ْد اًمؾَّ ِذي َِلْ َيُدْم قَمَؾْقِف، َأْو َِلْ ُيَميمَّ ِحقَح اًمَّ  اًمثَّاكَِقِة، َأقْمـِل اًمصَّ

َٓ َيْدظُمُؾ ذِم طَمقِِّز اًمْ  َث ؿِمَعاًرا ذِم َؿْقُضقِع، وَمنِْن َأطْمدَ ـَوَما يَماَن َضِعقًػا 

ُف ُمْسَتَحبٌّ  َتَؿُؾ َأْن ُيَؼاُل: إكَّ ـِ ُمـَِع ِمـُْف. َوإِْن َِلْ َُيِْدْث وَمُفَق حَمَؾُّ َكَظٍر. َُيْ ي اًمدِّ

َت اًْمُعُؿقَماِت اًمْ  اَلِة. ـًمُِدظُمقًمِِف حَتْ ، َواؾْمتِْحَباِب اًمصَّ ُؿْؼَتِضَقِة ًمِِػْعِؾ اخْلػَْمِ

َتَؿُؾ َأْن ُيَؼاَل: إنَّ  َهِذِه اخْلُُصقِصقَّاِت سمِاًْمَقىْمِت َأْو سمِاحْلَاِل َواهْلَْقَئِة،  َوَُيْ

َتاُج إمَم َدًمِقٍؾ ظَماصٍّ َيْؼَتِِض اؾْمتِْحَباسَمُف ـَواًْمِػْعُؾ اًمْ  َؿْخُصقُص: ََيْ

 اكتفك. .(َأقْمَؾؿُ  سمُِخُصقِصِف. َوَهَذا َأىْمَرُب. َوَاهلل

وقمغم آًمف وصحبف واحلؿد هلل رب اًمعاعملم وصغم اهلل قمغم كبقـا حمؿد 

 أمجعلم.

 


