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 ُلْؤُلَؤٌة َناِدَرٌة

 يف 

 اِريف اآلَث َةجَّاحُل أّن

 
بِقِع ْبنِ َعْن  ِر: َأَجُووُز َأْن  الرَّ ْْ افِِعيُّ َعِن اْلوِو ُسَؾْقََمَن، َقاَل: َسَلْلُت الشَّ

ُجَل بَِواِحَدٍة َلْقَس َقْبَؾفَ  َ ُيوَِْر الرَّ ٌء؟ َقاَل: َكَعْم، َوالَِّذي َأْخَتاُر َأْن ُأَصِّلي ا ََشْ

َر  ْْ ُُ ِي َأنَّ اْلوِو و جَّ : َفََم اْْلُ افِِعيي َعْْشَ َرَكَعاٍت، ُثمَّ ُأوَِْر بَِواِحَدٍة، َفُؼْؾُت لِؾشَّ

 : افِِعيُّ ُُ َوأَثارُ اُْل »َجُوُز بَِواِحَدٍة ؟، َفَؼاَل الشَّ ـَّ ُُّ ُُ فِقِه: ال  .«جَّ

 أثر صحقح

ـن افس  »(، ويف 35ص 4)ج «ـنعرؾة افس  مَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ أخرجه افبَ 

( من ضريؼغ ظن أيب افعباس حمؿد بن يعؼوب 082ص 1)ج «رىغْ افص  

 ؾقامن به.بقع بن ُش ؿال: أخزكا افر  

 .صحقٌح  هُ وهذا شـدُ  قؾت:

 (.14ص 1)ج ي  عِ اؾِ فؾش   «إُم  » وإثر يف ـتاِب 
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 ـــــْوَنَك يا ربِّ َيسِّــــْرَعــ

 

 ُوادُؼدم

الُم َظَذ َرُشوفِـَا إِمغ،  الُة َوافس  اْْلَْؿُد هللِ َرب  اْفَعادََِغ، َوافص 

يِن.  َوَظَذ آفِه َوَصْحبِِه َأْْجَِعَغ، َوَمْن َتبَِعُفم بِنْحَساٍن إَػ َيوِم افد 

ا َبْعُد،  َأم 

ٍُ »طِقٌف ؾِقِه ََتْريُج َحِديِث: َفَذا ُجْزٌء َحِديثِيٌّ فَ ؾ َراِن ِي َلْقَؾ ْْ  «َٓ ِو

 هَ ؼْ ؾِ  ُت رْ ـَ ذَ ، وَ عقفوافض   ،افَ ـْ ابت مِ ، افث  يِث دِ قد اْلَ اكِ َش أَ  قهِ ؾِ  ُت عْ َْجَ 

 .غَ ؿِ ؾِ ْس ادُ  ْغَ بَ  ع بهِ ػعّم افـ  فؽي يَ  يِث دِ اْلَ 

َذا اجلزء قم َأْن َيـَْػَع ِِبَ
ة ادُ ظَ  َهَذا َوأْشلَل اهللَ افَعظِ ، َوَأْن غَ ؿِ ؾِ ْس ام 

َعَؾُه يِف َمَواِزيَن َحَسـَاِِت َيْوَم َٓ َيـَْػُع تَ ادُ  فدُ َيَتَؼب َل َمـ ي َهَذا اجلِ  واَع، َوََيْ

 َماٌل َوََٓبـُون.
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ُِ ّلَّ ا العَ ـَ خِ قْ َش  قؾةِ ِض ؼدير فػَ ؽر وافت  ى افش  َس كْ ٓ أَ  امِ تَ ويف الِ   دِ الِ الوَ  م

ٍد اُْلَؿْقِديي إََثِريي َفْوِزيي بِن َعبْ   وراً ؽُ ْش مَ  َل ض  ػَ ، افذي تَ ِداهللِ بِن ُُمَؿَّ

َعَؾُه يِف هِ قْ ؾَ ظَ  قِق عؾِ وافت   يِج رِ خْ هذا افت   عةِ بؿراَج  قم أن ََيْ
، َوأْشلَل اهللَ افَعظِ

ا ـَ فَ  هِ قؿِ ؾِ عْ  تَ َذ ، ظَ ةِ رَ ا وأِخ قَ كْ  افد  يِف  هُ تَ فَ ـزمَ  عَ ؾَ رْ يَ  نْ أَ ، وَ َمَواِزيَن َحَسـَاتِهِ 

 اهللُ  ِضَ رَ  ِح افِ افص   ِف ؾَ افس   ِج فَ ـْ مَ  نْ مِ  هُ رَ فَ طْ ا أَ ة، ودِ قحَ حِ ة افص  بويّ ة افـ  ـّ افس  

 ًا.ْر َخ  اهللُ اهُ زَ جَ م، ؾَ فُ ـْ ظَ 

  َوَظَذ آفِِه َوَصْحبِِه َأْْجَِعغ. ،َظَذ َكب قـَا حُمََؿدٍ  َوَصذ  افؾ ُفم  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 َْ  َعاىلكتبه الػؼُر إىل اهللِ 

ِن بِن َعِِّلي  َُ الُعَرْيِػيي  َعِِّلُّ بُن َح

َثِريي  ْٕ  ا
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 َمِن اْعَتَصم باهلِل َنَجا

 

ِي َيْوٍم  -قهِ بِ ي أَ ـِ عْ يَ -َزاَرَكا َصْؾُق ْبُن َعِِّلي »َعْن َقْقِس ْبِن َصْؾٍق، َقاَل: 

ى ِعـَْد  َُ َر بِـَا، ُثمَّ ِمْن َرَمَضاَن، َوَأْم َْ َُ َوَأْو ْقَؾ َكا َوَأْفَطَر، ُثمَّ َقاَم بِـَا ِْْؾَك الؾَّ

َم َرُجًّل، َفَؼاَل:  ُر َقدَّ ْْ ِجِدِه َفَصذَّ بَِلْصَحابِِه َحتَّى إَِذا َبِؼَي اْلِو ُْ اْكَحَدَر إىَِل َم

ْْرَ  :َيُؼوُل  َأْوِْْر بَِلْصَحابَِك، َفإِِّني َسِؿْعُت الـَّبِيَّ  ٍُ (1)انِ َٓ ِو  .«ِي َلْقَؾ

                                                 
: هؽذا بإفف ظذ إصل، وهيي «ٓ وْران»: ؿوفه قال أبو عبدالرمحن إثري: ( 1)

ٍر: أي: «وْران»فغة ظذ أن:  ٓ جوُز وْران »، أو «ي لقؾُٓ جتؿُع وْران »: ؾاظل فػعل مؼد 

 : بؿعـى: ٓ يـبغي فؽم أن جتؿعومها.«ي لقؾُ

ـدي رمحه اهلل يف        (.052ص 0)ج «حاصقة شـن افـسائي»ذـره افس 

َرْيِن ي لقؾُ ٓ»وَيوز أن تؼول:       ْْ افـاؾقة فؾجيـس إذا ـيان  «ٓ»، وهي فغة، ٕن  اشم «ِو

 ه، وهو ادشفور يف افؾغة افعربقة.ُمػردًا: ُيْبـَى ظذ ما يـصب ب

= 
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 حديٌث حُنٌ 

ْ (، وَ 1459)ح «هِ ـِ ـَ ُش » يِف  دَ اوُ و دَ بُ أَ  هُ َج رَ ْخ أَ   ـَ ُش » يِف  ي  ذِ مِ افس 
 «هِ ـِ

 نِ ـَ افس  » يِف (، وَ 007ص 1)ج «ىْزَ افؽُ  نِ ـَ افس  » يِف  ي  ائِ َس افـ  (، وَ 474)ح

 انَ ب  حِ  (، وابنُ 129ص 0)ج «ـدْس ادُْ »يف  (، وأمحدُ 1779)ح «ىرَ غْ افُص 

 5)ج «فادصـ  »يف  ةَ بَ قْ  َص يِب أَ  (، وابنُ 0449)ح «صحقحه»يف 

 اْلق  (، وظبدُ 347ص 1)ج «صحقحه» يِف  ةَ ؿَ يْ زَ ُخ  ، وابنُ (018ص

ْ »يف  قعّ بِ اإلْص  (، وأبو ظع 034ص 0)ج «ىْز ظقة افؽُ إحؽام افؼ 

يف  ي  ؼِ فَ قْ (، وافبَ 453ص 0قؼًا )جؾِ عْ تَ  «امِ ؽَ ْح ترص إَ ُمْ »يف  وِدّ افط  

                                                 = 
قوضي  )ج «ذح شـن افـ سائي  »واكظر:       ٕيب حقيان  «حقطافَبْحر ادُ »(، و052ص 5فؾس 

 «َظْون ادَْْعبود»(، و448ص 3فؾخطقب )ج «ُمعجم افؼراءات افؼرآكقة»(، و058ص 7)ج

 (.325ص 0)جفؾُؿـاوي   «افتقسر بؼح اجلامع افصغر»(، و514ص 4فًبادي )ج

ـعاِّن رمحه اهلل ي       )ٓ وتران: ـلن افظياهر (: 168ص 11)ج «التـوير»قال العّّلمُ الصَّ

واِحَرانِ إٓ أكه ورد ظذ فغة من يؼرص ادثـى بإفف: ـؼراءة:  «ٓ وْرين» َُ  إِْن َهوَذاِن َل

، ؾؿن أوتر أول افؾقل : أي مل يؼع اهلل تعاػ يف افؾقؾة: إٓ وترًا واحداً «ي لقؾُ»[. 75]ضه:

 ؾال يوتر آخره(. اهي
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 4قؼًا )جؾِ عْ تَ  «ـنرؾة افس  عْ مَ »(، ويف 57ص 5)ج «ىْز ـن افؽُ افس  »

ين 082ص 3)ج «ارِ ـَ ذْ تِ ْش آ»(، وابُن ظبد افَز  يف 83ص (، وَقاء افد 

(، وافط َحاِوي  يف 137ص 8)ج «ختارةإحاديث ادُ »ادَْؼِدِدّ يف 

 3)ج «إَْوَشطِ »ر يف ـْذِ (، وابُن ادُ 540ص 1)ج « أثاراِن عَ مَ  ذِح »

ة دّ من ظِ  (444ص 5)ج «اكقدَس جامع ادَ »يف  ّي زِ وْ اجلَ  (، وابنُ 021ص

 بنِ  سِ قْ ظن ؿَ  رٍ دْ بَ  اهلل بنُ ثـي ظبدُ د  و ؿال: َح رٍ ؿْ ظَ  زم بنِ اَل ظن مُ  ٍق رُ ضُ 

  ظـه به. ظعي  بنِ  ِق ؾْ ضَ 

وهذا شـُدُه حسٌن ؾقه ُماَلزُم بُن َظْؿرٍو وهو صدوٌق، ـام  قؾُت:

، بهِ  َس لْ : )ٓ بَ مٍ اتِ َح  وبُ (، وؿال ظـه أَ 791ٓبِن َحَجٍر )ص «افت ؼريب»يف 

وكؼل  (1)ة(،ؼَ : )ثِ (، وؿال أبو داود: )فقس به بلس(، وؿال أمحدُ وٌق دُ َص 

زم اَل : )يف مُ ه ؿاَل أك   غٍ عِ مَ  بنِ (: ظن ا020)ص «افتاريخ»يف  ي  مِ ارِ افد  

                                                 
ي  )ج «هتذيب افؽامل»( اكظر: 1) ٓبِن َأيِب َحاتٍِم  «اجلرح وافتعديل»(، و355ص 18فؾِؿز 

 (. 453ص 3)ج
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 ٓبنِ  «افت ْؼريب»دوٌق، ـام يف ة(، وؾقه أيضًا ؿقُس بُن َضْؾٍق وهو صؼَ ثِ 

 (.759َحَجر ٍ)ص

، وَل ُص وْ ادَ  هذا اْلديَث (؛ 554) «لِ ؾَ العِ »ي  مٍ اِْ  َح ِب أَ  ابنُ  رَ كَ ذَ وَ 

 .ح  َص أَ  وَل ُص وْ ادَ  يَث دِ اْلَ  أنّ  رَ ـَ ذَ وَ 

ُُّ »ي  يُّ ذِ مِ الّتْ  وقاَل   حسنٌ  )هذا حديٌث  (:358)ص «ـنال

 (.يٌب رِ ؽَ 

 )حديٌث  (:481ص 2)ج «ح الباريفت»ي  رٍ َج َح  ابنُ  وقاَل 

 (.حسنٌ 

 «دَ اوُ  دَ يِب ـن أَ ُش  صحقِح »يف  اِن  فبَ إَ  ُخ قْ افش   هُ حَ صحّ  وهذا اإلشـادُ 

( 17ص 0)ج «ربِ اْلَ  قصِ خِ ؾْ تَ »يف  رٍ جَ َح  ابنُ  َل ؼَ (، وكَ 184ص 3)ج

 ْ  حتسقـه. ي  ذِ مِ ظن افس 
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(: 47ص 2)ج «إحؽام الُوسطى»ي  قِّلّ بِ اإلْش  اْلّق عبُد  هُ وذكرَ 

ْ قال:  مّ ثُ  ح صحّ ه يُ ، وؽُرُ يٌب رِ ؽَ  حسنٌ  حديٌث  :، وؿالي  ذِ مِ )رواه افس 

 (1).(اْلديث

 :هِ قْ ؾَ عَ  رٍ ْد بَ  بنَ  اهللِ َد بْ عَ  وْابعَ 

 عـه. َُ بَ تْ عُ  بنُ  وُب أيُّ  (1

 رٍ جَ َح  ٓبنِ  «سـدادُ  راِف ضْ أَ »: ـام يف «ْسـَدادُ »يِف  َأمْحَدُ  َأْخَرَجهُ  

 ِدّ دِ ؼْ ين ادَ فه َقاء افد   (، وظزاهُ 7777فه ) «ةفرإحتاف ادَ »(، و0942)

 ودٍ ُج وْ مَ  ؽرُ  ، وهو ِبذا اإلشـادِ (137ص 8)ج «ارةِ تَ خْ ادُ  إحاديِث »يف 

 دٍ عْ َش  (، وابنُ 1190) «ـدْس ادُ »يف  س  قافِ وافط   ،«دِ ـَ ْس ادُ » نَ مِ  بوعِ طْ يف ادَ 

 «رِ تْ افوِ »يف  ي  زِ وَ رْ (، وادَ 330ص 3)ج «ىْز افؽُ  بؼاِت افط  »يف 

(، 540ص 1)ج «عان أثارِ ذح مَ »يف  ي  اوِ حَ (، وافط  150)ص

                                                 
 (.143ص 4ٓبِن افَؼط اِن )ج «بقان افَوْهم واإلهيام»( واكظر: 1)
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ظن  ٍق رُ ( من ظدة ضُ 421و 422ص 8)ج «م افؽبرجَ عْ ادُ »يف  اِن  َزَ وافط  

 .بهِ  ظن أبقهِ  ٍق ؾْ ضَ  بنِ  سِ قْ بة ظن ؿَ تْ ظُ  بنِ  وَب ي  أَ 

 وَ هُ ، وَ ّي مِ اَم افقَ  ةَ بَ تْ ظُ  بنُ  وُب ي  : أَ قهِ ؾِ  َعقٌف  هُ وهذا شـدُ  :قؾُت 

 اْلديث. َعقُف 

: )فقس غٍ عِ مَ  (، وؿال حيقى بنُ : )َعقٌف لٍ بَ ـْ َح  بنُ  ظـه أمحدُ  ؿاَل 

(، وؿال : )َعقٌف أيضاً  (، وؿاَل فقس بشٍئ ر: )آخ عٍ َِ وْ (، ويف مَ بافؼوي  

 (1)اْلديث(. رُ ؽَ ـْ أبو داود: )مُ 

: ُظْتبَةَ  بنَ  )وَوجدت  أي وَب  (:544) «لِ ؾَ العِ »ي  مٍ اِْ  َح ِب أَ  ابنُ  قاَل 

 ْؾٍق ضَ  بنِ  سِ قْ ظن ؿَ  هذا اْلديِث  قلِ ِص وْ ؿد واؾق ُمالزَم بَن َظْؿرٍو يف تَ 

 ًل ص  وَ مُ  اْلديَث  : ؾدّل أنّ ي  بِ ، ظن افـ  َكْػِسِه ؾؼال: ظن أبقهِ 

 اهي(.أصح  

2 ) َُ اُج بُن ُعْؼَب  اَْلـَِػيي عـه. بِن َصْؾِق بِن عِّلي  ِِسَ

                                                 
ي  )ج «هتذيب افؽامل» ( اكظر:1) ٓبِن َحَجٍر  «افت فذيب هتذيب»(، و400ص 0فؾِؿز 

 (.127فه )ص «افت ؼريب»(، و429ص 1)ج
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 (، وابنُ 17423ح 129ص 0)ج «ْسـَدادُ »يِف  َأمْحَدُ  َأْخَرَجهُ 

َ ػ  ( من ضريق ظَ 444ص 5)ج «اكقدَس جامع ادَ »يف  ّي زِ وْ اجلَ 
ٍِ  اِج ان ظن 

 ق به.ؾْ بقه ضَ ظن أَ  ٍق ؾْ ضَ  بنِ  سِ قْ ظن ؿَ  ةَ بَ ؼْ ظُ  بنِ 

اُج بُن ُظْؼبََة مل أجْد فه َتْرَْجة، حسنٌ  هُ وهذا إشـادُ  :قؾُت  َ
ٍِ ، ؾقه 

 اجلرِح »ة(، ـام يف ؼَ س ثِ لْ قه: )فقس به بَ ؽُر حيقى بِن َمِعٍغ ؿال ؾ

 (. 091ص 4ٓبِن َأيِب َحاتٍِم )ج «عديلوافت  

 بنِ  دِ ؿّ ( من ضريق حُم 842ص 0)ج «ادُْسـَد»يِف  َأمْحَدُ  َأْخَرَجهُ و

 به. ظعي  بنِ  ِق ؾْ ظن ضَ  رٍ دْ بَ  اهلل بنِ ظن ظبدِ  رٍ ابِ َج 

 ق  بن َش  رِ ابِ َج  بنُ  دُ ؿ  ، ؾقه حُمَ َعقٌف  هُ وهذا شـدُ  قؾت:
 ٍق ؾْ ضَ  بنِ  رِ اِ

ن، ؼّ ؾَ يُ  ، وظؿي ؾصارَ راً ثِ ـَ  طَ ؾ  وَخ  ،هُ ظُ ػْ حِ  اءَ َس ؾَ  هُ ـتبُ  ْت بَ هَ ، ذَ ّي ػِ ـَ اْلَ 

 .وهو َعقٌف 
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ظؾقه حديثه، ـان  ؾطَ تَ ى واْخ ؿَ ظْ : )ـان أَ غٍ عِ مَ  ظـه حيقى بنُ  ؿاَل 

: ّي ازِ فر  ا مٍ اتِ و َح بُ ظـه أَ  (، وؿاَل ، وهو َعقٌف مةِ اَم ، ؾاكتؼل إػ افقَ وؾقاً ـُ 

  .(1) ن(ؼّ ؾَ يُ  ، وـانَ هُ ظُ ػْ حِ  )شاءَ 

 :رٍ ابِ َج  بنِ  دِ ؿَّ  ُُمَ َذ عَ  َف ؾِ تُ اْخ وَ 

 هلل بنِ اعن عبدِ  جابرٍ  بنِ  دِ ؿّ عن ُُم  يّ بي يزيد الضَّ  بنُ  ُد ُمؿّ  هُ اوفر( 1

 . يي بِ ن الـَّ عَ  عِّلي  بنِ  ِق ؾْ عن صَ  رٍ ْد بَ 

 (.842ص 0)ج «ادُْْسـَد»يِف  َأمْحَدُ  َأْخَرَجهُ 

                                                 
ّي )ج «هتذيب افؽامل»( اكظر: 1) عػاء وادَْْسوـغ»(، و170و 171ص 17فؾِؿز   «افض 

عػاء»(، و47و 43ص 5ٓبِن اجلَْوِزّي )ج (، 1028و 1027ص 4فؾُعَؼْقِع  )ج «افض 

عػاءادُ »و َهبي  )ج «غـي يف افض  (، 497ص 5فه )ج «مقزان اإلظتدال»(، و074ص 0فؾذ 

عػاء وادَْْسوـغ»و  7ٓبِن َأيِب َحاتٍِم )ج «اجلرح وافتعديل»(، و017فؾـ سائِي  )ص «افض 

عػاء افرجال»(، و093و 094ص َُ (، 509و 508ص 7ٓبِن َظِدي  )ج «افؽامل يف 

فه  «ب افت فذيبتؼري»(، و315و 310و 311ص 3ٓبِن َحَجٍر )ج «هتذيب افت فذيب»و

 (.772)ص
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ـَ ، وهو َعقٌف جابرٍ  بنُ  دُ ؿ  ؾقه حُم  َعقٌف  هُ وهذا إشـادُ  :قؾُت   اَم ، 

  .َق بَ َش 

 رٍ ْد بَ  اهلل بنِ عن عبدِ  جابرٍ  بنِ  دِ ؿَّ داود عن ُُم  وسى بنُ مُ  ورواهُ ( 2

  . يي بِ الـَّ  نِ عَ  رِ ذِ ـْ ادُ  بنِ  ِق ؾْ صَ  بنِ  عِّلي  عن أبقهِ  بن عِّلي  ِق ؾْ عن صَ 

 (. 129ص 0)ج «ْسـَدادُ »يِف  َأمْحَدُ  َأْخَرَجهُ 

 :انِ تَ فه ظؾ  و، َعقٌف  هُ وهذا شـدُ  :قؾُت 

: ـام يف فه أوهامٌ  ، صدوٌق ّي ب  داود افض   وشى بنُ مُ  وىل:إُ  ُُ ؾَّ العِ 

 (.785)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «ؼريبافت  »

 . مَ د  ؼَ تَ  ، وهو َعقٌف جابرٍ  بنُ  دُ ؿّ حُم : ُُ قَّ اكِ الثَّ  ُُ ؾَّ العِ 

عن  رٍ ْد بَ  اهلل بنِ عن عبدِ  جابرٍ  بنُ  ُد ؿّ ُُم  سل: رواهُ رْ ادُ  واْلديُث ( 3

 ؛ ومل َيُؼْل عن أبقه.  يي بِ الـَّ  نِ عَ  ٍق ؾْ صَ  بنِ  سِ قْ قَ 

 رٍ جَ َح  ٓبنِ  «سـدادُ أضراف »: ـام يف «ـدْس ادُ »يف  أمحدُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

زيد ظن يَ  بنِ  دِ ؿّ ( من ضريق حُم 7777فه ) «فرةإحتاف ادَ »(، و0942)

 .به جابرٍ  بنِ  دِ ؿّ حُم 

 (.334) «لِ ؾَ افعِ »يف  مٍ اتِ  َح يِب أَ  ابنُ  هُ رَ ـَ ذَ وَ 
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 طبوعِ يف ادَ  ودٍ ُج وْ مَ  ؽرُ  : ؾفو ِبذا اإلشـادِ «سـدادُ »يف  هُ دْ جِ ومل كَ 

 (1).«سـدادُ »من 

ـَ ُص وْ ادَ  واْلديُث  :قؾُت   وؾقق.افت   واهلل ول   هُ رُ ـْ ذِ َق بَ  َش اَم ول أصّح، 

، ظعي  بنِ  ِق ؾْ هذا اْلديث ظن ضَ  ىوَ رَ  رٍ دْ بَ  اهلل بنُ ظبدُ  :ةٌ َد ائِ فَ 

قس: ، وابـه ؿَ ٍق ؾْ امظه من ضَ َش  َت بَ ، وؿد ثَ ٍق ؾْ قس ظن ضَ ؿَ  ظن ابـهِ  ورواهُ 

ي  )ج «الَج ل يف أشامء افر  اَم هتذيب افؽَ »ـام يف   (.    55ص 12فؾِؿز 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
إحتاف »(، و705و 700ص 0ٓبِن َحَجٍر )ج «أضراف ُمسـد اإلمام أمحد»( واكظر: 1)

 (.573ص 7فه )ج «ادََْفرة بافػوائد ادُْبتؽرة من أضراف افَعؼة
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 :ُِ قَّ فِ ؼْ الػِ  يِث دِ اَْل  ةُ َد ائِ فَ 

قِل ُثم  َكاَم، ُثم   ظذ أن  افَعْبدَ  هَذا اْلديُث يدل   إذا َأْوَتَر ِمْن أّول افؾ 

ؿاَم ِمْن آخِر افؾ قل: ؾنك ه ُيصع  ما َبَدا فه، وٓ َيـُْؼُض ِوْتَرُه، وَيَدُع ِوْتَرُه َظَذ 

ان: أْي: ٓ ُيوتُِر مرًة ثاكقًة، بل َيْؽتػي بِوْتٍر واحٍد، وهو ؿوُل  ـَ  اإلمامِ  َما 

بارك، ادُ  اهلل بنِ دِ بْ ظَ  ، واإلمامِ سٍ كَ أَ  بنِ  ِك افِ مَ  واإلمامِ ، ّي رِ وْ افث   انَ قَ ػْ ُش 

 .ُح اجِ ، وهو افر  (1)م هِ ْرِ د، وؽَ مْحَ أَ  واإلمامِ 

ي  ثقؿني صالح العُ  بنُ  مُ ُمؿُد ـا العّّل قخِ َش  ُخ قْ َش  قاَل 

، واحدٌ  رٌ تْ بل وِ  :«ٍُ ؾَ قْ  لَ ِي  انِ رَ ْْ  وِ َٓ »)ؿوفه:  (:287ص 14)ج «الػتاوى»

 نْ مِ  ومَ ؼُ ٓ تَ  ى أنْ َش وهي ََتْ  ،لِ قْ افؾ   لِ و  يف أَ  ْت رَ تَ وْ إذا أَ  :ؾـؼول وظذ هذا

َ يَ  م  ، ثُ هِ آخرِ  عقد ى وٓ تُ ـَ ثْ ى، مَ ـَ ثْ  مَ صع  ا تُ ؾنّن  :قلافؾ   خرِ قام يف أَ هلا افؼِ  ٌ 

 ؾنن   :قلافؾّ  آخرِ  نْ مِ  ومَ ؼُ تَ  أنْ  عُ ؿَ طْ تَ  رى، وفؽن إذا ـاكْت ْخ أُ  ةً ر  مَ  رَ تْ افوِ 

 فا(. اهيقامِ قل ظـد ؿِ افؾّ  إػ آخرِ  افوترَ  رَ ِخ مأن تُ  إؾضَل 

                                                 
ـن»( اكظر: 1) ِمِذي  )ج «افس  ْ  (.01ص 0فؾس 



  09|  صفحة

 

 «ؿتعادُ  ِح الْشَّ »ي   العّّلمُ ُمؿُد بُن صالح الُعثقؿنيوقال 

   ٍم(. اهيوْ  فقؾٍة، ؾؽذفك ٓ ِوتراِن يف يَ يِف  )ؾنك ه ٓ ِوترانِ  (:156ص 4)ج

ُُ ت الؾّ ؾَ ئِ ُسوووَ  ُُ الدَّ  جـوو  برئاسووُ فتوواءِ واإل ُِ قَّووؿِ ؾْ العِ  حوووِث لؾبُ  ائؿوو

ُِ العّّل خ ِقْ الشَّ   دة فؽان كتايل:احِ ة وَ رَّ مَ  رِ ْْ الوِ  نِ ، عَ  بازٍ  ابنِ  م

ؾقـا إذ َص  ،رِ إواِخ  ْْشِ العَ  خولِ وي دُ  ،ضانمَ ر شفرِ  ِت قْ س: ي وَ 

 ُِ ، ّلة الؼقامِ  رض َص ن مل َي راعاة دَِ وذلك مُ  ،وايِح وْر بعد التَّ كُ  باجلَمع

َّٓ ه ٓ يُ أكَّ وسؿعـا  الؼقام، ّلةِ وْر بعد َص وكُ  ُِ ة واحدة ي الؾَّ رَّ  مَ وْر إ  قؾ

 ؟صحقٌح  ففل هذا الؽّلمُ  ؛الواحدة

 ْؼِ ويف افعَ  ،إول يف افَعِؼ  مضانَ واحد يف رَ  افوترِ  ج: حؽمُ 

مضان، واإلمام وادلموم وادـػرد يف ذفك شواء، رَ  ويف ؽرِ  ،إواخرِ 

وتر وٓ يُ  ،صػعاً  ػعاً قل ِص ما صاء آخر  افؾّ  صع  ه يُ ؾنك   :قلل افؾّ أوّ  رَ تَ وْ ؾؿن أَ 

َر افوترَ  نْ ها، ومَ دَ عْ بَ   (1)(.قلافؾ   بعد صالةِ  صالةُ  قلِ افؾّ  إػ آخرِ  أخ 

                                                 
 177و 177ص 0)ج «واإلؾتاء ؾتاوى افّؾجـة افّدائؿة فؾُبحوث افعؾؿقةِ »( واكظر: 1)

 (.178و
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ُُ  وقاَل  زان حػظه اهلل ي وْ صالح الػَ  قخ صالح بنُ الشَّ  فضقؾ

، هذه كاؾقةٌ  «ٓ» «ٍُ ؾَ قْ  لَ ِي  انِ رَ ْْ  وِ َٓ ») (:384ص 2)ج «اإلدامُْفقل »

 :تؼديره )يؽون( وٍف ذُ حَمْ  : اشم ؾاظل فػعلِ «انرَ ْْ وِ »في، وها افـ  ومعـا

أن  نْ مـه ظَ  ٌي ، ؾفذا َنْ هِ دِ ـَ ْس يف مُ  أمحدَ  وايات اإلمامِ دى رِ  هو يف إْح اَم ـَ 

 لِ و  يف أَ  رَ تَ وْ أَ  نَ ، ؾؿَ واحدٍ  رٍ تْ ؽتػي بوِ ، بل يَ ْغِ تَ ر  مَ  قؾةِ يف افؾ   سؾمُ ادُْ  رَ وتِ يُ 

ٌ  صّع ه، بل يُ وتر يف آخرِ ٓ يُ  هُ ؾنك   :قلِ افؾ   يف  هِ رِ تْ  فه، ويبؼى ظذ وِ  ما تق

 قل(.اهيافؾّ  لِ و  أَ 

)َباَب َنِْي (: 275)ص «جتبىادُ »ي   يُّ ائِ َُ الـَّ  اإلمامُ  َب بوَّ وَ 

 افـ بِي  َظْن افِوْتَرْيِن يِف َفْقَؾٍة(. اهي

 :ِبا  ي  بِ  افـ  َص وْ أَ  رِ تْ افوِ  ةُ اَل َص : ةٌ َد ائِ فَ 

 وإلقك الدلقل:
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َٓ َأَدُعُفنَّ »: ، َقاَل فَعْن َأِب ُهَرْيَرَة  َأْوَصاِِّن َخؾِقِِّل بَِثَّلٍث 

َحى، َوَكْوٍم َعَذ  اٍم ِمْن ُكلي َشْفٍر، َوَصَّلِة الضُّ  َأيَّ
ُِ َحتَّى َأُموَت، َصْوِم َثَّلَث

رٍ  ْْ  (1).«ِو

ْرَداءِ و ي بَِثَّلٍث، َلْن َأَدَعُفنَّ َأْوَصاِِّن َحبِقبِ »، َقاَل: َعْن َأِب الدَّ

َٓ َأَكاَم  َحى، َوبَِلْن  اٍم ِمْن ُكلي َشْفٍر، َوَصَّلِة الضُّ  َأيَّ
ُِ َما ِعْشُت، بِِصَقاِم َثَّلَث

  (0).«َحتَّى ُأوِْرَ 

َٓ َأَدُعُفنَّ إِْن َشاَء »، َقاَل: َعْن َأِب َذري و َأْوَصاِِّن ِحبيي بَِثَّلٍث 

اٍم اهللَُّ َأَبًدا َأْوَص   َأيَّ
ُِ ِر َقْبَل الـَّْوِم، َوبِِصَقاِم َثَّلَث ْْ َحى، َوبِاْلِو اِِّن بَِصَّلِة الضُّ

 (5).«ِمْن ُكلي َشْفرٍ 

                                                 
 (.1981(، و)1178) «صحقحه»( أخرجه افُبَخاِري  يف 1)

 (.82ص 1)ج «صحقحه»( أخرجه ُمْسؾٌِم يف 0)

 حديٌث صحقٌح.( 5)

َثـَا 007ص 0)ج «صحقحه»أخرجه ابُن ُخَزْيَؿَة يف       ( من ضريق َظِع  ْبِن َحَجٍر، َحد 

ٌد إِْشاَمِظقُل ْبُن َجْعَػٍر،  َثـَا حُمَؿ   ْبِن َيَساٍر، َظْن َأيِب َذري -َوُهَو اْبُن َأيِب َحْرَمَؾةَ -َحد 
ِ
، َظْن َظَطاء

 به.

= 
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 رَ ػِ غْ هذا آخُر ما وفَّؼـي اهللُ سبحاكه وْعاىل إلقه سائًّل ربي جلَّ وَعّل أْن يَ 

  وسّؾم وٓ بـون، وصّذ اهللُ ماٌل  ٓ يـػعُ  ػعـي يومَ ـْ ، ويَ طايايَ يل َخ 

 أمجعني،  وصحبهِ  ٍد وعذ آلهِ ؿَّ ـا ُُم وبارَك عذ كبقي 

  دعواكا أِن اْلؿُد اهللِ وآخرُ 

 ربي العادني

 

 

 

 

 

 

                                                 = 
 وهذا إشـاٌد صحقٌح، رجافه ـؾ فم ثِؼات. قؾت:     


