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وهرعهیزانستوشهڕوانگهیخس یواكهلابیه
 

 :هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيّب بعده احلمد
 :ثيَناسةي سيواك

ي كة دةييَهزيَت بةم ناو دةم و ددانةكاني مزؤظدا بة مةبةصت ثاك كزدنةوة ةو دارةية ل بزيتى :سيواك
  .(1)و بؤى خؤط كزدني

 ،سياتز لةةناو دؤلىةى بيابانةةكاى دة      ،يضتيوائى طةشة ئةكاتئ طةرم وي ناوضة رِوةكى )صيواك( لة    
شيَوةكة   ،دا دة  ميعز ييهد و داى ووصو الىتى صعوديةوو سؤر  لة بة ،لةصةر ضياكاى كةمرت ئةرِوآ

ية ناوة سانضت يةكةشى بزيت  وة ،مةتز دريَذ يةكةشى دةطاتة نشيكة  دوو و ،لةرِوةكى يةنار دةضيَت
 :لة

perisaulium   .Salvadora 
 :ثزيشكى تويَذينةوةى ◙

ثاكةذ   وولىةمةنةدة بةةمادة  خةاويَو    تويَذةرةوة ثشيصك يةكاى ئةوةياى صةملاندووة كةة صةيواك دة  
 كو ةر  ميكزؤب. و ،نةييَصتهى طةنني و ،ىوطزتهةوة  خويَو بةربو و ،كةرةوة و قةبش كزدى

◙

  لةةةناو بزدنةةى صةةيواك ثيَكًةةاتو  ئؤرؤمةةاتى ) ةةةتز ( و بيكاربؤنةةاتى صةةؤديؤمى تيَدايةةة كةةةتوانا  
 وثريى   ةئة  يةروةيا لة تالىى صميمؤس  و مادة  كمؤرؤؾةؤرم و  ،)ميكزوبات(  يةية سيهدةوةر  وردبيهى

 .(2)وةوك ياتثيَ –وةك خوآ  ضيَصت  –تانني و خوآ  كانشايى  صابوى و نؤأل وميثا و ثيرتؤلىى

                                                

 ( .18ـ  17) :"سنن الفطرة" ص :انظر كتاب (1)

 ( .43) :، الثةرة(11) :طؤظار  رةنطني  مارة (2)



 

◙

 (1ة 1وةصةر  ضمىةكة بة دريَذايى ) باسارةكاى بةئامادةكزاو  يةية( لةضمىيَك لةم دارة وةرئةطرييَت )كة 
 بةتايبةةتى كةة  ) ثاط كوتانى ياى رِاصتةوخؤ دوا  بة كارييَهةانى  و يَتطريةدةتاشزيَت و تويَكةأل د ،صم
بةةة شةةيَوة   وة ،ض ئةةاسار نةةادات( سوو شةةيَوة  ؾمىوةةةيةك وةر ئةةةطزيَتو تةةةرِ بيَةةت دةم و سمةةاني خةةاو

صةيواك   وة موبالةغةكزدى لةة  ،( و سماندا ئةييَهزآسـنا األ ك  ل  د  ) ليَكخصاندى و صواندى بةصةر ددانةكاى
رِةو  كةزدى  سياد) :ؾةرموويةتي (بن القـم ا) ،و صونهةتة باشرت ئةبةخصآ وكزدى دا ئةجناميَكى تةواوتز 

سمةاى ثةاراو    ،ئةةكات  يييَشبةة و)بةلىؼ( دداى الئةبات و لوس و جوانى ئةكات  واك كزدندا قةمتاغةلة صي
ئةارةسو  خةواردى   يةصت صةا  ئةةكات و   و دةماؽ و بؤنى خؤشة و ،يَتجاريَشيةدى ولة كمؤربو ئةكات و

 .(3)(سياد ئةكات
وطـر  السـواب  :قـا  ،رطـ وىـو سسـتاب بسـواب  () أتمـ  النـيب)) :يةةتي ووؾةرم ()أبو موسى األشعري 

بيهةيم   () ثيَػةمبةةر يةا  بةؤ الي    :واتةة .(4)((السـواب   يمـو كّنّـو ست ـوع ،عع أ  أ   :وىـو سقـو  ،وعلـى لسـان
 ،ئووع ئووع :و دةيووت ،و صةري صيواكةكة بة صةر سمان يةوة بوو ،صيواكي دةكزد بة صيواكيَكي تةرِ

  رِشايةوة .دةمىآي ط لة ناو دةميدا بوو وةكو بصيواكةكةو 
و دامةةالىيهى ئةةةو بةةةلىؼ و   تةةى لةصةةيواك كزدنةةدا بةةؤ خةةاويَو كزدنةةةوة  ئةمةةةط مانةةا  موبالةغةةة كزدنيَ 
يةةروةك   ،بؤ وةدةصةت ييَهةانى ثاداشةت و ثةاك كزدنةةوة  دةم      وة ،سةرداي ية  كة دداى طزتويةتى

لـمم  ع)) :ؾةةرموآ دة و ةطيَزِيَتةةوة د اىبؤمة ( ) ثيَػةمبةةرةوة  لةة ( ( ) ومةةر )  كورِ  ( بداهلل)
ثةيوةصت بو بة بةكارييَهاني صيواكةوة ضةونكة صةيواك ثةاك     :واتة.(5)((مرضاة للرببالسواب يإنّو مطمبة للف  و 

 كةرةوة و بؤى خؤشكاري دةمة و رِةسامةندي خوايصة.
 ييَهزاوةكةة  بِِدريَةت و ثةاك    كارةييَهى ماوة ماوة بةشة بةة دشرت واية كة ئةو صيواكة  بةكار  وة با

 .  وةربطرييَت و ثاك رِابطرييَتبؤ ئةوة  كةلىكى سياتز ىلَ ،بكزيَتةوة

                                                

 ( .323ـ  322/  4) :زاد الـمعاد من ىدي خري العباد (3)

 ( .244) :صحمح البخاري رق  (4)

 ( .212) :رق صحمح الرتغم  والرتىم   (5)



 

سـالم ابـن خ اإلشـمصيار كزا لةة ) لةم بارةوة ثز ،دةصتى ضةث بكزيَت نهةتة صيواك كزدى بةويةروةيا ص
لةة وةالىمةدا    ؟وةكاميةاى باشةرتة   ؟بةة دةصةتى ضةةث    ىبةدةصتى رِاصةت ئةةكزآ يةا   صيواك ئايا  :(تمممـة

 ىئةوةط وتة  ئيمام ،باشرت واية بةدةصتى ضةث بكزيَت ،س وصتايض بؤ خوا  طةورةصوثا :ؾةرمو 
نةماى سانيوة ييض كةصيَك لةو ئوممةتة  وة ،دا باس كزاوةلةصةرة لة رِيوايةتى )ابو مهعور(ئةمحةد  

 ،و دامالىيهى ثيضة ية  ةط لةبةر ئةوةية كة صيواك كزدى لة بابى ثاككزدنةوةمئة ،ثيَوةوانة  ئةمة بآ
 .  (6)االستنجاء()االستنثار و  و تارات كزدى وةكو ثاككزدنةوة  لوت

ثةآ    ،و ثاداشةتى بةؤ ئوممةتةكةة  تيَةدا بيَةت      يةر شتيَك كةة خيَةز  ( )ديارة ثيَػةمبةر  ئاسيشماى 
تركـ  ))مـا  :وآرِاطةياى دويو و يؤشيار  كزدويهةتةوة و ؾةرمانى ثآ كزدويو يةر وةكو خةؤ  ئةؾةةرم  

 .(7)((وأمرتم  بو شمئاً سقربم  إىل اهلل إالا 
ئةوةتا لة صود و ثاداشتى ئةم دارة موبارةكةط يؤشيار  داوةو موصمىمانانى ياى داوة لةصةةر بةةكار   

وتةوى لةة صةيواك    و يَمزدوى و ثسؤرم ىلَ ك :واتة.(8)كثرت علمم    السواب((أ)):وةك دةؾةرمويَت ،ييَهانى
 . كزدندا 
ز  ـنـو سنـألقـد أمـرت بالسـواب حـن  ننـ  )) :يةتيووؾةرم( ) ثيَػةمبةر :ؾةرموويةتي ( ابن عباس)وة 

 . (9)((علي يمو قرآ  أو وحي
تى ئامؤ طاريةةةكاى و ر بةةةكار ييَهةةانى صةةيواك لةةة تةةةواويَ  لةصةةة( ) نةةة  ثيَػةمبةةةروئةةةم صةةور بو

و بةؤى   ا ضؤى ئارةسو  لةةثاك و خةاويَهى  ةطةيةنيَت كةودئةوة  وة ،خؤشةويضت يةتى بؤ ئؤممةتةكة 
ضةونكة يةةروةك ديةارة لةةدوا       ،وةوو بةؤنى نةاخؤط بة    تىثؤخةلىيَ ثيضى و قيصى لةرِ وة ووخؤشى ب

خةو يةلىضاوة لة كة( ) ةبآ بؤية ثيَػةمبةردو ناخؤط  ةطؤرِآدبؤنى ناو دةم  ةوتهيَكى سؤر تام وخ

                                                

 ( .128/  1) :جموع الفتاوىـم (6)

 ( .1823) :سلسلة األحادسث الصحمحة رق  :انظر (7)

 ( .848) :صحمح البخاري رق  (8)

 ( .213) :والرتىم  رق  صحمح الرتغم  (9)



 

وةك  ،و بؤنة ناخؤشةكة  بِِيَةت  تا تام ،دا ييَهاوة و ددانى ثيَض يةموو شتيَك صيواكةكة  بةناو دةم
 . ((السواب مط رة للف  ومرضاة للرب)) :ةؾةرمويَتد

بةةوةط   () بةكارييَهانى صيواك مانا  جآبةجآ كزدى و شةويَو كةةوتهى صةونهةتى ثيَػةمبةةرة    ـ   1
ةسامةنةد  خةوا   ةبيهةةوة و بةةر رِ  دماى نشيةك  ثةةروةردطار  و لةة  ةضةآ دى ود بةو ضاكةكامناى بةةرةو سيةا  

 اهلل. ءشا إ ئةكةويو 
                                                                                                                                                                                              و ،ةكاتةةةةةةةةةوةدصةةةةةةةةابوى لةناويةةةةةةةةدا نةةةةةةةةاو دةم ثةةةةةةةةاك    بةةةةةةةةووني بةةةةةةةةةيؤ  ةةةةةةةةة 1

ةثةاريَشآ و  ددداى لةة توانةةوة    ،ةكاتدناوةنديَكى تزشةلىؤكى وا دروصت   ،ةباتدبةكرتيا  ناو  لةناو 
 توشبوى بة شيَزثةجنة  ناو دةم كةم دةكاتةوة.

 ةكات و بةييَش  دةكات.و تؤأل د واك دا ثوك تونديماددة  تانني لةصة  4
و كاربؤيايةدراتيض   يةرضةةندة بةةسؤر  مةادة  شةةكز     ،نى دداى كةةم دةكاتةةوة  وبةو  ريَذة  كمةؤر ة   3

                                                                .(11) خبوريَت
 .نى خؤراك دةداتوباط دةكات و يارمةتى يةرس بو طةدة ضاالك وة  5
لةصةرة مةرطيصدا يارمةتى   ،قضةكزدى ئاصاى دةكات دةكات و ارييَهانى صواك سماى ثاراوؤر بةكسة   6

 ةكات.ديةروةيا دةنط صا   ،شايةمتاى ييَهانت دةدات
و  يةةروةيا خةةو رِةويَهةة    ،و سيكز كزدى و نويَذ كزدى دةكات بؤ خويَهدنةوة تطؤلى طورد و ضاالك وة   7

 . ضاو و بيهيهت صا  دةكات
ى دةثةاريَشآ )بةةلىكو صجيصةى    وسةردبةو  واك دا يةيةة دداى لةة  يمةاددة  صةميكات كةلةة صة     بةةيؤ  ة   8

 ودةدات.وكة ئةمةط بةرِيَطة  ميكانيكى رِ، دةكاتةوة(

                                                

ؤ داوى لةة ثةراويَشةكانةدا   ، لةة تيكةةالىو  ئةةو صةرضةاوانة وةرم طزتةوى كةة ئامةا ةم بة        م صودانة  ييَهاومو و ريشم كزدوىتيَبيهى: ئة (11)
 بدةم. ىَتم نةسانى يةكة يةكة ئاما ةياى ث( بؤية بة ثيَويضط  النبويال بةتايبةتى)طؤظار  رِةنطني و

واكدا يةيةة رِيَةذة  ئةةو تزشةة      يو ميكانيكيض دداى خاويَو دةكاتةوة، يةروةيا ئةةو ؾمةؤرة  لةصة    دار  صيواك بةرِيَطة  كيمياو  (11)
، ئةمةة دةبيَتةة يةؤ  كةةم     طةةردةكانى ضةيهى ميهةا يةةك دةطةزى      ، جطةة لةةوةط لةطةة َ   دةر  دةدات كةمى دةكاتةوةاو دةم بةكرتيا  ن

 بونةوة  كمؤربوى.



 

 يةروةيا بةلىػةم ناييَمىيَت. ،ى دةربداتوثوك بةييش دةكات و يانيصى دةدات تا مادة  د   كمؤر بوة  9

يةكانى  بآ طوماى صود  تزيصى يةية بؤ نةخؤش ،صودةكانى دار صيواك ى لةوبو ئةمانة ضةند صوديَك
 و ساوسآ و رخِيؤلىة. و ميش كؤئةندامى يةرس و يةناصة

ئةةمِزؤ يةانى كؤمجانيةا باسرطان يةةكانى بةريةةم ييَهةانى )مةة حونى         ةوو كةلىكانةط بةو  يةر ئةم صود
وة بتوانو باشةرتيو و بةةنز     ،بةكةلىكة وةربطزى خؤ صود لةم دارةداوة بة شيَوةيةكى رِاصتةو دداى( 

مةواد    لةة  ،بةشيَوة  نارِاصتةوخؤ لةيةماى ثيَكًاتةكانى صةيواك  يا ،تزيو )معحوى(  ىلَ دروصت بكةى
  ميايى مة حونى ىلَ دروصت بكةى .كي

 م لةطةةةأل ئةوةشةةدا سيةةاىبةةةالى ،بةةةكار ييَهةةانى معحةةوى صةود  يةيةةة بةةؤ دداى  ن يةةة كةةة طومةانى تيَةةدا 
ثَيةى صةرضةاوةيةك لةة )ئيهتةةرنَيت(ةوة ِراطةيةةنزاوة كةة سؤرَيةك لةةم          بةة  ،  سؤريصى يةيةة )صمبيات(

ئةمة جطة   ،ى(  ىلَ ئةكةويَتةوةاط)صةرة معحونانة بةيؤ  سؤر بةكار ييَهانيانةوة نةخؤشى شيَزثةجنة
نةاو   )ميهةا(  لة سيانةكانى ؾمىوةط كة ثوك بزيهةدار ئةةكات و ضةيهة دةرة صةج يةكة  ددانةيض كةة بةة       

ةلىيَو كة دداى شوشنت بة دصةرةرِا  ئةمانةط ثشيصكانى دداى وة  ،و تةنكى ئةكات ئةبزيَت سوو ئةرِنآ
بةةالىم يةرضةى    ،ثيَةهخ دةقيةةة( لةةناو دةم وداى نيَهيَتةةوة    ) مةاوة   معحوى كاتآ صود  ئةبآ كة بةؤ 

خؤط صةود   ةبيةت و رِاصةتةو  دمةند بة بةةكارييَهانى تةةنًا صةود    ،صيواكة ييض سيانيَكى ىلَ ناكةويَتةوة
 خؤ  ئةطةيةنيَت.       

تةئكيةد    () كات و صةاتيَكدا صةونهةتة بةةالىم لةةم ضةةند شةويَهةدا ثيػةمبةةر        وصواك كزدى لةيةمو
  :لةصةر كزدؤتةوة



 

 :واتة.(12)((ميت ألمرهت  بالسواب مع الوضوءأشق على أ لوال أ   )) :() رسو  اهلل قا  :قا  ()عن أيب ىرسرة
نةبواية لةصةر ئوممةتةكةم ئةوا لةطةأل دةصت نويَذ يةلىطزتهدا صةيواكم   (14))مةشةقةت( ئةطةر بارطزانى
 ؾةرس دةكزد .

 :كاتى نويَذ كردندا لة – 2
  .(14)((صالةشق على أميت ألمرهت  بالسواب عند كل الأ أ   لوال )) :قا  () عن النيب () عن أيب ىرسرة

. (15)((شق على أميت لفرض  علم   السواب عند كل الصالة كما يرض  علم   الوضوءأ لوال أ   )) :خرآو  لفظ 
و وئةطةةر بةارطزانى نةبوايةة لةصةةر ئوممةتةكةةم ئةةوا صةيواك كةزدة ؾةةرس دةكةزد لةطةةأل يةةم             :واتة

 يةروةكو ضؤى دةصت نويَذم ؾةرس كزدوة لةصةرياى . نويَذكزدنيَكدا

إّ  العبــد إ ا قــام سصــلي أتــاه ملــك يقــام خلفــو سســتمع القــرآ  )) :وقــا  ((أمرنــا بالســواب)) :قــا  ()عــن علــي 
لي ة ة  :واتةة .(16)((لـكسقرأ آسة إاّل كان    جـو  ادليال  ،يال سزا  سستمع وسدنو حن سضع ياه على يمو ،وسدنو

() بةرِاصةةتى ئةطةةةر بةنةةدة  :رموآدةؾةةة وة ،اى ثةةآدةكزا بةةة صةةيواك كةةزدىؾةةةرمامن :دةؾةةةرموآ
 قورئةةاى طةةوآ لةةة ةضةةآ بةةؤ ال  لةةة ثصةةتيةوة ئةوةصةةتآ و  د يةكؾزيصةةتة كةةزدى بةةؤ نويَةةذ يَتيةصةةت

                                                

 ( .5316) :صحمح سنن ابن ماجو رق  (12)

ةبيَتةة بةارطزانى   يةة كةة ن  داذيكمةتى ئةةوة  تيَ  (ةوة )ثيَػةمبةرلة اليةى  لةصةرماى ني صيواك بةكارييَهاىؾةرس نةكزدطوماى  بىَ (14)
ثةيَض   و سيةاى لةة   ية ضونكة البزدى و دورخضتهةوة  خزاثةة دايةكى طةورة  تيَ )مةشةقةت( بؤ صةر ئوممةتةكة  كة ئةمةط بةر ةوةند 

، بؤيةة  تى لةصةر بهيةات نةزاوة  و شةريعة ية ىكة ئةمةط بهويهةيةكى ؾيةً ح( ـ)درء ادلفاسد، مقدم على جلـ  ادلصالـ :ييَهانى بةر ةوةند ية
بةمةةط   ،ييَهةانى ىَ نةتوانو يةلىضةو بةة بةةج   ضونكة لةوانةية لةوة تزصاوة كة لةصةر ئوممةتةكة  ؾةرس بكات  ()ثيَػةمبةر  ئاسيشماى 

 خزاثةيةكى طةورة لةصةر ئوممةت دروصت ئةبيَت بة تةرك كزدى يا ئةجنام نةدانى واجبيَكى شةر ى . 
 مـرسن إالا أبـ   ()رسـو  اهلل  ر  مـ ـ))مـا خ   :ىتيةووؾةرموة بؤ موصمىماناى يةروةك  ائيصة كار ئاصانى ويضتبةردةوام  ()  ثيَػةمبةربةالىم 
 .  (2327) :رق  مسل صحمح ( و 5775) :صحمح البخاري رق  ((ماً ـأسسرمها ما مل سمن إث اختار

 واى نةبووبيَت .ايهياني يةلىبذاردووة ئةطةر تخبزيَتة نيَواى يةلىبذاردني دوو شتةوة ئيمال ئاصرت () ثيَػةمبةرييض كاتيَك نةبووة  :واتة
 وويةةم  ولةبةةر ئةة   ،كزدنةى  ىَجبةىَ ةر جئةوةشدا سؤر تةئكيد  لةصةر ئةم صونهةتة كزدؤتةوة و موصمىمانانى ياى داوة لةص بةالىم لةطة َ

 . و ثاداشت و صودانة  كة يةيةتى خيَز

 ( .252) :رق              ( وصحمح مسل  887) :صحمح البخاري رق  (14)

 ( .228) :رق  صحمح الرتغم  والرتىم  (15)

 ( .1213) :سلسلة األحادسث الصحمحة رق  (16)



 

 ،ى نشيةك ئةبيَتةةوة  جا بةردةوام طةو َى ىلَ ئةةطزآو ل َة    ،  نشيك دةبيَتةوة دةطزآ و ىلَ خويَهدةنةكةي
جةا يةيض ئايةةتَيك ناخويَهَيةت ئةيال ئةضةيَتة نةاو بؤشةايى صةكى           ،يةتاوةكو دةمى ئةخاتة صةةر دةمةى  

 .ؾزيصتةكةوة
ڵ

 :إ ا دخـــل بمتـــو  قالـــ ( ) بـــّي شـــيء كـــا  سبـــدأ النـــيب :ســـّل  عا قـــة قلـــ )) :عـــن مقـــداد بـــن شـــرسح عـــن أبمـــو قـــا 
خةوا  ىلَ رِاس   ) مةداد ئةطيَزِيَتةوة لة باوك يةةوة كةة ثزصةيار  كةزدوة لةة  ائيصةة       :واتة.(17)((بالسـواب
وةالىمةدا   ؟ ئةةويض لةة  بةضةى دةصةتى ثةآكزدوة     ةوةكاتآ طةرِاوةتةوة مالى( ) ثيَػةمبةر ئايا ،بيَت(

 . صيواك كزدى بة :ؾةرمويةتى

 ثيَػةمبةر :واتة.(18)((إ ا قام لمت جد سقوص ياه بالسواب( )   اهللو كا  رس)) :قا  () عن حذسفة
() ةوا دةمى بة صيواك ثاك ئةكزدةوة وة بؤ شةو نويَذ ئتةصتايةئةطةر ية. 

 .(19)((باللمل ركعت  ركعت  مث سنصر  يمستاب سصلي( ) كا  رسو  اهلل :قا  () وعن ابن عباس

دا لةة بةةر   و كاتيَكويةم يةر صونهةتة لة ناو دةم و بؤ رِؤ وةوانيضيةروةيا لةكاتى طؤرِانى تام و بؤنى 
 ةو ،وةواى بؤ صيواكوونى رِؤ وب لةبةر ثيَويضت وة ،ودانة  كة لةم بارةوة ياتوىوطصتطري  ئةو ؾةرم

ونيصدا بةدةصت ييَهةانى رِةسامةنةد  خةوا سيةاتز     وو بولةكاتى بة رِؤ  نكة رِةسامةند  خوا  تيَداية وضو
و ثةاكو   ضةونكة صةيواك ثةاك كةةرةوة  دةمةة      ،دا ونىوبة ووةك لةكاتى بةى رؤ و  ،ثيَويضت و داواكزاوة

 .تىوةواى لة باط تزيو كزدةوةكانيَوخاويَهيض بؤ رؤ 
 ابةو  مةز   :واتةة .(22)أو  الن ـار وآخـره(سسـتاب  () ابـن عمـر)كـا   :وقـا  البخـاري:بةلىطةط لة صةر ئةمة

() لة صةرةتاو كؤتايى رِؤ دا صيواكى ئةكزد :ةؾةرموآد . 

                                                

 ( .253) :صحمح مسل  رق  (17)

 ( .255) :رق           ( وصحمح مسل  245) :صحمح البخاري رق  (18)

 ( .288) :صحمح سنن ابن ماجو رق  (19)

 ( .196/  4) :يتح الباري (22)



 

مقروعمة االستماب ) :ي من يوا د " لعبد اللطمف بن حممد بن أيب ربمعـ" نظ  الفرا د مما   سلسليت األلبانجاء يـي كتاب 
" كــا  سســتاب آخــر الن ــار  :حــدسث :ماب للصــا     أي وقــ  شــاء)بــاب مقــروعمة االســت...  للصــا     أي وقــ  شــاء

 ( .422) :باطل . " الضعمفة " برق  وىو صا   " .
 :()أو آخـره عمـوم قولـو  للصـا     أي وقـ  شـاء أو  الن ـاروسغين عـن ىـذا احلـدسث   مقـروعمة السـواب   :فائدة

( . ومــا 72) :وىــو جــر"   " اإلرواء " رقــ  ،متفــق علمــو ألمــرهت  بالســواب عنــد كــل صــالة" . ،لــوال أ  أشــق علــى أمــيت"
( بإسـناد تتمـل التحسـ  2252) :"و  "مسند القامم  ،(133/  72/  22) :أحسن ما روى الطرباين   " المبري "

 أي :  قـا أي الن ـار أتسـوب :نع  . قـا  :  قا أأتسوب وأنا صا   :"سّل  معا  بن جبل :عن عبد الرمحن بن غن  قا 
صا   أطم  خللو  ال :قا  ()إ  رسو  اهلل :وسقولو  ،إ  الناس سمرىونو عقمة :الن ار شئ  غدوة أو عقمة . قل 

وىو سعل  أنو ال بد أ  سمو  بفي الصـا   خلـو  وإ   ،! لقد أمرى  بالسوابسبحا  اهلل :  يقا عند اهلل من رسح ادلسك
إال مـن ابتلـي بـبالء ال  ،بـل يمـو شـر ،مـا    لـك مـن اخلـري شـيء ،عمـداً وما كا  بالذي سّمرى  أ  سنتنوا أيـواى    ،استاب

يّما من  ،نع  :  قا وال جيد عنو حممصاً  ،؛ إمنا سؤجر من اضطر إلمووالغبار   سبمل اهلل أسضاً كذلك :جيد منو بداً . قل 
 ،" إسناده جمد "  :( 193" ) ص وقا  احلايظ   " التلخمص  يما لو    لك من أجر " . ،ألقى نفسو   البالء عمداً 

 ا.ىـ (21)...(
نةةيى  ( ) ن ية كة ثيَػةمبةةر و ظةذيح رِاصت بةلىطةي بةرِاصتى ) :( ؾةرموويةتيابن القم يةروةيا )

   ثيَوةوانةوة ىلَبةلىكو بة  ،لة كؤتايى رِؤ دا نة لةصةرةتاو نة ،ار بيَهآكةصيواك بوةواى كزدبآ ولة رِؤ 
 .(22)(رِيوايةت كزاوة

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 دهمحهمنئێه.ۆس تامامكردىن:هئاماد
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 ( .529ـ   528/  1) :ي من يوا دـي األلبانـما   سلسلتـنظ  الفرا د م (21)

 ( .249/  1) :"الط  النبوي" البن القم  نفسو :وانظر ،(63/  2) :زاد الـمعاد (22)


