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 املقدوة

 ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمسٜم٤م ،وٟمستٖمٗمره ،وٟمستٕمٞمٜمف ،ٟمحٛمده ،إن احلٛمد هلل

وأؿمٝمد أن ٓ  ،وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ًمف ُمـ هيده اهلل ومال ُُمِْمؾ   ،وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

 حي جي يه ُّٱ وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبده ورؾمقًمف ،إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف
 مل خل ُّٱٱ،[102]آل قمٛمران:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .[1]اًمٜمس٤مء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
أُم٤م  .[71-70]إطمزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت

وذ إُمقر  ☺ هدى حمٛمد  وم٤من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وظمػم اهلدى سمٕمد

أهي٤م إخ احلبٞم٥م ُم٤م زًمٜم٤م ُمع  ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م صمؿ أُم٤م سمٕمد حمدصم٤مهت٤م

تْمٛمٜم٤م سمحقل ُم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمٜمف سملم يديؽقوهذا ه (اًمٙمت٤مب اًمث٤مٟمك )اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل

اًمّمٞم٤مم واجلٝم٤مد واحل٩م  ُمـ وم٘مف قمب٤مدات رم ُمس٤مئؾ صمالصم٦م ومّمقل ُمتت٤مًمٞم٦م اهلل وىمقشمف

ٟمٕمؿ وم٘مد ذيمر اهلل ومريْم٦م اًمّمٞم٤مم  سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًم٘مرآين وُم٤م أطمبف اًمٞمٜم٤م ُمٕم٤م وأضمٚمف ذم ىمٚمقسمٜم٤م

٦م( صمؿ آي٤مت ذم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة أيمؼم ؾمقر اًم٘مرآن اعمدٟمٞم٦م )اًمتنميٕمٞم

وقمٓمػ  -يمٚمٛم٦م اًمقطمك إظمػمة سمسقرة اًمتقسم٦موان ضم٤مء ذم وم٘مٝمف أجْم٤م - داجلٝم٤م ومريْم٦م

سمٗمريْم٦م احل٩م واعمالطمظ أن شمٚمؽ أي٤مت يمٚمٝم٤م رم شمنميع شمٚمؽ اًمِمٕم٤مئر اًمثالث 

ُمسبقىم٦م سمتٚمؽ أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمِمٛمقًمٞم٦م ديـ اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م 

 سمٕمض إطمٙم٤مم اجلٜم٤مئٞم٦م وارشمب٤مـمٝمام ارشمب٤مط ظمٞمقط ٟمسٞم٩م اًمثقب سمف وسمٕمده٤م آي٤مت رم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: واًمقص٤مي٤م وأقمٜمك هب٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
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 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت يبرت ىب نب
 من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف
 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض
صمؿ يم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد ، [181-177]اًمب٘مرة:  َّ هل مل خل حل جل لكمك خك

أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م رم وم٘مف اًمّمٞم٤مم يمام شمٕمٚمٛمقن اظمقاٟمك صمؿ يم٤مٟم٧م آي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م اًمٕمدد رم وم٘مف 

قمـ احل٩م يمٗمريْم٦م اجلٝم٤مد وُمرطمٚمتف اًمتنميٕمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وسمٕمده٤م يم٤مٟم٧م يمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٦م 

وأطمٙم٤مم هذه اًمٕمب٤مدات اًمثالث ومّمٚمتٝم٤م ُمـ سمٕمد ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  .وسمٕمض أطمٙم٤مُمف

ويمام رأج٧م سم٤مجلزء اًمث٤مين أظمل احلبٞم٥م اًمداقمٞم٦م واًم٘م٤مرئ أضع  .اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ☺ 

سملم يدهي٤م هداي٦م اًمقطمل ٕصقل أطمٙم٤مم ُمس٤مئؾ اجلزء اًمٗم٘مٝمٞم٦م أيمرر ُم١ميمدا أظمل 

!! وُم٤م ٟمٕمؿ اٟمف وضمٞمز ُمـ اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل أنف ضمزءاحلبٞم٥م ُمس٤مئؾ ُمـ ًمإلؿم٤مرة إمم 

وٓ شمٜمسك أظمل  -قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف-يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ أمهٞم٦م اعمزيد قمٚمٞمف ُمٜمؽ أظمل 

احلبٞم٥م ذم سمدايتٝم٤م يمٖمػمه٤م ُم٤م وص سمف أئٛمتٜم٤م ذم أُمقر اخلالف وُم٤م أيمثره٤م ذم اعمس٤مئؾ 

صمالصم٦م:  ،حلج٦ما قأن ُم٤م ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٚمؾ وه :ُمـ ىمقاقمد ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمام ٟمٕمٚمؿ

وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ًمٞمس سمٛمٕمّمقم:  ،وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ،☺ وؾمٜم٦م ٟمبٞمف  ،يمت٤مب اهلل

 :ويؽمشم٥م قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمس٤مسم٘م٦م ُم٤م يكم
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وؾمٜم٦م رؾمقًمف وُم٤م  ،أ( ٓ جيقز ٕطمد أن خيرج قمـ اعم٘مٓمقع دًٓمتف ُمـ يمت٤مب اهلل

 أن إُم٦م ىمد أمجٕم٧م قمٚمٞمف. ٤مقمٚمؿ ي٘مٞمٜمً 

 مم اعم٘مٓمقع قمٜمد اًمتٜم٤مزع ومٞمف.ب( فمٜمل اًمدًٓم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م يرد إ

 ويمالم رؾمقًمف ،ج( ُم٤م شمٜم٤مزع ومٞمف اعمسٚمٛمقن جي٥م أن يردوا اخلالف ومٞمف إمم يمالم اهلل

 حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمٛماًل 
 مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم
وُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ ضورة أن شمٕمٛمد ظمالف ، [59]اًمٜمس٤مء:  َّ هب مب هئ

 ،ومال جيقز اخلالف ذم طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اعم٘مٓمقع هب٤م ذم اإلؾمالم اعم٘مٓمقع سمف يمٗمر

ٓ ؿمبٝم٦م ومٞمف واعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة  ٤ماعمجٛمع قمٚمٞمف إمج٤مقمً قواعم٘مٓمقع سمف ه

واًم٘مدر ظمػمه وذه ُمـ اهلل  ،واًمٞمقم أظمر ،ورؾمٚمف ،ويمتبف ،يم٤مإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف

إمم يقُمٜم٤م هذا  ٤مسٚمٛمقن مجٞمٕمً وأن اًم٘مرآن اًمذي يمتبف اًمّمح٤مسم٦م وي٘مرؤه اعم ،شمٕم٤ممم

 ،وصٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ،واًمّمٚمقات اخلٛمس ،يمت٤مب اهلل مل يٜم٘مص ُمٜمف رءقه

ذًمؽ ُمـ قوٟمح ،واًمٗمقاطمش ،واخلٛمر ،وطمرُم٦م اًمرسم٤م واًمزٟم٤م ،ووضمقب اًمزيم٤مة واحل٩م

ويمؾ ذًمؽ ٓ جيقز ومٞمف ظمالف سملم  ،اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة أنف ُمـ اإلؾمالم

 -:ٟمٕمٚمؿ أن ٟمٗمس اًمقىم٧م ورم.إُم٦م ورد هذا وُمثٚمف يمٗمر

( اخلالف ضم٤مئز ذم إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م: إطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م اخلالومٞم٦م اًمتل وىمع 3

اًمتٜم٤مزع ومٞمف سملم إُم٦م ذم قمّمقر اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا جيقز ومٞمٝم٤م 

ًٓ  ،آظمتالف  .ُمٜمٝم٤م سمٙمٗمر وٓ ومسؼ وٓ سمدقم٦م وٓ جيقز احلٙمؿ قمغم ُمـ اشمبع ىمق

ٓضمتٝم٤مدي٦م اًمٔمٜمٞم٦م واىمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م ومجٞمع اخلالف ذم إُمقر ا

وٓ ُمٕمّمقم إٓ رؾمقل  ،قمٚمامء وومْمالء هذه إُم٦م وذًمؽ أنف ُمـ ًمقازم همػم اعمٕمّمقم

واخلٓم٠م واىمع ُمٜمٝمؿ ٓ حم٤مًم٦م. وهذا  ،وأُم٤م ُمـ سمٕمده ومال قمّمٛم٦م ٕطمد ُمٜمٝمؿ ،☺ اهلل 
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ُمـ اًمرمح٦م هلذه  ٤مومٞمف أنقاقمً ىمد ٟمص يمثػم ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م أن  ،اًمس٤مئغوأ ،اخلالف اجل٤مئز

 :إُم٦م: وشمٔمٝمر شمٚمؽ اًمرمح٦م ومٞمام يغم

 مظ حط مض خض حض جض ُّٱ: أ( اًمرمح٦م ذم قمدم اعم١ماظمذة: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
أن اهلل ىم٤مل سمٕمد أن  وىمد صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ؒ، [286]اًمب٘مرة:  َّجع

سمؾ ُم٠مضمقر  ،واعمجتٝمد اعمخٓمئ ُمٕمذور ،ىمد ومٕمٚم٧م :وشماله٤م اًمّمح٤مسم٦م ،أنزل هذه أي٦م

 ،يمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم: إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ صمؿ اضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران اواطمدً  ا أضمرً 

 وإذا اضمتٝمد ومٚمف أضمر واطمد.

ب( اًمرمح٦م واًمسٕم٦م ذم ضمقاز أظمذ اًم٘مقل آضمتٝم٤مدي يمام ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد 

.. .)أُم٤م سمٕمد :ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اعمٖمٜمل ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمديـ: ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ؒ

وـمقًمف ضمٕمؾ ؾمٚمػ هذه إُم٦م أئٛم٦م ُمـ إقمالم ُمٝمد هبؿ ىمقاقمد  وم٢من اهلل سمرمحتف

اإلؾمالم وأوضح هبؿ ُمِمٙمالت إطمٙم٤مم: اشمٗم٤مىمٝمؿ طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م واظمتالومٝمؿ رمح٦م 

: )ًم٘مد ╚واؾمٕم٦م(. وىم٤مل اإلُم٤مم احلج٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 ٓ يٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ سمٕمٛمؾ رضمؾ ،ذم أقمامهلؿ ☺ ٟمٗمع اهلل سم٤مظمتالف أصح٤مب اًمٜمبل 

ُمٜمف ىمد قمٛمؾ قمٛمٚمف( وذيمر اإلُم٤مم اسمـ قمبد  ا ُمٜمٝمؿ إٓ رأى أنف ذم ؾمٕم٦م، ورأى أن ظمػمً 

اًمؼم ذم يمت٤مسمف ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف: )أن قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

وضمٕمؾ  ،ومٞمف اًم٘م٤مؾمؿ ٤ماضمتٛمٕم٤م ومجٕمال يتذيمران احلدي٨م ومجٕمؾ قمٛمر جيلء سم٤مًمٌمء خم٤مًمٗمً 

ٓ شمٗمٕمؾ ومام يرسين أن زم  :ومٞمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمرذًمؽ يِمؼُّ قمغم اًم٘م٤مؾمؿ طمتك شمبلم 

سم٤مظمتالومٝمؿ محر اًمٜمٕمؿ( ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ومٕمٜمدُم٤م أراد اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمب٤مؾمك 

ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر أن يٗمرض يمت٤مب )اعمقـم٠م( قمغم إُمّم٤مر، طمتك شمتقطمد أراء قأب

ن : "أصٚمح اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٢ماًمٗم٘مٝمٞم٦م، رومض ُم٤مًمؽ ـمٚم٥م اخلٚمٞمٗم٦م ورّد قمٚمٞمف ىم٤مئاًل 
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شمٗمرىمقا ذم اًمبالد، وم٠مومتك يمؾٌّ ذم سمٚمده سمام رأى، وإن ٕهؾ  ☺ أصح٤مب اًمرؾمقل 

 ًٓ ًٓ )ُمٙم٦م( ىمق ًٓ ، وٕهؾ )اعمديٜم٦م( ىمق ، ىمد شمٕمدوا ومٞمف ـمقرهؿ، ، وٕهؾ اًمٕمراق ىمق

وىم٤مل  وهؿ ٓ يرضقن قمٚمٛمٜم٤م، واظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هبذه إُم٦م".

"ووىمقع آظمتالف سملم اًمٜم٤مس أُمر  :ؾمٚم٦مرم اًمّمقاقمؼ اعمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ضوري ٓ سمد ُمٜمف؛ ًمتٗم٤موت إرادهتؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وىمقى إدرايمٝمؿ، وًمٙمـ اعمذُمقم سمٖمل 

سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وقمدواٟمف، وإٓ وم٢مذا يم٤من آظمتالف قمغم وضمف ٓ ي١مدي إمم اًمتب٤ميـ 

واًمتحزب، ويمؾ ُمـ اعمختٚمٗملم ىمّمده ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف؛ مل يرض ذًمؽ آظمتالف 

واًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م  اُمر ٓ سمد ُمٜمف ذم اًمٜمِم٠مة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، وًمٙمـ إذا يم٤من إصؾ واطمدً وم٢مٟمف أ

ٓ  ٤مواطمدة، واًمٓمريؼ اعمسٚمقيم٦م واطمدة؛ مل يٙمد ي٘مع اظمتالف، وإن وىمع يم٤من اظمتالومً 

يمت٤مب قيرض يمام شم٘مدم ُمـ اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م، وم٢من إصؾ اًمذي سمٜمقا قمٚمٞمف واطمد، وه

واًمٓمريؼ  ،☺ ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف قواًم٘مّمد واطمد وه ،☺ اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ًمٜمٔمر ذم أدًم٦م اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، وشم٘مديٛمٝم٤م قمغم يمؾ ىمقل ورأي وىمٞم٤مس وذوق قواطمد وه ا

اخلالف اًمذي سح سمجقازه وىمبقًمف قمٜمدهؿ أئٛم٦م اإلصالح رم قوهذا ه أ ـهوؾمٞم٤مؾم٦م"

زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمسبٙمك واًمبٜم٤م وُمـ ىمبٚمٝمؿ اسمـ قمبد اًمقه٤مب 

وطمرى سمٜم٤م اًمتٜمبٞمف قمغم أن اًمٕمب٤مدات اًمثالث ُمقضقع درس وُمدارؾم٦م  هلل مجٞمٕم٤مرمحٝمؿ ا

وُمـ هٜم٤م يم٤من  اجلزء ىمد صٜمٗم٧م ذم وم٘مٝمٝم٤م ُمٜمٗمردة اًمٙمثػم ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اعمب٤مريم٦م

وًمٙمٜمف اًمقضمٞمز أظمل اًمداقمٞم٦م صمؿ هٜم٤مك أُمر  اؾمتٖمراسمؽ مجٕمٝم٤م ذم يمت٤مب واطمد ًمف وضم٤مهتف

قمٚمٞمٝم٤م اجلٝم٤مد إٓ وومرض قمٚمٞمٝم٤م اًمؽماسمط اًمقصمٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م ومام ُمـ أُم٦م ومرض قآظمر وه

وُمـ صمؿ يم٤من احل٩م اًمٗمريْم٦م اًمث٤مًمث٦م وىمد شمْمٛمٜم٧م ٟمققمك اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واح٤مل  اًمّمٞم٤مم

ويمام هل ـمري٘متٜم٤م ُمٕم٤م ومٞمام ؾمبؼ ُمـ أضمزاء اًمٙمت٤مب  .وُمـ اخلػم اًمدقمقى ًمألُم٦م اًمٙمثػم

 أذيمر ٟمٗمز وإي٤مك ذم سمدايتٝم٤م أظمل اًمٖم٤ممم سمنمـمك اًم٘مبقل قمٜمد اهلل ()إول واًمث٤مٟمك
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 جه هن من خن حن ُّٱ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ظمت٤مم ؾمقرة اًمٙمٝمػ سم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وم٘مد مجٕمٝمامو
 هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه
وقمـ إول ُمٜمٝمام وأقمٜمك سمف ُم٤مسمٞمٜمٜم٤م وسملم اهلل ُمـ  -[110]اًمٙمٝمػ:  َّ مك لك هش مش

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمزُمر رس اإلظمالص
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
وروى  -[15-11]اًمزُمر:  َّ زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ٤من رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رىض اهلل قمٜمف

إٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم آخف وؾمٚمؿ ي٘مقل

قى ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟم

وقمـ  .اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمفووُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف ًمدٟمٞم٤م يّمٞمبٝم٤م أ

ىم٤مل  :ىم٤مًم٧م قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م رىض اهلل قمٜمٝم٤م اًمنمط اًمث٤مين روى ااًمِمٞمخ٤من

 [ردقُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا  :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ

 -[ردقُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم]وذم رواي٦م عمسٚمؿ  رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ

أقم٤مٟمؽ اهلل أظمك اًمداقمٞم٦م احلبٞم٥م قمغم طمسـ آؾمتٞمٕم٤مب وآظمتٞم٤مر وُمـ صمؿ احلٙمٛم٦م 

هداي٦م ) وأن هٞم٤م سمٜم٤م أظمك احلبٞم٥م امم رم اًمٕمرض ىمٞم٤مُم٤م ُمٜم٤م مجٞمٕم٤م سمقاضم٥م شمبٚمٞمغ إُم٤مٟم٦م

  .(جلزء اًمٗم٘مٝمٞم٦ماًمقطمل عمس٤مئؾ ا
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 (وَ ِداية الوحي) 

 مي خي حي جي يه ىه ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٕمـ أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم
 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني زيمي ري
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب

 جض مص خص حص مس خس حس جس
 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض
 ىل مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق
 مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل
 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب
 مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف
)سمتٍمف( ي٘مقل شمٕم٤ممم خم٤مـمب٤ًم  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ؒ [187-183]اًمب٘مرة:  َّ رن

ُمٜملم ُمـ هذه إُم٦م وآُمًرا هلؿ سم٤مًمّمٞم٤مم، وهق: اإلُمس٤مك قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمٚمٛم١م

واًمقىم٤مع سمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م هلل قمز وضمؾ، ح٤م ومٞمف ُمـ زيم٤مة اًمٜمٗمس وـمٝم٤مرهت٤م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ 

إظمالط اًمرديئ٦م وإظمالق اًمرذيٚم٦م. وذيمر أنف يمام أوضمبف قمٚمٞمٝمؿ وم٘مد أوضمبف قمغم ُمـ 

١مٓء ذم أداء هذا اًمٗمرض أيمٛمؾ مم٤م ومٕمٚمف يم٤من ىمبٚمٝمؿ، ومٚمٝمؿ ومٞمف أؾمقة، َوًمَٞمجتٝمد ه
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 زي ري ٰى ىنين نن من زن رنُّٱ أوئلؽ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
 هب مب حبخب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 ؛ وهلذا ىم٤مل ه٤مهٜم٤م:[48]اح٤مئدة:  َّ مج حج مث هت مت خت حت جت

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
ٕن اًمّمقم ومٞمف شمزيمٞم٦م ًمٚمبدن وشمْمٞمٞمؼ عمس٤مًمؽ اًمِمٞمٓم٤من؛  َُّّ َّ ٍّ

لم: "ي٤م ُمٕمنم اًمِمب٤مب، ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًمب٤مءة ومٚمٞمتزوج، وهلذا صمب٧م ذم اًمّمحٞمح

وُمـ مل يستٓمع ومٕمٚمٞمف سم٤مًمّمقم وم٢مٟمف ًمف وضم٤مء" صمؿ سملم ُم٘مدار اًمّمقم، وأنف ًمٞمس ذم يمؾ 

صمؿ سملم -يقم، ًمئال يِمؼ قمغم اًمٜمٗمقس ومتْمٕمػ قمـ محٚمف وأدائف، سمؾ ذم أج٤مم ُمٕمدودات 

 مئ زئ ُّل: طمٙمؿ اًمّمٞم٤مم قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُمر ذم اسمتداء اإلؾمالم، وم٘م٤م
أي: اعمريض واعمس٤مومر ٓ  َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

يّمقُم٤من ذم طم٤مل اعمرض واًمسٗمر؛ ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمام، سمؾ يٗمٓمران 

وي٘مْمٞم٤من سمٕمدة ذًمؽ ُمـ أج٤مم أظمر. وأُم٤م اًمّمحٞمح اعم٘مٞمؿ اًمذي ُيٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم، وم٘مد 

ا سملم اًمّمٞم٤مم وسملم اإلـمٕم٤مم، إن ؿم٤مء ص٤مم، وإن ؿم٤مء أومٓمر، وأ ً ـمٕمؿ قمـ يمؾ يم٤من خمػم 

أومْمؾ قظمػم، وإن ص٤مم ومٝمقيقم ُمسٙمٞمٜم٤م، وم٢من أـمٕمؿ أيمثر ُمـ ُمسٙملم قمـ يمؾ يقم، ومٝم

ُمـ اإلـمٕم٤مم، ىم٤مًمف اسمـ ُمسٕمقد، واسمـ قمب٤مس، وجم٤مهد، وـم٤مووس، وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، 

 يت ىت نت مت زت ُّٱ وهمػمهؿ ُمـ اًمسٚمػ؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:
 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث رثزث

ـْ ؿم٤مء  ،َّرث يت ىت نت مت زت ُّٱ: ورم ىمقًمف َّىل ومٙم٤من َُم

ص٤مم، وُمـ ؿم٤مء أـمٕمؿ ُمسٙمٞمٜم٤ًم، وم٠مضمزأ ذًمؽ قمٜمف. صمؿ إن اهلل قمز وضمؾ أنزل أي٦م 

 ىي ني ُّٱإمم ىمقًمف:  َّمن زن رن مم ام يل ُّٱ ُّٱإظمرى: 
َص ومٞمف  ،َّحئ جئ يي وم٠مثب٧م اهلُل صٞم٤مَُمف قمغم اعم٘مٞمؿ اًمّمحٞمح ورظم 
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٤مٓن. ًمٚمٛمريض واعمس٤مومر، وصمب٧م اإلـمٕم٤مُم ًمٚمٙمبػم اًمذي ٓ يستٓمٞمع اًمّمٞم٤مم، ومٝمذان طم

 نت مت زت ُّٱ وروى اًمبخ٤مري سمسٜمده قمـ قمٓم٤مء أنف ؾمٛمع اسمـ قمب٤مس ي٘مرأ:
ًمٚمِمٞمخ اًمٙمبػم واعمرأة قوىم٤مل: ًمٞمس٧م ُمٜمسقظم٦م، ه .َّرث يت ىت

ومم٤م يٚمتحؼ هبذا -اًمٙمبػمة ٓ يستٓمٞمٕم٤من أن يّمقُم٤م، ومٞمٓمٕمامن ُمٙم٤من يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤ًم 

ف يمثػم سملم وًمدهيام، ومٗمٞمٝمام ظمالواعمٕمٜمك: احل٤مُمؾ واعمرضع، إذا ظم٤مومت٤م قمغم أنٗمسٝمام أ

اًمٕمٚمامء، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يٗمٓمران ويٗمدي٤من وي٘مْمٞم٤من. وىمٞمؾ: يٗمدي٤من وم٘مط، وٓ ىمْم٤مء. 

وىمٞمؾ: جي٥م اًم٘مْم٤مء سمال ومدي٦م. ىم٤مل: ويم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن وينمسمقن وي٠متقن اًمٜمس٤مء ُم٤م مل 

، صمؿ إن رضمال ُمـ إنّم٤مر ي٘م٤مل ًمف: سُم٦م، يم٤من يٕمٛمؾ  ، وم٢مذا ٟم٤مُمقا اُمتٜمٕمقا يٜم٤مُمقا

إمم أهٚمف ومّمغم اًمٕمِم٤مء، صمؿ ٟم٤مم ومٚمؿ ي٠ميمؾ ومل ينمب، طمتك  ص٤مئاًم طمتك أُمسك، ومج٤مء

وىمد ضمٝمد ضمٝمًدا ؿمديًدا، وم٘م٤مل: ُم٤م زم  ☺ أصبح وم٠مصبح ص٤مئام، ومرآه رؾمقل اهلل 

أراك ىمد ضَمِٝمْدت ضمٝمًدا ؿمديدا؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إين قمٛمٚم٧م أُمس ومجئ٧ُم طملم 

ىمد ضمئ٧ُم وم٠مخ٘مٞم٧ُم ٟمٗمز ومٜمٛم٧م وم٠مصبح٧م طملم أصبح٧م ص٤مئاًم. ىم٤مل: ويم٤من قمٛمر 

 ومذيمر ذًمؽ ًمف، وم٠منزل اهلل قمز وضمؾ: ☺ أص٤مب ُمـ اًمٜمس٤مء سمٕمد ُم٤م ٟم٤مم، وم٠متك اًمٜمبل 

 مت زت رت ُّٱإمم ىمقًمف:  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .ا ـه [187]اًمب٘مرة:  َّىت نت

 زي ري ٰى ين ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمّمػ ورم ومْمؾ اجلٝم٤مد رم ؾمبٞمؾ اهلل
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت
 مك خكلك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض
 يل ىل مل خل ُّٱ: وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمس٤مء - [13-10]اًمّمػ:  َّ حل جل
 مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه
، [96-95]اًمٜمس٤مء:  َّ يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ :ورم ؾمقرة اًمتقسم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم
 جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس
 خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع
ىم٤مل اسمـ ، [111]اًمتقسم٦م:  َّ خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك

خيؼم شمٕم٤ممم أنف قم٤موض قمب٤مده اعم١مُمٜملم قمـ أنٗمسٝمؿ وأُمقاهلؿ إذ سمذًمقه٤م  يمثػم ؒ

ذم ؾمبٞمٚمف سم٤مجلٜم٦م، وهذا ُمـ ومْمٚمف ويمرُمف وإطمس٤مٟمف، وم٢مٟمف ىمبؾ اًمٕمقض قمام يٛمٚمٙمف سمام 

عمٓمٞمٕملم ًمف؛ وهلذا ىم٤مل احلسـ اًمبٍمي وىمت٤مدة: سم٤ميٕمٝمؿ واهلل شمٗمْمؾ سمف قمغم قمب٤مده ا

وم٠مهمغم صمٛمٜمٝمؿ. وىم٤مل ؿَمِٛمر سمـ قمٓمٞم٦م: ُم٤م ُمـ ُمسٚمؿ إٓ وهلل، قمز وضمؾ، ذم قُمٜمُ٘مف سمٞمٕم٦م، 

ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ شمال هذه أي٦م. وهلذا ي٘م٤مل: ُمـ محؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل سم٤ميع اهلل، وورم  هب٤م أ

 حض جض مص خص حصُّٱ أي: ىَمبِؾ هذا اًمٕم٘مد وورم سمف. وىمقًمف:
، أوأي: ؾمقاء ىمتٚمقا أ َّخض اضمتٛمع هلؿ هذا وهذا، وم٘مد وضمب٧م هلؿ وىُمتٚمقا

اجلٜم٦م؛ وهلذا ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم: "وشمٙمٗمؾ اهلل عمـ ظمرج ذم ؾمبٞمٚمف، ٓ خيرضمف إٓ 

يرضمٕمف إمم ُمسٙمٜمف وضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمكم، وشمّمديؼ سمرؾمكم، سم٠من شمقوم٤مه أن يدظمٚمف اجلٜم٦م، أ

 مع جع مظ حط ُّٱ ٜمٞمٛم٦م". وىمقًمف:همواًمذي ظمرج ُمٜمف، ٟم٤مئال ُم٤م ٟم٤مل ُمـ أضمر أ
شم٠ميمٞمد هلذا اًمققمد، وإظمب٤مر سم٠منف ىمد يمتبف قمغم ٟمٗمسف  َّجف مغ جغ

اًمٙمريٛم٦م، وأنزًمف قمغم رؾمٚمف ذم يمتبف اًمٙمب٤مر، وهل اًمتقراة اعمٜمزًم٦م قمغم ُمقؾمك، 

واإلٟمجٞمؾ اعمٜمزل قمغم قمٞمسك، واًم٘مرآن اعمٜمزل قمغم حمٛمد، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ 

ي: وٓ واطمد أقمٔمؿ ووم٤مًء سمام ]أ َّجك مق حق مف خف ُّٱٱأمجٕملم. وىمقًمف:

 مك لك خك ُّٱ قم٤مهد قمٚمٞمف ُمـ اهلل[ وم٢مٟمف ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد، وهلذا ىم٤مل:
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أي: ومٚمٞمستبنم ُمـ ىم٤مم سمٛم٘مت٣م هذا  َّ خم حم جم هل مل حلخل جل

 اًمٕم٘مد وورم هبذا اًمٕمٝمد، سم٤مًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ، واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ.

شمٞم٥م ومٗمل رم ؾمقر احل٩م واًمب٘مرة واًمتقسم٦م سم٤مًمؽم ىم٤مل شمٕم٤ممم وقمـ ُمراطمؾ شمنميع اجلٝم٤مد

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ: احل٩م
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين
 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ىم٤مل  ورم ؾمقرة اًمب٘مرة .[40-39]احل٩م:  َّ نت مت زت رت يب نبىب مب زب

 حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: شمٕم٤ممم
 حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من
 يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ضمٕمٗمر اًمرازي، قمـ قىم٤مل أب، [193-190]اًمب٘مرة:  َّ رث يت ىت نت مت زت رت

ـَ »اًمرسمٞمع سمـ أنس، قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي  اًم 
ِ
َوىَم٤مشمُِٚمقا ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ىم٤مل: هذه أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم٘مت٤مل سم٤معمديٜم٦م، ومٚمام ٟمزًم٧م يم٤من رؾمقل اهلل  شُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمؿْ 

ـ يمػ قمٜمف طمتك ٟمزًم٧م ؾمقرة سمراءة وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ☺  : ي٘م٤مشمؾ ُمـ ىم٤مشمٚمف، ويٙمػ قَمٛم 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ
 حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب
  .[5]اًمتقسم٦م:  َّ خص حص مس خس

 -:ومريْم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة وُمـ اًمقطمل اعمٕمّمقم قمـ

 ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: ذم ؾمقرة آل قمٛمران ىم٤مل شمٕم٤ممم :أوٓ
 خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين
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]آل قمٛمران:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب

 هب مب خب حب ُّٱ ىمقًمف قمز وضمؾ: ضم٤مء ذم شمٗمسػم اإلُم٤مم اًمبٖمقى ؒ، [96-97
أي: وهلل ومرٌض واضم٥ٌم قمغم اًمٜم٤مس طم٩مُّ اًمبٞم٧م، ىمرأ  َّهت مت خت حت جت

سمٙمرس احل٤مء ذم هذا احلرف  َّ جت هب ُّٱ ضمٕمٗمر ومحزة واًمٙمس٤مئل وطمٗمصقأب

تح احل٤مء، وهل ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز، ومه٤م ًمٖمت٤من ومّمٞمحت٤من ظم٤مص٦ًم، وىمرأ أظمرون سمٗم

واحل٩م أطمد أريم٤من اإلؾمالم، أظمؼمٟم٤م قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد اعمٚمٞمحل،  وُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد.

أن٤م أمحد سمـ قمبد اهلل اًمٜمٕمٞمٛمل، أن٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أن٤م قمبد 

ًمد، قمـ اسمـ قمٛمر اهلل سمـ ُمقؾمك، أن٤م طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤م

"سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ  :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶

 اًمزيم٤مة واحل٩م وصقم رُمْم٤من
ِ
ُمتٗمؼ  .اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقُل اهلل، وإىم٤مِم اًمّمالة وإيت٤مء

ئط: اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واًمبٚمقغ  قمٚمٞمف ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: وًمُِقضمقب احل٩م مخُس ذا

طمج٤م سم٠منٗمسٝمام ٓ ق٥م قمغم اًمٙم٤مومر وٓ قمغم اعمجٜمقن، وًمواحلري٦م وآؾمتٓم٤مقم٦م، ومال جي

يّمح ٕن اًمٙم٤مومر ًمٞمس ُمـ أهؾ اًم٘مرسم٦م وٓ طمٙمؿ ًمٗمٕمؾ عمجٜمقن، وٓ جي٥م قمغم 

قمبد يّمح طمجٝمام شمٓمققًم٤م ٓ يس٘مط سمف وطم٩م صبل يٕم٘مؾ، أقاًمّمبل وٓ قمغم اًمٕمبد، وًم

قُمتؼ اًمٕمبد سمٕمدُم٤م طم٩م واضمتٛمع ذم طم٘مف وسمٚمغ اًمّمبل، أقومرض اإلؾمالم قمٜمٝمام ومٚم

ئط وضمقب احل٩م وضم٥م قمٚمٞمف أن حي٩م صم٤مٟمًٞم٤م، وٓ جي٥م قمغم همػم اعمستٓمٞمع، ًم٘مقًمف ذ ا

شمٙمٚمػ ومح٩م يس٘مط قمٜمف ومرض قهمػم أنف ًم َّهت مت خت حت ُّٱ شمٕم٤ممم:

اإلؾمالم. وآؾمتٓم٤مقم٦م ٟمققم٤من، أطمدمه٤م: أن يٙمقن ُمستٓمٞمًٕم٤م سمٜمٗمسف وأظمر: أن يٙمقن 

اًمذه٤مب وَوضَمد ُمستٓمٞمًٕم٤م سمٖمػمه، أُم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م سمٜمٗمسف أن يٙمقن ىم٤مدًرا سمٜمٗمسف قمغم 

َد واًمراطمٚم٦م،ا ه  هت ختمت حت جت هب ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ورم ؾمقرة اًمب٘مرة :صم٤مٟمٞم٤م اًمزا
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 حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث
 مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 مب مئهئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل
 َّ هي مي هن من مل مك لك هش هسمش مس هث مث هت مت هب

ح٤م ذيمر شمٕم٤ممم أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم وقَمَٓمَػ سمذيمر  سمـ يمثػم ؒىم٤مل اإلُم٤مم ا، [196]اًمب٘مرة: 

اجِلَٝم٤مد، َذَع ذم سمٞم٤من اعمٜم٤مؾمؽ، وم٠مُمَر سم٢ممت٤مم احل٩ّم واًمُٕمْٛمرة، وفم٤مهر اًمسٞم٤مق إيمامل 

أي: ُصِدْدشمؿ قمـ  َّ مث هت ُّٱ وهلذا ىم٤مل سمٕمده: ؛أومٕم٤مهلام سمٕمد اًمنموع ومٞمٝمام

قمغم أن اًمنموع ذم احل٩م اًمقصقل إمم اًمبٞم٧م وُمٜمٕمتؿ ُمـ إمت٤مُمٝمام. وهلذا اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء 

سم٤مؾمتحب٤مهب٤م، يمام مه٤م ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء. وواًمٕمٛمرة ُُمْٚمِزٌم، ؾمقاء ىمٞمؾ سمقضمقب اًمٕمٛمرة أ

ذيمروا أّن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م،  َّمح جح مج حج مث هت ُّٱوىمقًمف: 

وسملم اًمقصقل إمم  ☺ أْي قم٤مم احلديبٞم٦م، طملم طم٤مل اعمنميمقن سملم رؾُمقل اهلل 

اًمٗمتح سمٙمامهل٤م، وأنزل هلؿ ُرظْمَّم٦ًم: أن يذسمحقا ُم٤م  اًمبٞم٧م، وأنزل اهلل ذم ذًمؽ ؾمقرةَ 

ُمٕمٝمؿ ُمـ اهلدي ويم٤من ؾمبٕملم سمدٟم٦م، وأن َيَتَحٚمٚمقا ُمـ إطمراُمٝمؿ، ومٕمٜمد ذًمؽ أُمرهؿ 

. ومٚمؿ يٗمٕمٚمقا اٟمتٔم٤مرا ًمٚمٜمسخ طمتك ظمرج  ♠ سم٠من حيٚم٘مقا رؤوؾمٝمؿ ويتحٚمٚمقا

 :☺ ومحٚمؼ رأؾمف، ومٗمٕمؾ اًمٜم٤مس ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ىَمٍّم رأؾمف ومل حيٚم٘مف، ومٚمذًمؽ ىم٤مل 

: واعم٘مٍميـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م:  "َرطِمؿ اهلل اعمَُحٚمِّ٘ملم". ىم٤مًمقا

"واعم٘مٍميـ". وىمد يم٤مٟمقا اؿمؽميمقا ذم هدهيؿ ذًمؽ، يُمؾُّ ؾمبٕم٦م ذم سَمَدٟم٦م، ويم٤مٟمقا أخًٗم٤م 

وأرسمٕمامئ٦م، ويم٤من ُمٜمزهلؿ سم٤محلديبٞم٦م ظم٤مرج احلرم، وىمٞمؾ: سمؾ يم٤مٟمقا قمغم ـَمرف احلرم، 

اًمٕمٚمامء هؾ خيتص احلٍم سم٤مًمٕمدو، ومال يتحٚمؾ إٓ ُمـ وم٤مهلل أقمٚمؿ. وهلذا اظمتٚمػ 

طمٍمه قَمُدو، ٓ ُمرض وٓ همػمه؟ قمغم ىمقًملم:ومروى اسمـ أبك طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قمب٤مس أنف 

ضالل ومٚمٞمس قمٚمٞمف ووضمع أوىم٤مل: ٓ طَمٍْمَ إٓ طمٍُم اًمٕمدو، وم٠مُم٤م ُمـ أص٤مسمف ُمرض أ
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. واًم٘مقل اًمث٤م َّ خك حك ُّٱٱرء، إٟمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ين: أن ومٚمٞمس إُمـ طمًٍما

ًمت َقه٤من وىم٤مل اًمثقري: قوه-ضالل وُمرض أوأواحلٍم أقمّؿ ُمـ أن يٙمقن سمٕمدُ  ا

 ☺ اإلطمّم٤مر ُمـ يمؾ رء آذاه. وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م: أن رؾمقل اهلل 

َدظَمؾ قمغم ُضَب٤مقم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أريد احل٩م 

ل واؿمؽمـمل:  أن  حَمِكمِّ طمٞم٨ُم طمَبْسَتٜمل". ورواه ُمسٚمؿ قمـ وأن٤م ؿم٤ميمٞم٦م. وم٘م٤مل: "طُمجِّ

اسمـ قمب٤مس سمٛمثٚمف ومذه٥م ُمـ ذه٥م ُمـ اًمٕمٚمامء إمم صح٦م آؿمؽماط ذم احل٩م هلذا 

احلدي٨م. وىمد قمٚمؼ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل اًم٘مقَل سمّمح٦م هذا اعمذه٥م قمغم 

 صح٦م هذا احلدي٨م. ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل وهمػمه ُمـ احلٗم٤مظ: وم٘مد صح، وهلل احلٛمد. وىمقًمف:

ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أبٞمف، قمـ قمكم  ،َّمح جح مج حج ُّٱ

ؿم٤مة. وىم٤مل اسمـ قمب٤مس: اهلَْدي  َّمح جح مج حج ُّٱاسمـ أيب ـم٤مًم٥م أنف يم٤من ي٘مقل: 

ُمـ إزواج اًمثامٟمٞم٦م: ُمـ اإلسمؾ واًمب٘مر واعمٕمز واًمْم٠من. وىم٤مل اًمثقري، قمـ طمبٞم٥م، 

٤مل: ؿم٤مة. ىم َّمح جح مج حج ُّٱقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، قمـ اسمـ قمب٤مس ذم ىمقًمف: 

وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ: قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قمٛمر: أهنام يم٤مٟم٤م ٓ يري٤من ُم٤م 

اؾمتٞمرس ُمـ اهلدي إٓ ُمـ اإلسمؾ واًمب٘مر. ىم٤مل: وُرِوي قمـ ؾم٤ممل، واًم٘م٤مؾمؿ، وقمروة سمـ 

ذًمؽ. ىمٚم٧م: واًمٔم٤مهر أن ُمستٜمد ه١مٓء ومٞمام ذهبقا إًمٞمف قٟمح-اًمزسمػم، وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم 

ٜمَْ٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أنف ذسمح ذم حتٚمٚمف ذاك ؿم٤مة، وإٟمام ذسمحقا ىمْمٞم٦م احلديبٞم٦م، وم٢مٟمف مل يُ 

أن ٟمِمؽمك ذم  ☺ اإلسمؾ واًمب٘مر، ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: أُمرٟم٤م رؾمقُل اهلل 

اإلسمؾ واًمب٘مر يمؾ ؾمبٕم٦م ُمٜم٤م ذم سم٘مرة واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م ىمقل اجلٛمٝمقر ومٞمام ذهبقا إًمٞمف 

ُم٤م اؾمتٞمرس ُمـ اهلدي، أي: ُمـ إضْمَزاء ذسمح اًمِم٤مة ذم اإلطمّم٤مر: أن اهلل أوضم٥م ذسمح 

ُمٝمام شمٞمرس مم٤م يسٛمك هدًي٤م، واهلَْدي ُمـ هبٞمٛم٦م إنٕم٤مم، وهل اإلسمؾ واًمب٘مر واًمٖمٜمؿ، يمام 

. وىمد صَمب٧َم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ  ☺ ىم٤مًمف احلؼَْم اًمبحر شمرمج٤من اًم٘مرآٟمقاسمـ قمؿ اًمرؾمقل 
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 مخ ُّٱٱوىمقًمف: َُمرة همٜماًم  ☺ ىم٤مًم٧م: أْهَدى اًمٜمبل  ،▲قم٤مئِم٦م أّم اعم١مُمٜملم، 
 جت هب ُّٱ ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف:، [196]اًمب٘مرة:  َّخص حص مس خس حس جس
يمام  ،َّمح جح مج حج مث هت ُّٱ وًمٞمس ُمٕمٓمقوًم٤م قمغم ىمقًمف: َّختمت حت

وأصح٤مسمف قم٤مم احلديبٞم٦م ح٤م طمٍمهؿ  ☺ ؛ ٕن اًمٜمبل زقمٛمف اسمـ ضمرير، ؒ

يمٗم٤مر ىمريش قمـ اًمدظمقل إمم احلرم، طمٚم٘مقا وذسمحقا هدهيؿ ظم٤مرج احلرم، وم٠مُم٤م ذم 

ويٗمرغ  ،َّخص حص مس خس ُّٱ ومال جيقز احلٚمؼطم٤مل إُمـ واًمقصقل إمم احلرم 

ُمـ ومْٕمؾ أطمدمه٤م إن يم٤من ُُمْٗمرًدا واًمٜم٤مؾمؽ ُمـ أومٕم٤مل احل٩م واًمٕمٛمرة، إن يم٤من ىم٤مرًٟم٤م، أ

ُمتٛمتًٕم٤م، يمام صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ طَمْٗمَّم٦َم أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م ؿم٠من وأ

ّؾ أن٧م ُمـ قمٛمرشمؽ؟ وم٘م٤مل: "إين ًَمب ْدُت 
رأد وىمٚم دت  اًمٜم٤مس طَمّٚمقا ُمـ اًمٕمٛمرة، ومل حَتِ

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ َهْديل، ومال أطمّؾ طمتك أنحر".وىمقًمف:
ىم٤مل اًمبخ٤مري: طمدصمٜم٤م آدم، طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م، قمـ قمبد اًمرمحـ  ،َّمق حق مف خف حف جف

سمـ إصبٝم٤مين: ؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ َُمْٕم٘مؾ، ىم٤مل: ومٕمدت إمم يمٕم٥م سمـ قُمْجَرَة ذم هذا 

وم٘م٤مل: مُحْٚم٧ُم إمم  َّ حف جف مغ ُّٱ ومس٠مختف قمـ-يٕمٜمل ُمسجد اًمٙمقوم٦م -اعمسجد 

واًم٘مٛمُؾ يتٜم٤مصمر قمغم وضمٝمل. وم٘م٤مل: "ُم٤م يمٜم٧ُم أَرى أن اجلَٝمد سمٚمغ سمؽ هذا!  ☺ اًمٜمبل 

أـمٕمؿ ؾمت٦م ُمس٤ميملم، ًمٙمؾ ُمسٙملم وأُم٤م دمد ؿم٤مة؟ " ىمٚم٧م: ٓ. ىم٤مل: "ُصْؿ صمالصم٦م أج٤مم، أ

 ٟمّمػ ص٤مع ُمـ ـمٕم٤مم، واطمٚمؼ رأؾمؽ". ومٜمزًم٧م ذّم ظم٤مص٦م، وهل ًمٙمؿ قم٤مُم٦م وىمقًمف:

أي: إذا متٙمٜمتؿ ُمـ أداء  َّحم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ

يِمٛمؾ ُمـ أطمرم هبام، قاعمٜم٤مؾمؽ، ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُُمَتٛمتًِّٕم٤م سم٤مًمُٕمٛمرة إمم احل٩م، وه

ًمتٛمتع اخل٤مص، قأطمرم سم٤مًمٕمٛمرة أوٓ ومٚمام ومرغ ُمٜمٝم٤م أطمرم سم٤محل٩م وهذا هوأ ا

اعمٕمروف ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء. واًمتٛمتع اًمٕم٤مم يِمٛمؾ اًم٘مسٛملم، يمام دًم٧م قمٚمٞمف قوه
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. وآظمر ي٘مقل:  ☺ ح، وم٢من ُمـ اًمُرواة ُمـ ي٘مقُل: متتع رؾمقل اهلل إطم٤مدي٨ُم اًمّمح٤م

 جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱىَمَرن. وٓ ظمالف أنّف ؾم٤مق اهلدي وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
أي: ومٚمٞمذسمح ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف ُمـ اهلدي، وأىمٚمف ؿم٤مة، وًمف أن يذسمح اًمب٘مر؛ ٕن  َّحمخم

 مض خض حض جض ُّٱذسمح قمـ ٟمس٤مئف اًمب٘مر. وىم٤مل إوزاقمل،وىمقًمف:  ☺ رؾمقل اهلل 
 مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 َّمئهئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل

ي٘مقل شمٕم٤ممم: ومٛمـ مل جيد َهْدًي٤م وَمْٚمٞمّمْؿ صمالصم٦م أج٤مم ذم احل٩م، أي: ذم أج٤مم اعمٜم٤مؾمؽ. ىم٤مل 

 ـه.اًمٕمٚمامء: وإومم أن يّمقُمٝم٤م ىمبؾ يقم قَمَروم٦م ذم اًمٕمنم ا 

 يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :صم٤مًمث٤م
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت
 مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
ىم٤مل  َّىل مل ُّٱ: وىمقًمف، [197]اًمب٘مرة:  َّ خف حف جف مغ

اًمَ٘مْٕمدة، وقمنم ُمـ ذي احلج٦م وىم٤مل اًمبٖمقى واًمبخ٤مري: ىم٤مل اسمـ قمٛمر: هل ؿمقال، وذ
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أي وىم٧م احل٩م أؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٤مت  َّىل مل خل ُّٱ )سمتٍمف( ىمقًمف شمٕم٤ممم:

اًم٘مٕمدة وشمسع ُمـ ذي احلج٦م إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ُمـ يقم اًمٜمحر، ووهل: ؿمقال وذ

ويمؾ واطمد ُمـ  اًم٘مٕمدة وقمنم ُمـ ذي احلج٦موويروى قمـ اسمـ قمٛمر ؿمقال وذ

اًمٚمٗمٔملم صحٞمح همػم خمتٚمػ، ومٛمـ ىم٤مل قمنم قمؼم سمف قمـ اًمٚمٞم٤مزم وُمـ ىم٤مل شمسع قمؼم سمف 

يقم اًمت٤مؾمع وإٟمام ىم٤مل أؿمٝمر سمٚمٗمظ اجلٛمع ققمـ إج٤مم، وم٢من آظمر أج٤مُمٝم٤م يقم قمروم٦م، وه

وهل ؿمٝمران وسمٕمض اًمث٤مًم٨م ٕهن٤م وىم٧م واًمٕمرب شمسٛمل اًمقىم٧م شم٤مُم٤م سم٘مٚمٞمٚمف ويمثػمه 

ٛمٞمس وإٟمام أت٤مه ذم ؾم٤مقم٦م ُمٜمف، وي٘مقل زرشمؽ اًمٕم٤مم، وإٟمام ومت٘مقل اًمٕمرب أتٞمتؽ يقم اخل

زاره ذم سمٕمْمف، وىمٞمؾ آصمٜم٤من ومام ومقىمٝمام مج٤مقم٦م ٕن ُمٕمٜمك اجلٛمع ضؿ اًمٌمء إمم 

اًمٌمء، وم٢مذا ضم٤مز أن يسٛمك آصمٜم٤من مج٤مقم٦م ضم٤مز أن يسٛمك آصمٜم٤من وسمٕمض اًمث٤مًم٨م 

د إطمراُمف وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ أطمرم سم٤محل٩م ذم همػم أؿمٝمر احل٩م ٓ يٜمٕم٘م-مج٤مقم٦م 

ىمقل اسمـ قمب٤مس وضم٤مسمر وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء وـم٤مووس وجم٤مهد وإًمٞمف ذه٥م قسم٤محل٩م، وه

ُمف سم٤مًمٕمٛمرة ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظمص هذه إؿمٝمر  إوزاقمل واًمِم٤مومٕمل وىم٤مل يٜمٕم٘مد إطمرا

اٟمٕم٘مد ذم همػمه٤م مل يٙمـ هلذا اًمتخّمٞمص وم٤مئدة، يمام أنف قمٚمؼ قسمٖمرض احل٩م ومٞمٝم٤م ومٚم

ّمالة ىمبؾ دظمقل وىمتف ٓ يٜمٕم٘مد إطمراُمف اًمّمٚمقات سم٤معمقاىمٞم٧م صمؿ ُمـ أطمرم سمٗمرض اًم

ىمقل ُم٤مًمؽ واًمثقري وأيب ققمـ اًمٗمرض وذه٥م مج٤مقم٦م إمم أنف يٜمٕم٘مد إطمراُمف سم٤محل٩م وه

واظمتٚمٗمقا ذم اًمروم٨م: ىم٤مل  ،َّ حن جن يم ىم ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،╚طمٜمٞمٗم٦م 

سمـ وىمقل احلسـ وجم٤مهد وقمٛمرقاجلامع وهقاسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمب٤مس واسمـ قمٛمر ه

ٞمع وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ ديٜم٤مر وىمت٤مدة وقمٙمرُم٦م واًمرسم

قمب٤مس: اًمروم٨م همِمٞم٤من اًمٜمس٤مء واًمت٘مبٞمؾ واًمٖمٛمز، وأن يٕمرض هل٤م سم٤مًمٗمحش ُمـ اًمٙمالم 

م إذا طمٚمٚم٧م أصبتؽ، وىمٞمؾ:  وىم٤مل قمٓم٤مء: اًمروم٨م ىمقل اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة ذم طم٤مل اإلطمرا

ٝم٤م اعمٕم٤ميص يمٚمقاًمروم٨م اًمٗمحش واًم٘مقل اًم٘مبٞمح، أُم٤م اًمٗمسقق: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: ه

ىمقل ـم٤مووس واحلسـ وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وىمت٤مدة واًمزهري واًمرسمٞمع واًم٘مرفمل، قوه
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ُم٤م هنل قمٜمف اعمحرم ذم طم٤مل إلطمرام ُمـ ىمتؾ اًمّمٞمد وشم٘مٚمٞمؿ قوىم٤مل اسمـ قمٛمر: ه

اًمسب٤مب قإفم٤مومر، وأظمذ إؿمٕم٤مر، وُم٤م أؿمبٝمٝمام وىم٤مل إسمراهٞمؿ وقمٓم٤مء وجم٤مهد؛ ه

ًمتٜم٤مسمز قوىم٤مل اًمْمح٤مك ه "ؾمب٤مب اعمسٚمؿ ومسقق وىمت٤مًمف يمٗمر" ☺ سمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمبل  ا

 مه جه هن من حنخن جن مم ُّٱسم٤مًٕم٘م٤مب سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
صمؿ ؾم٤مق سمسٜمده إمم اًمبخ٤مرى أظمؼمٟم٤م آدم أظمؼمٟم٤م ؾمٞم٤مر ، [11]احلجرات:  َّٰه

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ◙ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أب٤م طم٤مزم ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أب٤م هريرة  احلٙمؿقأب

 -أُمف"  ي٘مقل: "ُمـ طم٩م هلل ومٚمؿ يروم٨م ومل يٗمسؼ رضمع يمٞمقم وًمدشمف ☺ رؾمقل اهلل 

سمـ وصمؿ روى سمسٜمده قمـ اًمبخ٤مرى ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ قمبد اهلل أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمر

اعمج٤مز أؾمقاىم٤م ذم وىم٤مل: يم٤مٟم٧م قمٙم٤مظ وجمٜم٦م وذ¶ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمب٤مس 

 ّٰ ُّٱ: اجل٤مهٚمٞم٦م ومٚمام يم٤من اإلؾمالم شم٠مثٛمقا ُمـ اًمتج٤مرة ومٞمٝم٤م وم٠منزل اهلل شمٕم٤ممم
 ذم ُمقاؾمؿ احل٩م [198]اًمب٘مرة:  َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ـه.ا 

وٟمبدأ سمام خيص  رؾم٤مًم٦م شمٚمؽ اًمٕمب٤مدات اًمثالث هٞم٤م سمٜم٤م إمم وأن أظمقاين وأطمب٤ميب

ًمٚمدرس واًمتدريس ًمٚمٓم٤مًمبلم يمام ىمٚم٧م ويم٠مهن٤م  ُمـ اهلدى اًمٜمبقي (قمب٤مدة )اًمّمقم

سمام ضم٤مء ذم اعمسٜمد اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمإلُم٤مم  وأبدأ هٜم٤م اًمدًمٞمؾ سملم يدي ُمس٤مئؾ إطمٙم٤مم

ُمٜمف  ىمٞمؿ ُمـ قمٜمدي ًمٚمٛمخت٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤ممواًمؽم رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمبخ٤مري 

 :ذم وضمقب صٞم٤مم رُمْم٤من وم٘م٤مل روى ؒ -ومتٜمبف أظمل  وهمػمه يمام ؾمٞم٠ميت

طمدصمٜم٤م ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب ؾمٝمٞمؾ قمـ أبٞمف قمـ  -1

سمٞم٤م ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل  :ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل صم٤مئر اًمرأس وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل  ☺ أن أقمرا

اًمّمٚمقات اخلٛمس إٓ أن شمٓمقع )ُم٤مذا ومرض اهلل قمكم ُمـ اًمّمالة وم٘م٤مل  اهلل أظمؼمين

ؿمٝمر رُمْم٤من إٓ أن شمٓمقع )وم٘م٤مل أظمؼمين ُم٤م ومرض اهلل قمكم ُمـ اًمّمٞم٤مم وم٘م٤مل  .(ؿمٞمئ٤م

 ☺ وم٘م٤مل أظمؼمين سمام ومرض اهلل قمكم ُمـ اًمزيم٤مة وم٘م٤مل وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل  .(ؿمٞمئ٤م
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ئع اإلؾمالم ىم٤مل واًمذي أيمرُمؽ ٓ أتٓمقع ؿمٞمئ٤م وٓ أن٘م ص مم٤م ومرض اهلل قمكم ذا

 .(دظمؾ اجلٜم٦م إن صدقوأومٚمح إن صدق أ) ☺ ؿمٞمئ٤م. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 :ىم٤مل ¶طمدصمٜم٤م ُمسدد طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ قمـ أجقب قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر  -2

ويم٤من قمبد اهلل ٓ  .قم٤مؿمقراء وأُمر سمّمٞم٤مُمف ومٚمام ومرض رُمْم٤من شمرك ☺ ص٤مم اًمٜمبل 

 :لوم٘م٤م ورم ومْمؾ اًمّمقم روى ؒ يّمقُمف إٓ أن يقاومؼ صقُمف

قمـ اًمٜمبل  :◙ـ أبك طم٤مزم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمسٜمده قم روى ؒ -3

إن ذم اجلٜم٦م سم٤مسم٤م ي٘م٤مل ًمف اًمري٤من يدظمؾ ُمٜمف اًمّم٤مئٛمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ يدظمؾ )ىم٤مل  ☺ 

ُمٜمف أطمد همػمهؿ ي٘م٤مل أجـ اًمّم٤مئٛمقن ومٞم٘مقُمقن ٓ يدظمؾ ُمٜمف أطمد همػمهؿ وم٢مذا دظمٚمقا 

 .(أهمٚمؼ ومٚمـ يدظمؾ ُمٜمف أطمد

إذا دظمؾ ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل ◙ة وروى سمسٜمده قمـ أبك هرير -4

  .(ؿمٝمر رُمْم٤من ومتح٧م أبقاب اًمسامء وهمٚم٘م٧م أبقاب ضمٝمٜمؿ وؾمٚمسٚم٧م اًمِمٞم٤مـملم

طمدصمٜم٤م ُمسٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م هِم٤مم طمدصمٜم٤م حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب  -5 

ُمـ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيامٟم٤م واطمتس٤مسم٤م همٗمر ًمف ُم٤م )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  ◙هريرة 

ورم رائٕم٦م  (ُمْم٤من إيامٟم٤م واطمتس٤مسم٤م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبفشم٘مدم ُمـ ذٟمبف وُمـ ص٤مم ر

 .أجْم٤م )شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد ذم ومْمؾ اًمّمٞم٤مم اإلُم٤مم اًمٕمراىمل ؒ

6-  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ إَقْمَرِج قَم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه »ىَم٤مَل:  ☺ قَم َوَاًم 

 
ِ
٤مِئِؿ َأـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اَّلل  سَمُف خَلُُٚمقُف وَمِؿ اًمّم  ا اَم َيَذُر ؿَمْٝمَقشَمُف َوـَمَٕم٤مَُمُف َوَذَ ْسِؽ إٟم 

ِ
ـْ ِريِح اعْم  ُِم

ِة َأُْمَث٤مهِل٤َم إمَم ؾَمْبِٕماِمَئ٦ِم ِضْٕمٍػ إَٓ  َٞم٤مُم زِم َوَأن٤َم َأضْمِزي سمِِف يُمؾُّ طَمَسٜم٦ٍَم سمَِٕمنْمَ ـْ َأضْمكِم وَم٤مًمّمِّ ُِم

ُف زِم َوَأن٤َم َأضْمِزي سمِفِ  َٞم٤مَم وَم٢ِمٟم  ـْ مَه   -.شاًمّمِّ  َوقَم
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل   ☺ ٤مٍم قَم

ْسِؽ َيَذُر »
ِ
ـْ ِريِح اعْم  ُِم

ِ
٤مِئِؿ َأـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اَّلل  ٍد سمَِٞمِدِه إن  ظُمُٚمقَف وَمِؿ اًمّم  ٛم  َوَاًم ِذي َٟمْٗمُس حُمَ
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َٞم٤مُم زِم َوَأن٤َم َأضْم  ِئل وَم٤مًمّمِّ ا ـْ ضَمر  سَمُف ُِم ا . وقمـ ذط صٞم٤مُمف شِزي سمِفِ ؿَمْٝمَقشَمُف َوـَمَٕم٤مَُمُف َوَذَ

 .سمسٜمده روى ؒ واًمٜمٝمك قمـ اًمقص٤مل (ًمٚمٛمسٚمؿ اعمٙمٚمػ )دظمقل وىمتف

7-  
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ اسْم ـْ َٟم٤موِمٍع قَم َٓ شَمُّمقُُمقا »َذيَمَر َرَُمَْم٤مَن وَمَ٘م٤مَل:  ☺ قَم

ُروا طَمت ك شَمَرْوُه وَم٢ِمْن هُمؿ  قمَ 
ُْسٚمٍِؿ  شَٚمْٞمُٙمْؿ وَم٤مىْمِدُروا ًَمفُ طَمت ك شَمَرْوا اهْلاَِلَل َوَٓ شُمْٗمٓمِ

ِ
َوذِم ِرَواَي٦ٍم عم

َة صَماَلصملِمَ »َوًمِْٚمُبَخ٤مِريِّ  شوَم٠َمىْمِدُروا صَماَلصملِمَ » طَمِدي٨ِم َأيِب  وعمسٚمؿ أجْم٤م ُمـ شوَم٠َميْمِٛمُٚمقا اًْمِٕمد 

َة ؿَمْٕمَب٤مَن صَماَلصملِمَ »ُهَرْيَرَة  ُْسٚمٍِؿ  شوَم٠َميْمِٛمُٚمقا قِمد 
ِ
ـْ قُمْرَوَة شًُم٤موَمُّمقُُمقا صَماَلصملَِم َيقْ »َوعم . َوقَم

ـْ   »قَم
ِ
وَن ًَمْٞمَٚم٦ًم َدظَمَؾ قَمكَم  َرؾُمقُل اَّلل  ىَم٤مًَم٧ْم:  ☺ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم وَمَٚمام  َُمَْم٧ْم شمِْسٌع َوقِمنْمُ

ـْ   إٟم ؽ َأىْمَسْٛم٧َم َأَٓ شَمْدظُمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ؿَمْٝمًرا َوإِٟم ؽ ىَمْد َدظَمْٚم٧م قَم
ِ
سَمَدَأ يِب وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

ـَ  شمِْسعٍ  ي ْٝمَر شمِْسٌع َوقِمنْمِ ؟ وَمَ٘م٤مَل إن  اًمِم  ـ  ُه ـَ َأقُمدُّ ي  .شَوقِمنْمِ

ـِ قُمَٛمَر  قمـ -8 ـْ اسْم  »َٟم٤موِمٍع قَم
ِ
ـْ اًْمِقَص٤مِل، ىَم٤مًُمقا وَم٢ِمٟم ؽ  ☺ َأن  َرؾُمقَل اَّلل  هَنَك قَم

، ىَم٤مَل إينِّ ًَمْس٧م يَمَٝمْٞمَئتُِٙمْؿ إينِّ ُأـْمَٕمُؿ َوُأؾْم٘مَ 
ِ
ـْ  شكشُمَقاِصُؾ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ـْ إقَْمَرِج قَم َوقَم

 
ِ
٤ميُمْؿ »ىَم٤مَل:  ☺ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ٤ميُمْؿ َواًْمِقَص٤مَل إي  ٤ميُمْؿ َواًْمِقَص٤مَل، إي  إي 

، ىَم٤مَل إينِّ ًَمْس٧م يَمَٝمْٞمئَتُِٙمْؿ إينِّ َأبِٞم٧ُم 
ِ
َواًْمِقَص٤مَل، ىَم٤مًُمقا إٟم ؽ شُمَقاِصُؾ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

 ش َوَيْسِ٘مٞمٜمِلُيْٓمِٕمُٛمٜمِل َريبِّ 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ٤مٍم قَم ـْ مَه  ٤ميُمْؿ » :☺ .َوقَم إي 

 ىَم٤مَل إينِّ ًَمْس٧م ذِم َذًمَِؽ 
ِ
٤ميُمْؿ َواًْمِقَص٤مَل، ىَم٤مًُمقا وَم٢ِمٟم ؽ شُمَقاِصُؾ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  َواًْمِقَص٤مَل، إي 

ـْ اًْمَٕمَٛمِؾ َُم٤م ًَمُٙمْؿ سمِِف ـَم٤مىَم٦مٌ  ُِمْثَٚمُٙمْؿ إينِّ َأبِٞم٧ُم ُيْٓمِٕمُٛمٜمِل َريبِّ  َزاَد  شَوَيْسِ٘مٞمٜمِل وَم٤ميْمَٚمُٗمقا ُِم

ْٞمَخ٤مِن ذِم ِرَواَي٦ٍم  ـْ اًْمِقَص٤مِل َواَصَؾ هِبِْؿ َيْقًُم٤م صُمؿ  َيْقًُم٤م صُمؿ  َرَأْوا »اًمِم  وَمَٚمام  َأبَْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقا قَم

َر ًَمِزْدشُمُٙمْؿ، يَم٤معْمُٜمَٙمِّ قاهْلاَِلَل وَمَ٘م٤مَل ًمَ  ـْ طَمِدي٨ِم شِؾ هَلُْؿ طِملم َأبَْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقا شَم٠َمظم  ُْسٚمٍِؿ ُِم
ِ
. َوعم

ًٓ قًمَ »َأنٍَس  َصْٚمٜم٤َم ِوَص٤م ْٝمُر ًَمَقا َ٘مُٝمؿْ  ُُمد  ًَمٜم٤َم اًمِم  ُ٘مقَن شَمَٕمٛمُّ ـْ شَيَدُع اعْمَُتَٕمٛمِّ . َوًمِْٚمُبَخ٤مِريِّ ُِم

َحرِ َٓ شُمَقاِصُٚمقا وَم٠َمجُُّٙمْؿ َأَراَد َأْن ُيَقا »طَمِدي٨ِم َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  ـْ  شِصَؾ وَمْٚمٞمَُقاِصْؾ إمَم اًمس  َوهَلاَُم ُِم

ـْ اًْمِقَص٤مِل َرمْح٦ًَم هَلُؿْ »طَمِدي٨ِم قَم٤مِئَِم٦َم  قمـ سمداي٦م  وروى اًمبخ٤مري ؒ .شهَن٤َمُهْؿ قَم

 :شمنميع اًمّمقم واًمتخٗمٞمػ ُمـ سمٕمد وم٘م٤مل
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ئٞمؾ قمـ أيب إؾمحؼ قمـ اًمؼماء  -9   ◙طمدصمٜم٤م قمبٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك قمـ إرسا

إذا يم٤من اًمرضمؾ ص٤مئام ومحرض اإلومٓم٤مر ومٜم٤مم ىمبؾ أن  ☺ يم٤من أصح٤مب حمٛمد  :ىم٤مل

يٗمٓمر مل ي٠ميمؾ ًمٞمٚمتف وٓ يقُمف طمتك يٛمز وإن ىمٞمس سمـ سُم٦م إنّم٤مري يم٤من ص٤مئام 

ىم٤مًم٧م ٓ وًمٙمـ أنٓمٚمؼ وم٠مـمٚم٥م  .؟ومٚمام طمرض اإلومٓم٤مر أتك اُمرأتف وم٘م٤مل هل٤م أقمٜمدك ـمٕم٤مم

٦م ًمؽ ومٚمام ًمؽ ويم٤من يقُمف يٕمٛمؾ ومٖمٚمبتف قمٞمٜم٤مه ومج٤مءشمف اُمرأتف ومٚمام رأتف ىم٤مًم٧م ظمٞمب

 مل خل ُّٱ: ومٜمزًم٧م هذه أي٦م ☺ اٟمتّمػ اًمٜمٝم٤مر همٌم قمٚمٞمف ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمبل 
ومٗمرطمقا هب٤م ومرطم٤م ؿمديدا  .[187]اًمب٘مرة: ٱَّخم حم جم يل ىل

  .ويمٚمقا واذسمقا طمتك يتبلم ًمٙمؿ اخلٞمط إبٞمض ُمـ اخلٞمط إؾمقد»وٟمزًم٧م 

طمتك »ح٤م ٟمزًم٧م  :ىم٤مل ◙وروى سمسٜمده قمـ اًمِمٕمبل قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ  -

قمٛمدت إمم قم٘م٤مل أؾمقد وإمم قم٘م٤مل  .شاخلٞمط إبٞمض ُمـ اخلٞمط إؾمقد ٙمؿيتبلم ًم

أبٞمض ومجٕمٚمتٝمام حت٧م وؾم٤مديت ومجٕمٚم٧م أنٔمر ذم اًمٚمٞمؾ ومال يستبلم زم ومٖمدوت قمغم 

 .(إٟمام ذًمؽ ؾمقاد اًمٚمٞمؾ وسمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر)ومذيمرت ًمف ذًمؽ وم٘م٤مل  ☺ رؾمقل اهلل 

أيب ي٘مقل طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمروة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  -10 

 ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ◙ؾمٛمٕم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ أبٞمف 

إذا أىمبؾ اًمٚمٞمؾ ُمـ ه٤م هٜم٤م وأدسمر اًمٜمٝم٤مر ُمـ ه٤م هٜم٤م وهمرسم٧م اًمِمٛمس وم٘مد أومٓمر )

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ  وم٘م٤مل وقمـ شمٕمجٞمٚمف روى ؒ (اًمّم٤مئؿ

ال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م ٓ يز)ىم٤مل  ☺ أن رؾمقل اهلل  :قمـ أيب طم٤مزم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 .وم٘م٤مل روى ؒ وقمـ اًمسحقر وشم٠مظمػمه (قمجٚمقا اًمٗمٓمر

طمدصمٜم٤م ُمسٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م هِم٤مم طمدصمٜم٤م ىمت٤مدة قمـ أنس قمـ زيد سمـ  -11

صمؿ ىم٤مم إمم اًمّمالة ىمٚم٧م يمؿ يم٤من سملم  ☺ شمسحرٟم٤م ُمع اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙ صم٤مسم٧م

 .ىم٤مل ىمدر مخسلم آي٦م .؟إذان واًمسحقر
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شمسحروا ) ☺ ىم٤مل اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙ؽ وروى سمسٜمده قمـ أنس سمـ ُم٤مًم -12 

 :ىم٤مل ورم وم٘مف اًمّمقم روى ؒ (وم٢من ذم اًمسحقر سمريم٦م

ًمٞمامن أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري ىم٤مل أظمؼمين أبقطمدصمٜم٤م أب -13 سمٙمر سمـ قمبد قا

اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم أن أب٤مه قمبد اًمرمحـ أظمؼم ُمروان أن قم٤مئِم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م 

ضمٜم٥م ُمـ أهٚمف صمؿ يٖمتسؾ قوهيم٤من يدريمف اًمٗمجر  ☺ أن رؾمقل اهلل  :أظمؼمشم٤مه

وىم٤مل ُمروان ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث أىمسؿ سم٤مهلل ًمت٘مرقمـ هب٤م أب٤م هريرة  ويّمقم

سمٙمر ومٙمره ذًمؽ قمبد اًمرمحـ صمؿ ىمدر ًمٜم٤م أن ٟمجتٛمع قوُمروان يقُمئذ قمغم اعمديٜم٦م وم٘م٤مل أب

سمذي احلٚمٞمٗم٦م ويم٤مٟم٧م ٕيب هريرة هٜم٤مًمؽ أرض وم٘م٤مل قمبد اًمرمحـ ٕيب هريرة إين ذايمر 

ًمقٓ ُمروان أىمسؿ قمكم ومٞمف مل أذيمره ًمؽ ومذيمر ىمقل قم٤مئِم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مل ًمؽ أُمرا و

هلل دره ُمـ ُمٜمّمػ ُمتجرد ُمتبع  :أقمٚمؿ )ىمٚم٧مقيمذًمؽ طمدصمٜمل اًمٗمْمؾ سمـ قمب٤مس وه

 .(سمحؼ

ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :◙وروى سمسٜمده قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة  -14 

  .(إذا ٟمز وم٠ميمؾ وذب ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه)

اًمٞمامن أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري ىم٤مل أظمؼمين محٞمد سمـ قمبد قطمدصمٜم٤م أب -15

إذ ضم٤مءه رضمؾ  ☺ سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙اًمرمحـ أن أب٤م هريرة 

ىم٤مل وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت وأن٤م ص٤مئؿ وم٘م٤مل  .(ُم٤مًمؽ)ىم٤مل  .وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل هٚمٙم٧م

ٓمٞمع أن شمّمقم ومٝمؾ شمست)ىم٤مل  .ىم٤مل ٓ .(هؾ دمد رىمب٦م شمٕمت٘مٝم٤م) ☺ رؾمقل اهلل 

ىم٤مل  .ىم٤مل ٓ .(ومٝمؾ دمد إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م)وم٘م٤مل  .ىم٤مل ٓ .(ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم

سمٕمرق ومٞمف متر  ☺ ؾمٚمؿ. ومبٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ أيت اًمٜمبل وقمٚمٞمف  ومٛمٙم٨م اًمٜمبل صغم اهلل

وم٘م٤مل  .(ظمذ هذا ومتّمدق سمف) :ىم٤مل .وم٘م٤مل أن٤م .(أجـ اًمس٤مئؾ)واًمٕمرق اعمٙمتؾ ىم٤مل 

ومقاهلل ُم٤م سملم ٓسمتٞمٝم٤م يريد احلرشملم أهؾ سمٞم٧م  .؟اهلل اًمرضمؾ أقمغم أوم٘مر ُمٜمل ي٤م رؾمقل

 (.أـمٕمٛمف أهٚمؽ)طمتك سمدت أنٞم٤مسمف صمؿ ىم٤مل  ☺ ومْمحؽ اًمٜمبل  .أوم٘مر ُمـ أهؾ سمٞمتل
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 ☺ أن اًمٜمبل  ¶:سمسٜمده قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس  روى ؒ -16

وىم٤مل زم حيٞمك سمـ  ىم٤مل ؒ ورم سم٤مسمف -ص٤مئؿ قحمرم واطمتجؿ وهقاطمتجؿ وه

م طمدصمٜم٤م حيٞمك قمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من ؾمٛمع أب٤م ص٤مًمح طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمال

ويذيمر قمـ أيب هريرة أنف يٗمٓمر  .إذا ىم٤مء ومال يٗمٓمر إٟمام خيرج وٓ يقًم٩م ◙هريرة 

ويم٤من اسمـ  وىم٤مل اسمـ قمب٤مس وقمٙمرُم٦م اًمّمقم مم٤م دظمؾ وًمٞمس مم٤م ظمرج .وإول أصح

ُمقؾمك قواطمتجؿ أب .ص٤مئؿ صمؿ شمريمف ومٙم٤من حيتجؿ سم٤مًمٚمٞمؾقحيتجؿ وه ¶قمٛمر 

وىم٤مل سمٙمػم قمـ أم  .ويذيمر قمـ ؾمٕمد وزيد سمـ أرىمؿ وأم ؾمٚمٛم٦م اطمتجٛمقا صٞم٤مُم٤م .ًمٞمال

 .قمٚم٘مٛم٦م يمٜم٤م ٟمحتجؿ قمٜمد قم٤مئِم٦م ومال شمٜمٝمك

 ☺ ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙سمسٜمده قمـ أيب اًمدرداء  روى ؒ -17

ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ذم يقم طم٤مر طمتك يْمع اًمرضمؾ يده قمغم رأؾمف ُمـ ؿمدة احلر وُم٤م ومٞمٜم٤م 

وسمسٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  -واسمـ رواطم٦م  ☺  ص٤مئؿ إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمبل

ذم ؾمٗمر ومرأى زطم٤مُم٤م ورضمال ىمد فمٚمؾ قمٚمٞمف  ☺ يم٤من رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ╚

وسمسٜمده قمـ أنس  (ًمٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمقم ذم اًمسٗمر)وم٘م٤مًمقا ص٤مئؿ وم٘م٤مل  .(ُم٤م هذا)وم٘م٤مل 

ومٚمؿ يٕم٥م اًمّم٤مئؿ قمغم اعمٗمٓمر وٓ اعمٗمٓمر  ☺ يمٜم٤م ٟمس٤مومر ُمع اًمٜمبل  :سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

 :ورم اًمت٘مري٥م ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ؒ .ًمّم٤مئؿقمغم ا

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  -18 ـْ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ قَم ـِ قُمَٛمَر قَم  سْم
ِ
ـْ قُمَبْٞمِد اَّلل   »قَم

ِ
يَم٤مَن  ☺ َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

 قُيَ٘مبُِّٚمٜمِل َوهُ وُيَ٘مبُِّؾ أَ 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اَّلل  ؟ َزاَد ش☺ َص٤مِئٌؿ، َوَأجُُّٙمْؿ يَم٤مَن َأُْمَٚمَؽ إِلْرسمِِف ُِم

ُْسٚمٍِؿ  شَوُيَب٤مِذُ َويَم٤مَن َأُْمَٚمَٙمُٙمْؿ إِلْرسمِفِ »ْٞمَخ٤مِن ذِم ِرَواَي٦ٍم اًمِم  
ِ
ـْ  شذِم َرَُمَْم٤منَ »َوعم َوًَمُف ُِم

ـْ ظَمَّم٤مِئّمف يُح سم٠َِمن ُف ًَمْٞمَس ُِم   .طَمِدي٨ِم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم اًمت ٍْمِ

أخٞمس إذا طم٤مض٧م مل شمّمؾ ) ☺ ىم٤مل اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙قمـ أيب ؾمٕمٞمد  -19

إن اًمسٜمـ ووضمقه  :قمـ أبك اًمزٟم٤مد ىم٤مل وٟم٘مؾ ؒ (يٜمٝم٤مومل شمّمؿ ومذًمؽ ٟم٘مّم٤من د
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احلؼ ًمت٠ميت يمثػما قمغم ظمالف اًمرأي ومام جيد اعمسٚمٛمقن سمدا ُمـ اشمب٤مقمٝم٤م ُمـ ذًمؽ أن 

وىمد ىمٞمؾ ذم طمٙمٛم٦م اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أىمقال  -احل٤مئض شم٘ميض اًمّمٞم٤مم وٓ شم٘ميض اًمّمالة 

ف يمبػم ُمِم٘م٦م ًمٕمؾ أىمرهب٤م أن اًمّمقم ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمسٜم٦م ُمرة واطمدة ومٚمٞمس ذم ىمْم٤مئ

يمٚمٗم٧م ىمْم٤مءه٤م ًمٙم٤من ذم ذًمؽ طمرج قمٔمٞمؿ قوأُم٤م اًمّمالة ومٝمل ُمتٙمررة يمؾ يقم ومٚم

 .سمسٜمده ورم ىمْم٤مء اًمّمقم قمـ اعمٞم٧م روى ؒ [قمٚمٞمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ

ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف )ىم٤مل  ☺ أن رؾمقل اهلل  :▲قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م  -20

 :ىم٤مل¶وروى سمسٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس  (صٞم٤مم ص٤مم قمٜمف وًمٞمف

وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل ُم٤مشم٧م وقمٚمٞمٝم٤م صقم ؿمٝمر  ☺ ٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل ضم

وروى اإلُم٤مم  (ٟمٕمؿ ىم٤مل ومديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م)ىم٤مل  .؟أوم٠مىمْمٞمف قمٜمٝم٤م

 -:وم٘م٤مل ُمسٚمؿ ؒ

ـِ إقَْمَرِج - 21 َٟم٤مِد قَم ـْ َأبِك اًمزِّ ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم قَم صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن سْم ـُ طَمْرٍب طَمد  طمدصمٜمل ُزَهػْمُ سْم

ـْ َأبِ  إَِذا َأْصَبَح َأطَمُديُمْؿ َيْقًُم٤م َص٤مِئاًم وَماَل َيْروُم٨ْم َوَٓ »ِرَواَي٦ًم ىَم٤مَل ◙ ك ُهَرْيَرَة قَم

 . شىَم٤مشَمَٚمُف وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ إِٟمِّك َص٤مِئٌؿ إِٟمِّك َص٤مِئؿٌ وجَيَْٝمْؾ وَم٢ِمِن اُْمُرٌؤ ؿَم٤ممَتَُف أَ 

اِق .-22  ز  صَمٜم٤َم قَمْبُد اًمر  ـُ َراوِمٍع طَمد  ُد سْم ٛم  صَمٜمِك حُمَ ـُ ضُمَرْي٩ٍم أظمؼمين قَمَٓم٤مٌء  طَمد  َٟم٤م اسْم َأظْمؼَمَ

ي ٤مِت َأن ُف ؾَمِٛمَع َأب٤َم ُهَرْيَرَة  ـْ َأبِك َص٤مًمٍِح اًمز   ◙ قَم
ِ
ىَم٤مَل » ☺  َيُ٘مقُل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ُف مِم َوَأن٤َم َأضْمِزى سمِِف َوا َٞم٤مَم وَم٢ِمٟم  ـِ آَدَم ًَمُف إِٓ  اًمّمِّ ُ قَمز  َوضَمؾ  يُمؾُّ قَمَٛمِؾ اسْم ٞم٤َمُم ضُمٜم ٦ٌم وَم٢ِمَذا اَّلل  ًمّمِّ

ُف َأطَمٌد أَ  ىَم٤مشَمَٚمُف وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ ويَم٤مَن َيْقُم َصْقِم َأطَمِديُمْؿ وَماَل َيْروُم٨ْم َيْقَُمِئٍذ َوَٓ يّمخ٥م وَم٢ِمْن ؾَم٤مسم 

 َيْقمَ 
ِ
٤مِئِؿ َأـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اَّلل  ٍد سمَِٞمِدِه خَلُُٚمقُف وَمِؿ اًمّم  ٛم   إِٟمِّك اُْمُرٌؤ َص٤مِئٌؿ. َواًم ِذى َٟمْٗمُس حُمَ

٤مِئِؿ وَمْرطَمَت٤مِن َيْٗمَرطُمُٝماَم إَِذا َأوْمَٓمَر وَمِرَح سمِِٗمْٓمِرِه َوإَِذا ًَمِ٘مَك َرسم   ْسِؽ َوًمِٚمّم 
ِ
ـْ ِريِح اعْم ُف اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم

 . شوَمِرَح سمَِّمْقُِمفِ 
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ـْ َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىِّ  وروى سمسٜمده ؒ -23  ◙ قَم
ِ
 ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ـْ قَمْبٍد َيُّم » ☺  ـِ اًمٜم ٤مِر َُم٤م ُِم ُ سمَِذًمَِؽ اًْمَٞمْقِم َوضْمَٝمُف قَم  إِٓ  سَم٤مقَمَد اَّلل 
ِ
قُم َيْقًُم٤م ذم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ذم قمدم اؿمؽماط شمبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ًمّمٞم٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م   ؒ وروى سمسٜمده. شؾَمْبِٕملَم ظَمِريًٗم٤م

 وم٘م٤مل سمسٜمده ؿم٠من صٞم٤مم اًمٗمرض يمام صح اخلؼم يمام رواه ص٤مطم٥م ذح اًمسٜم٦م ؒ

ـِ َوْه٥ٍم ىُمِرَئ قَمغَم قَمْبِد ا  سْم
ِ
ـُ َأجُّقَب  ،َّلل  َٞمك سْم صَمَؽ حَيْ هُ  ،طَمد  ـِ َأيِب  ،َوهْمػَمُ  سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  قَم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ،سَمْٙمرٍ  ـِ اسْم ـِ قُمَٛمرَ  ،قَم  سْم
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم ـْ َأبِٞمفِ  ،قَم ـْ طَمْٗمَّم٦َم َزْوِج اًمٜم بِلِّ  ،قَم قَم

ـْ مَلْ جُيِْٛمْع ىمَ  :َأن ُف ىَم٤مَل  ،☺  ـُ َوْه٥ٍم َُم ـُ  :ْبَؾ اًْمَٗمْجِر وَمال ِصَٞم٤مَم ًَمُف ىَم٤مَل اسْم ْٞم٨ُم سْم َوىَم٤مَل اًمٚم 

ـْ َهَذا اًْمَقضْمفِ  :قِمٞمَسكقؾَمْٕمٍد ُِمْثَؾ َذًمَِؽ ىَم٤مَل َأبُ   ،طَمِدي٨ُم طَمْٗمَّم٦َم ٓ َٟمْٕمِروُمُف َُمْروُمققًم٤م إِٓ ُِم

  :وم٘م٤مل -

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ىَم٤مًَم٧ْم َدظَمَؾ قَمغَم  -24 َهْؾ »َذاَت َيْقٍم وَمَ٘م٤مَل  ☺ اًمٜم بِكُّ قَم

 ش. وم٢مين إًِذا َص٤مِئؿٌ »وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َٓ. ىَم٤مَل  .شقِمٜمَْديُمْؿ ؿَمْكءٌ 
ِ
صُمؿ  َأت٤َمَٟم٤م َيْقًُم٤م آظَمَر وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

 .اًمٜمقاومؾوقمـ صٞم٤مم  وَم٠َميَمَؾ. .شَأِريٜمِٞمِف وَمَٚمَ٘مْد َأْصَبْح٧ُم َص٤مِئاًم »ُأْهِدَى ًَمٜم٤َم طَمْٞمٌس. وَمَ٘م٤مَل 

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة  -25  ◙ روى سمسٜمده قَم
ِ
َأوْمَْمُؾ » ☺  ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ْٞمِؾ  اَلِة سَمْٕمَد اًْمَٗمِريَْم٦ِم َصاَلُة اًمٚم  ُم َوَأوْمَْمُؾ اًمّم   اعْمَُحر 
ِ
َٞم٤مِم سَمْٕمَد َرَُمَْم٤مَن ؿَمْٝمُر اَّلل   اًمّمِّ

ـِ احْل٤َم وروى سمسٜمده -26 ـِ صَم٤مسم٧ِِم سْم ـْ قُمَٛمَر سْم ـْ َأبِك َأجُّقَب قَم ِرِث اخْلَْزَرضِمكِّ قَم

 ◙ إنّم٤مري 
ِ
صَمُف َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن صُمؿ  َأتَْبَٕمُف »ىَم٤مَل  ☺  َأن ُف طَمد  َُم

ْهرِ  ٍل يَم٤مَن يَمِّمَٞم٤مِم اًمد  ا ـْ ؿَمق   رمحف اهلل شمٕم٤ممموٟمٕمقد ؾمقي٤م إمم اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  .شؾِمت٤ًّم ُِم

  .وىطمٞم٨م وم٘مف اًمّمٞم٤مم أجْم٤م ومر

 :ىم٤مًم٧م¶هِم٤مم سمـ قمروة قمـ وم٤مـمٛم٦م قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر  قمـ -27

يقم همٞمؿ صمؿ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس. ىمٞمؾ هلِم٤مم وم٠مُمروا  ☺ أومٓمرٟم٤م قمغم قمٝمد اًمٜمبل 
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وقمـ شمٕمقيد اًمّمبٞم٤من  -ٓ أدري أىمْمقا أم ٓ :صمؿ ىم٤مل .ىم٤مل ٓسمد ُمـ ىمْم٤مء .؟سم٤مًم٘مْم٤مء

 .روى سمسٜمده قمغم اًمّمقم

همداة قم٤مؿمقراء إمم ىمرى  ☺ اًمٜمبل أرؾمؾ  :قمـ اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ ىم٤مًم٧م -28

ىم٤مًم٧م ومٙمٜم٤م  .(ُمـ أصبح ُمٗمٓمرا ومٚمٞمتؿ سم٘مٞم٦م يقُمف وُمـ أصبح ص٤مئام ومٚمٞمّمؿ)إنّم٤مر 

ٟمّمقُمف سمٕمد وٟمّمقم صبٞم٤مٟمٜم٤م وٟمجٕمؾ هلؿ اًمٚمٕمب٦م ُمـ اًمٕمٝمـ وم٢مذا سمٙمك أطمدهؿ قمغم 

 .اًمٓمٕم٤مم أقمٓمٞمٜم٤مه ذاك طمتك يٙمقن قمٜمد اإلومٓم٤مر

سمـ قمقن طمدصمٜم٤م  وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر روى ؒ -29

سملم ؾمٚمامن وأيب  ☺ آظمك اًمٜمبل  :اًمٕمٛمٞمس قمـ قمقن سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م قمـ أبٞمف ىم٤ملقأب

ىم٤مًم٧م  .؟اًمدرداء ومزار ؾمٚمامن أب٤م اًمدرداء ومرأى أم اًمدرداء ُمتبذًم٦م وم٘م٤مل هل٤م ُم٤م ؿم٠منؽ

ًمدرداء ًمٞمس ًمف طم٤مضم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مقأظمقك أب ًمدرداء ومّمٜمع ًمف ـمٕم٤مُم٤م وم٘م٤مل يمؾ قومج٤مء أب .ا ا

اًمدرداء قل ُم٤م أن٤م سمآيمؾ طمتك شم٠ميمؾ ىم٤مل وم٠ميمؾ ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ ذه٥م أبىم٤مل وم٢مين ص٤مئؿ ىم٤م

ي٘مقم ىم٤مل ٟمؿ ومٜم٤مم صمؿ ذه٥م ي٘مقم وم٘م٤مل ٟمؿ ومٚمام يم٤من ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ىم٤مل ؾمٚمامن ىمؿ أن 

ومّمٚمٞم٤م وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن إن ًمرسمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وًمٜمٗمسؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وٕهٚمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م 

صدق ) ☺ اًمٜمبل  ومذيمر ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل ☺ وم٠مقمط يمؾ ذي طمؼ طم٘مف وم٠متك اًمٜمبل 

  .ؾمٚمامن

طمدصمٜم٤م اسمـ ُم٘م٤مشمؾ أظمؼمٟم٤م قمبد اهلل أظمؼمٟم٤م إوزاقمل ىم٤مل طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيب  -30

سمـ اًمٕم٤مص وؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ ىم٤مل طمدصمٜمل قمبد اهلل سمـ قمٛمرقيمثػم ىم٤مل طمدصمٜمل أب

ي٤م قمبد اهلل أخؿ أظمؼم أنؽ شمّمقم اًمٜمٝم٤مر وشم٘مقم ) ☺ ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  ¶:

ومال شمٗمٕمؾ صؿ وأومٓمر وىمؿ وٟمؿ وم٢من جلسدك )رؾمقل اهلل ىم٤مل وم٘مٚم٧م سمغم ي٤م  .(اًمٚمٞمؾ

قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وإن ًمٕمٞمٜمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وإن ًمزوضمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وإن ًمزورك قمٚمٞمؽ طم٘م٤م 

وإن سمحسبؽ أن شمّمقم يمؾ ؿمٝمر صمالصم٦م أج٤مم وم٢من ًمؽ سمٙمؾ طمسٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م وم٢من ذًمؽ 
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 ىم٤مل .؟ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إين أضمد ىمقة .ومِمددت ومِمدد قمكم .(صٞم٤مم اًمدهر يمٚمف

ىمٚم٧م وُم٤م يم٤من صٞم٤مم ٟمبل اهلل  .(وٓ شمزد قمٚمٞمف ♠ومّمؿ صٞم٤مم ٟمبل اهلل داود )

ومٙم٤من قمبد اهلل ي٘مقل سمٕمدُم٤م يمؼم ي٤م ًمٞمتٜمل ىمبٚم٧م  .(ٟمّمػ اًمدهر)ىم٤مل  .؟♠داود 

  . ☺ رظمّم٦م اًمٜمبل 

ًمتٞم٤مح ىم٤مل طمدصمٜمل أبقُمٕمٛمر طمدصمٜم٤م قمبد اًمقارث طمدصمٜم٤م أبقطمدصمٜم٤م أب -31 قمثامن قا

صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم ُمـ يمؾ )سمثالث  ☺  أوص٤مين ظمٚمٞمكم :ىم٤مل ◙قمـ أيب هريرة 

ذم  وروى اإلُم٤مم اًمبٖمقى ؒ (ؿمٝمر وريمٕمتل اًمْمحك وأن أوشمر ىمبؾ أن أن٤مم

ـْ َصْقِم َيْقِم آصْمٜملَْمِ  :ىَم٤مَل  وومٞمف ◙ىمت٤مدة  ذح اًمسٜم٦م سمسٜمده قمـ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمُسِئَؾ قَم

ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمرٍ َصْقُم صَمالصَم٦ِم  :َوىَم٤مَل  ،َذاَك َيْقُم سُمِٕمْث٧ُم وِمٞمِف َوُوًمِْدُت وِمٞمفِ  َوَرَُمَْم٤مَن إمَِم  ،َأج ٤مٍم ُِم

ْهرِ  ـْ َصْقِم َيْقِم قَمَروَم٦مَ  :ىَم٤مَل  ،َرُمَْم٤مَن َصْقُم اًمد  ٤مِضٞم٦ََم  :ىَم٤مَل  ،َوؾُمِئَؾ قَم ٜم٦ََم اْحَ ُر اًمس  ُيَٙمٗمِّ

ـْ َصْقِم َيْقِم قَم٤مؿُمقَراءَ  ،َواًْمَب٤مىِمَٞم٦مَ  ٤مِضٞم٦َمَ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َوؾُمِئَؾ قَم ٜم٦ََم اْحَ ُر اًمس  َوَهَذا طَمِدي٨ٌم  ُيَٙمٗمِّ

ـِ ُُمَثٜم ك ،َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمِؿٌ  ،َصِحٞمٌح  ِد سْم ٛم  ـْ حُمَ ـِ ضَمْٕمَٗمرٍ  ،قَم ِد سْم ٛم  ـْ حُمَ ـْ ؿُمْٕمَب٦مَ  ،قَم  .قَم

طمدصمٜمل حمٛمد طمدصمٜم٤م همٜمدر طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ أيب أجقب قمـ ضمقيري٦م  -32

دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م وهل ص٤مئٛم٦م وم٘م٤مل  ☺ أن اًمٜمبل  :▲سمٜم٧م احل٤مرث 

  .(وم٠مومٓمري)ىم٤مًم٧م ٓ ىم٤مل  (شمريديـ أن شمّمقُمل همدا)ىم٤مًم٧م ٓ ىم٤مل  .(٧م أُمسأصٛم)

 ☺ ويم٤من همزا ُمع اًمٜمبل  ◙ؾمٕمٞمد اخلدري  وروى سمسٜمد قمـ أبك -33

ٓ شمس٤مومر اعمرأة )وم٠مقمجبٜمٜمل ىم٤مل  ☺ ؾمٛمٕم٧م أرسمٕم٤م ُمـ اًمٜمبل  :اصمٜمتل قمنمة همزوة ىم٤مل

إضحك وٓ حمرم وٓ صقم ذم يقُملم اًمٗمٓمر ووذوُمسػمة يقُملم إٓ وُمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م أ

صالة سمٕمد اًمّمبح طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وٓ سمٕمد اًمٕمٍم طمتك شمٖمرب وٓ شمِمد اًمرطم٤مل 

  .(إٓ إمم صمالصم٦م ُمس٤مضمد ُمسجد احلرام وُمسجد إىمَم وُمسجدي هذا
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طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ محٞمد سمـ قمبد  -34

ُمْم٤من إيامٟم٤م ُمـ ىم٤مم ر)ىم٤مل  ☺ أن رؾمقل اهلل  :◙اًمرمحـ قمـ أيب هريرة 

 .(واطمتس٤مسم٤م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أظمؼمين قمروة  -35 

ظمرج ًمٞمٚم٦م ُمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ ومّمغم  ☺ أن رؾمقل اهلل  :أظمؼمشمف ▲أن قم٤مئِم٦م 

ذم اعمسجد وصغم رضم٤مل سمّمالشمف وم٠مصبح اًمٜم٤مس ومتحدصمقا وم٤مضمتٛمع أيمثر ُمٜمٝمؿ ومّمٚمقا 

اًمٜم٤مس ومتحدصمقا ومٙمثر أهؾ اعمسجد ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ومخرج رؾمقل اهلل ُمٕمف وم٠مصبح 

ومّمغم ومّمٚمقا سمّمالشمف ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م قمجز اعمسجد قمـ أهٚمف طمتك  ☺ 

أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمف مل )ظمرج ًمّمالة اًمّمبح ومٚمام ىم٣م اًمٗمجر أىمبؾ قمغم اًمٜم٤مس ومتِمٝمد صمؿ ىم٤مل 

ومتقذم رؾمقل  .(قمٜمٝم٤مخيػ قمكم ُمٙم٤مٟمٙمؿ وًمٙمٜمل ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ ومتٕمجزوا 

وإُمر قمغم  ☺ ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ومتقذم رؾمقل اهلل -وإُمر قمغم ذًمؽ  ☺ اهلل 

 -¶ذًمؽ صمؿ يم٤من إُمر قمغم ذًمؽ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وصدرا ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر 

  .وروى ؒ

وقمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًم٘م٤مري أنف  -36

ٚم٦م ذم رُمْم٤من إمم اعمسجد وم٢مذا اًمٜم٤مس ًمٞم ◙ظمرضم٧م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :ىم٤مل

أوزاع ُمتٗمرىمقن يّمكم اًمرضمؾ ًمٜمٗمسف ويّمكم اًمرضمؾ ومٞمّمكم سمّمالشمف اًمرهط وم٘م٤مل قمٛمر 

مجٕم٧م ه١مٓء قمغم ىم٤مرئ واطمد ًمٙم٤من أُمثؾ صمؿ قمزم ومجٛمٕمٝمؿ قمغم أيب سمـ قإين أرى ًم

يمٕم٥م صمؿ ظمرضم٧م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م أظمرى واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة ىم٤مرئٝمؿ ىم٤مل قمٛمر ٟمٕمؿ 

يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمتل ي٘مقُمقن يريد آظمر اًمٚمٞمؾ ويم٤من اًمٜم٤مس اًمبدقم٦م هذه واًمتل 

  .ي٘مقُمقن أوًمف
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طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد  -37

 .؟ذم رُمْم٤من ☺ يمٞمػ يم٤مٟم٧م صالة رؾمقل اهلل ▲ أنف ؾم٠مل قم٤مئِم٦م  :اًمرمحـ

يمٕم٦م يّمكم أرسمٕم٤م ومال وم٘م٤مًم٧م ُم٤م يم٤من يزيد ذم رُمْم٤من وٓ ذم همػمه قمغم إطمدى قمنمة ر

شمسؾ قمـ طمسٜمٝمـ وـمقهلـ صمؿ يّمكم أرسمٕم٤م ومال شمسؾ قمـ طمسٜمٝمـ وـمقهلـ صمؿ يّمكم 

ي٤م قم٤مئِم٦م إن قمٞمٜمل شمٜم٤مُم٤من وٓ )ىم٤مل  .؟صمالصم٤م. وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أتٜم٤مم ىمبؾ أن شمقشمر

 .(يٜم٤مم ىمٚمبل

يم٤من اًمٜمبل  :ىم٤مًم٧م▲ قمـ ُمرسوق قمـ قم٤مئِم٦م  سمسٜمده وروى ؒ -38

 .طمٞم٤م ًمٞمٚمف وأج٘مظ أهٚمفإذا دظمؾ اًمٕمنم ؿمد ُمئزره وأ ☺ 

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ  وىم٤مل ؒ -39 

 ☺ أن اًمٜمبل  :☺ زوج اًمٜمبل ▲ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م 

يم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من طمتك شمقوم٤مه اهلل صمؿ اقمتٙمػ أزواضمف ُمـ سمٕمده 

 :وى وم٘م٤ملويم٠منف يٚمتٛمس ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ويٕمٚمؿ أُمتف وىمد ر -

 ¶:طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر  -40 

أروا ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اعمٜم٤مم ذم اًمسبع إواظمر وم٘م٤مل  ☺ أن رضم٤مٓ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل 

أرى رؤي٤ميمؿ ىمد شمقاـم٠مت ذم اًمسبع إواظمر ومٛمـ يم٤من ُمتحرهي٤م ) ☺ رؾمقل اهلل 

أن رؾمقل اهلل  :▲٤مئِم٦م وروى سمسٜمده قمـ قم (ومٚمٞمتحره٤م ذم اًمسبع إواظمر

ُمـ  :شمٜمبٞمف .(حتروا ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًمقشمر ُمـ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من)ىم٤مل  ☺ 

قمغم أن رؤي٦م أهؾ أى ُمٍم  7اعمٕمٚمقم أن اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء اؾمتدًمقا سم٤محلدي٨م رىمؿ 

ُمـ إُمّم٤مر ًمٚمٝمالل شمٕمتؼم رؤي٦م ًمٖمػمهؿ شمٚمزُمٝمؿ وجي٥م قمغم اجلٛمٞمع اًمّمٞم٤مم هل٤م وًمٙمـ 

ءٟم٤م ٓ يٚمزُمقن ُمـ مل ير اهلالل سمرؤي٦م همػمهؿ واؾمتدًمقا قمٚمٞمف سم٤محلدي٨م اًمبٕمض ُمـ وم٘مٝم٤م

  :اًمت٤مزم
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اؾمتٝمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من  سمسٜمده قمـ يمري٥م، طمٞم٨م روى اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ؒ -41

وومٞمف أن اسمـ قمب٤مس  ،▲ذم اًمِم٤مم طملم سمٕمثتف أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرث قوه

أجتف؟ ؾم٠مخف؟ وم٘م٤مل يمري٥م: رأج٧م اهلالل ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم اًمِم٤مم. ىم٤مل: أن٧م ر ◙

ىم٤مل: ٟمٕمؿ رأجتف ورآه اًمٜم٤مس ومّم٤مم اًمٜم٤مس وص٤مم ُمٕم٤موي٦م. ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: )ًمٙمٜم٤م رأجٜم٤مه 

: أٓ -يمري٥مي٘مقل -ٟمراه. وم٘مٚم٧م وًمٞمٚم٦م اًمسب٧م ومال ٟمزال ٟمّمقم طمتك ُٟمٙمٛمؾ صمالصملم أ

شمٙمتٗمل سمرؤي٦م ُمٕم٤موي٦م وأصح٤مسمف؟! ىم٤مل: ٓ، هٙمذا أُمرٟم٤م اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة 

ح قم يدل قمغم أن  -أهي٤م إظمقة-وهذا  (:ٚمٞمفواًمسالم(.)وقمغم طمد ىمقل أطمد اًمنما

هذه اعمس٠مخ٦م ُمـ ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد، ويمقن اعمسٚمٛملم خيتٚمٗمقن ذم ذًمؽ ٓ يرض، يمقن 

سمٕمدٟم٤م سمٞمقم هذا ٓ ي١مصمر، وٓ يثػم قمداوة وٓ وأهؾ اًمِم٤مم يّمقُمقن ىمبٚمٜم٤م سمٞمقم أ

سمٖمْم٤مء، أُم٤م يمقن أهؾ اًمبٚمد اًمقاطمد سمٕمْمٝمؿ يّمقم وسمٕمْمٝمؿ يٗمٓمر ومٝمذا اًمذي ومٞمف 

ة واًمبٖمْم٤مء، اًمّمقم يقم يّمقم اًمٜم٤مس واًمٗمٓمر يقم ُيٗمٓمر اًمٜم٤مس، ومٝمذا اًمذي اًمٕمداو

اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ قوه-شمقؾمٓمقا  -يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م-ُيٜمٝمك قمٜمف، وسمٕمض اًمٕمٚمامء 

: إذا احتدت اعمٓم٤مًمع ًمزم اًمّمقم وإذا اظمتٚمٗم٧م اعمٓم٤مًمع مل يٚمزم اًمّمقم،  -شمٞمٛمٞم٦م  وم٘م٤مًمقا

اظمتٚمٗم٧م مل يٚمزُمٜم٤م أن ٟمّمقم ًمرؤي٦م أهؾ سمٚمد : إذا احتدت اعمٓم٤مًمع ًمزم اًمّمقم، وإذا اإذً 

 إصح.قخيتٚمٗمقن ُمٕمٜم٤م ذم ُمٓمٚمع اًم٘مٛمر، وهذا ه

طمٞم٨م هن٤مي٦م  ُمـ اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م، وأن -أهي٤م إظمقة يمام شم٘مدم-وهذه اعمس٠مخ٦م 

أظمل اعمسٚمؿ  أظمل اًمداقمٞم٦م -ومٝم٤م هل سملم يديؽ  أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ًمٕمب٤مدة اًمّمٞم٤مم

اجلٝم٤مد ُم٤مدة ًمدروس ومٞمف ووم٘مٝمف أىمٞمده٤م هٜم٤م مجٚم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م  -أظمتل اعمسٚمٛم٦م 

وسمٕمده٤م ُمب٤مذة سمٜمٗمس اًمتسٚمسؾ أظمرى ُمـ أطم٤مدي٨م أطمٙم٤مم احل٩م ويم٠مهن٤م رسم٤مط سملم 

رؾم٤مًم٦م اهلدى اًمٜمبقى ًمٚمجٝم٤مد ) -:ه٤مشملم اًمٕمب٤مدشملم )اجلٝم٤مد واحل٩م( وقمٜمقاهن٤م اعمست٘مؾ

 :(واحل٩م أطمٙم٤مم وومْمؾ
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 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

 :ٕمراىمل ؒضم٤مء ذم شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد ًمٚمح٤مومظ اًم أطم٤مدي٨م اجلٝم٤مد -أوٓ 

1-  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ إَقْمَرِج قَم َُمَثُؾ اعْمَُج٤مِهِد ذِم ؾَمبِٞمِؾ »ىَم٤مَل  ☺ قَم

ـْ ِصَٞم٤مٍم، َوَٓ َصاَلٍة طَمت ك َيْرضِمعَ  ِذي َٓ َيْٗمؽُمُ ُِم اِئِؿ اًم  ٤مِئِؿ اًْمَ٘م٤مِئِؿ اًمد   يَمَٛمَثِؾ اًمّم 
ِ
َزاَد  شاَّلل 

ًمِ  ٞمَؾ ًمِٚمٜم بِلِّ »ِف ُُمْسٚمٌِؿ ذِم َأو 
؟ ىَم٤مَل َٓ شَمْسَتٓمِٞمُٕمقَٟمُف  ☺ ىمِ

ِ
َٝم٤مَد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  َُم٤م َيْٕمِدُل اجْلِ

شَملْمِ أَ   .شصَماَلصًم٤م يُمؾُّ َذًمَِؽ َيُ٘مقل َٓ شَمْسَتٓمِٞمُٕمقَٟمفُ وىَم٤مَل وَم٠َمقَم٤مُدوا قَمَٚمْٞمِف َُمر 

2-  
ِ
َ »ىَم٤مَل  ☺ َوقَمٜمُْف َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ِ
ُ عم َؾ اَّلل  ـْ شَمَٙمٗم  ِرضُمُف ُِم ـْ ضَم٤مَهَد ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف َٓ خُيْ

َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف، َوشَمّْمِديُؼ يَمٚمَِٛمتِِف َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜم ٦َم أَ  َيْرضِمَٕمُف إمَم َُمْسَٙمٜمِِف اًم ِذي وسَمْٞمتِِف إَٓ اجْلِ

ـْ َأضْمٍر أَ   .شهَمٜمِٞمَٛم٦مٍ وظَمَرَج ُِمٜمُْف َُمَع َُم٤م َٟم٤مَل ُِم

 َوقَمٜمُْف َأن  َرؾُمقَل  -3
ِ
ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَقِدْدت َأينِّ ُأىَم٤مشمُِؾ ذِم ؾَمبِٞمِؾ »ىَم٤مَل  ☺ اَّلل  َوَاًم 

 وَم٠ُمىْمَتُؾ صُمؿ  ُأطْمَٞم٤م وَم٠ُمىْمَتُؾ صُمؿ  ُأطْمَٞم٤م وَم٠ُمىْمَتُؾ، وَمَٙم٤مَن َأبُ 
ِ
َ قاَّلل  ُهَرْيَرَة َيُ٘مقُل صَماَلصًم٤م ُأؿْمِٝمُد اَّلل 

 ششَمَٕم٤ممَم 
ِ
َوَاًم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َٓ ُيْٙمَٚمُؿ َأطَمٌد ذِم ؾَمبِٞمِؾ »ىَم٤مَل   ☺. َوقَمٜمُْف َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ـْ ُيْٙمَٚمُؿ ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف إَٓ ضَم٤مَء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوضُمْرطُمُف َيْثَٕم٥ُم َدًُم٤م اًمٚم ْقنُ  ُ َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم ، َوَاَّلل 
ِ
 اَّلل 

يُح ِريُح ُِمْسٍؽ   .شًَمْقُن َدٍم َواًمرِّ

  َوقَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل  -4
ِ
ٍد سمَِٞمِدِه ًَمْقَٓ َأْن َأؿُمؼ  قَمغَم » ☺ َرؾُمقُل اَّلل  َوَاًم ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛم 

٦ٍم شَمْٖمزُ  ي  ـْ َٓ َأضِمُد ؾَمَٕم٦ًم وَم٠َممْحَِٚمُٝمْؿ َوَٓ واعْم١ُْمُِمٜملَِم َُم٤م ىَمَٕمْدت ظَمْٚمَػ رَسِ ، َوًَمِٙم
ِ
ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

 .شُٗمُسُٝمْؿ َأْن َيْ٘مُٕمُدوا سَمْٕمِديجَيُِدوَن ؾَمَٕم٦ًم وَمَٞمت بُِٕمقيِن، َوَٓ شَمٓمِٞم٥ُم َأنْ 

5-  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ إقَْمَرِج قَم ُ ًمَِرضُمَٚملْمِ »ىَم٤مَل  ☺ َوقَم َيْْمَحُؽ اَّلل 

 وَمُٞمْ٘مَتُؾ صُمؿ  يَ 
ِ
٤م َيْدظُمُؾ اجْلَٜم ٦َم ُيَ٘م٤مشمُِؾ َهَذا ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  ظَمَر يماَِلمُهَ ْٔ ٤م ا ُ َيْ٘مُتُؾ َأطَمُدمُهَ ُتقُب اَّلل 

 .شقَمغَم اًْمَ٘م٤مشمِِؾ وَمُٞمَ٘م٤مشمُِؾ وَمُٞمْسَتِْمَٝمدُ 
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6-  
ِ
 وَمَ٘م٤مَل ًمَِ٘مْقُِمِف َٓ َيْتَبْٕمٜمِل » ☺ َوقَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
ـْ إَنْبَِٞم٤مء هَمَزا َٟمبِلٌّ ُِم

ٍة، َوهُ  ـِ َوَٓ آظَمُر ىَمْد سَمٜمَك سُمٜمَْٞم٤مًٟم٤م، َوَح ٤م ُيِريُد َأْن َيْبٜمَِل هِب٤َم، َوَح ٤م َيبْ قَرضُمٌؾ ىَمْد َُمَٚمَؽ سُمْْمَع اُْمَرأَ

ى هَمٜماًَم أَ  ـْ قظَمٚمَِٗم٤مٍت، َوهُ وَيْروَمْع ؾَمْ٘مَٗمَٝم٤م، َوَٓ آظَمُر ىَمْد اؿْمؽَمَ ُر َأْوََٓدَه٤م وَمَٖمَزا وَمَدَٟم٤م ُِم
َيٜمَْتٔمِ

ْٛمِس َأن٧ِْم َُم٠مْ واًْمَ٘مْرَي٦ِم طِملَم َصغم  اًْمَٕمٍْمَ أَ  ـْ َذًمَِؽ، وَمَ٘م٤مَل ًمِٚمِم  ُُمقَرٌة، َوَأن٤َم َُم٠ْمُُمقٌر ىَمِريًب٤م ُِم

ُ قَمَٚمٞمِْف وَمَجَٛمُٕمقا َُم٤م هَمٜمُِٛمقا وَم٠َمىْمَبٚمَ  ٧ْم اًمٚم ُٝمؿ  اطْمَتبِْسَٝم٤م قَمكَم  ؿَمٞمًْئ٤م وَمُحبَِس٧ْم قَمَٚمْٞمِف طَمت ك وَمَتَح اَّلل 

ـْ يُمؾِّ ىمَ  بِٞمَٚم٦ٍم َرضُمٌؾ وَمَب٤مَيُٕمقُه اًمٜم ٤مُر ًمَِت٠ْميُمَٚمُف وَم٠َمب٧َْم َأْن شَمْٓمَٕمَٛمُف وَمَ٘م٤مَل وِمٞمُٙمْؿ هُمُٚمقٌل وَمْٚمُٞمَب٤ميِْٕمٜمِل ُِم

وَمَٚمِّمَ٘م٧ْم َيُد َرضُمٍؾ سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل وِمٞمُٙمْؿ اًْمُٖمُٚمقُل وَمْٚمُتَب٤ميِْٕمٜمِل ىَمبِٞمَٚمُتؽ وَمَب٤مَيَٕمْتُف ىَمبِٞمَٚمُتُف. ىَم٤مَل 

ًَمُف ُِمْثَؾ َرْأِس  صَماَلصَم٦ٍم سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل ُِمٜمُْٙمْؿ اًْمُٖمُٚمقُل َأنُْتْؿ هَمَٚمْٚمُتْؿ. وَم٠َمظْمَرضُمقا ووَمَٚمِّمَؼ َيُد َرضُمَٚملْمِ أَ 

٤مِل، َوهُ  ـْ َذَه٥ٍم، ىَم٤مَل وَمَقَضُٕمقُه ذِم اْحَ ِٕمٞمِد وَم٠َمىْمَبَٚم٧ْم اًمٜم ٤مُر وَم٠َميَمَٚمْتُف وَمَٚمْؿ حَتِؾ  قسَمَ٘مَرٍة ُِم سم٤ِمًمّم 

َ َرَأى قَمْجَزَٟم٤م َوَضْٕمَٗمٜم٤َم وَمَٓمٞم َبَٝم٤م ًَمٜم٤َم ٜم٤َم َذًمَِؽ سم٠َِمن  اَّلل 
ـْ ىَمْبٚمِ  .شاًْمَٖمٜم٤َمِئُؿ إِلطَمٍد ُِم

 َوقمَ  -7
ِ
َأجُّاَم ىَمْرَي٦ٍم َأتَٞمُْتُٛمقَه٤م وَم٠َمىَمْٛمُتْؿ وِمٞمَٝم٤م وَمَسْٝمُٛمُٙمْؿ » ☺ ٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

 َوَرؾُمقًمِِف صُمؿ  ِهَل ًَمُٙمؿْ 
ِ
 
ِ
َ َوَرؾُمقًَمُف وَم٢ِمن  مُخَُسَٝم٤م َّلل َرَواُه  شوِمٞمَٝم٤م، َوَأجُّاَم ىَمْرَي٦ٍم قَمَّم٧ْم اَّلل 

 ُُمْسٚمٌِؿ.

ـْ أَ  -8 ـْ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـُ َُمْرَيَؿ » ☺ يِب ُهَرْيَرَة َيْبُٚمُغ سمِِف اًمٜم بِل  قَم ُيقؿِمُؽ َأْن َيٜمِْزَل وِمٞمُٙمْؿ اسْم

٤مُل طَمت ك َٓ  ْزَي٦َم َوَيِٗمٞمُض اْحَ ٜمِْزيَر َوَيَْمُع اجْلِ ٚمِٞم٥َم َوَيْ٘مُتَؾ اخْلِ طَمَٙماًم ُُمْ٘مِسًٓم٤م َيْٙمرِسُ اًمّم 

 .شَيْ٘مَبَٚمُف َأطَمدٌ 

 :رم صحٞمحف وم٘م٤مل وروى آُم٤مم ُمسٚمؿ ؒ

ـُ َه٤مؿِمٍؿ  -9  سْم
ِ
صَمٜمِك قَمْبُد اَّلل  ـِ  -َواًمٚم ْٗمُظ ًَمُف  -طَمد  مْحَ صَمٜمِك قَمْبُد اًمر  ـَ  -طَمد  َيْٕمٜمِك اسْم

ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل يَم٤مَن  -َُمْٝمِدىٍّ  ـِ سُمَرْيَدَة قَم ـْ ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم ـِ َُمْرصَمٍد قَم ـْ قَمْٚمَ٘مَٛم٦َم سْم صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن قَم طَمد 

 
ِ
َر َأُِمػًما قَمغَم ضَمْٞمٍش أَ إَِذا  ☺  َرؾُمقُل اَّلل  ـْ وَأُم   َوَُم

ِ
تِِف سمَِتْ٘مَقى اَّلل  ٦ٍم َأْوَص٤مُه رِم ظَم٤مص  ي  رَسِ
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ا صُمؿ  ىَم٤مَل  ـَ اعْمُْسٚمِِٛملَم ظَمػْمً  »َُمَٕمُف ُِم
ِ
ـْ يَمَٗمَر سم٤ِمَّلل   ىَم٤مشمُِٚمقا َُم

ِ
 رِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ِ
اهْمُزوا سم٤ِمؾْمِؿ اَّلل 

ـَ  َٓ شَمُٖمٚمُّقا َوَٓ شَمْٖمِدُرواواهْمُزوا  َك ُِم َوَٓ مَتُْثُٚمقا َوَٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َوًمِٞمًدا َوإَِذا ًَمِ٘مٞم٧َم قَمُدو 

يمِلَم وَم٤مدْ  ـ  َُم٤م َأضَم٤مسُمقَك وَم٤مىْمَبْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ  -ظِماَللٍ و َ -قُمُٝمْؿ إمَِم صَماَلِث ظِمَّم٤مٍل اعْمنُْمِ وَم٠َمج ُتُٝم

٤مىْمَبْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػ  قَمٜمُْٝمْؿ صُمؿ  اْدقُمُٝمْؿ َويُمػ  قَمٜمُْٝمْؿ صُمؿ  اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اإِلؾْماَلِم وَم٢ِمْن َأضَم٤مسُمقَك ومَ 

ُْؿ إِْن وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ وَمَٚمُٝمْؿ َُم٤م  ُهْؿ َأهن  ـَ َوَأظْمؼِمْ ـْ َداِرِهْؿ إمَِم َداِر اعْمَُٝم٤مضِمِري ِل ُِم إمَِم اًمت َحقُّ

ـَ وَم٢ِمْن َأبَْقا َأْن َيَتَحق   ـَ َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م قَمغَم اعْمَُٝم٤مضِمِري ُْؿ ًمِْٚمُٛمَٝم٤مضِمِري ُهْؿ َأهن  ًُمقا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمظْمؼِمْ

 اًم ِذى جَيِْرى قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم َوَٓ 
ِ
ِب اعْمُْسٚمِِٛملَم جَيِْرى قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طُمْٙمُؿ اَّلل  َيُٙمقُٟمقَن يَم٠َمقْمَرا

٤مِهُدوا َُمَع اعْمُْسٚمِِٛملَم وَم٢ِمْن   ؿَمْكٌء إِٓ  َأْن جُيَ
ِ
ُهْؿ َأبَْقا وَمَسْٚمُٝمُؿ َيُٙمقُن هَلُْؿ رِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َواًْمَٗمْكء

 َوىَم٤مشمِْٚمُٝمؿْ 
ِ
ـْ سم٤ِمَّلل  ْزَي٦َم وَم٢ِمْن ُهْؿ َأضَم٤مسُمقَك وَم٤مىْمَبْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػ  قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢ِمْن ُهْؿ َأبَْقا وَم٤مؾْمَتِٕم . اجْلِ

 .احلدي٨م–

 10-  
ِ
ـِ َأبِك َأْورَم ىَم٤مَل َدقَم٤م َرؾُمقُل اَّلل   سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  قَمغَم  ☺  وروى سمسٜمده قَم

َس٤مِب اْهِزِم إطَْمَزاَب اًمٚم ُٝمؿ  اْهِزُْمُٝمْؿ »طْمَزاِب وَمَ٘م٤مَل إَ 
يَع احْلِ اًمٚم ُٝمؿ  ُُمٜمِْزَل اًْمِٙمَت٤مِب رَسِ

 . شَوَزًْمِزهْلُؿْ 

ٌة َُمْ٘مُتقًَم٦ًم رِم سَمْٕمِض شمِْٚمَؽ  -11 ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل ُوضِمَدِت اُْمَرأَ ـِ اسْم ـْ َٟم٤موِمٍع قَم روى سمسٜمده قَم

  اعْمََٖم٤مِزى وَمٜمََٝمك َرؾُمقُل 
ِ
ْبٞم٤َمِن. ☺  اَّلل   َواًمّمِّ

ِ
ـْ ىَمْتِؾ اًمٜمَِّس٤مء  قَم

  وروى سمسٜمده قمـ -12
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل   سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  ىَمَسَؿ رِم  ☺  َٟم٤مومٌِع قَم

ضُمِؾ ؾَمْٝماًم.  اًمٜم َٗمِؾ ًمِْٚمَٗمَرِس ؾَمْٝمَٛملْمِ َوًمِٚمر 

ـُ قَمب ٤مٍس ىَم٤مَل طَمد   -13  سْم
ِ
ـُ اخْلَٓم ٤مِب ىَم٤مَل َح ٤م وروى سمسٜمده قمـ قَمْبُد اَّلل  صَمٜمِك قُمَٛمُر سْم

 
ِ
يملَِم َوُهْؿ َأْخٌػ َوَأْصَح٤مسُمُف صَماَلصُماِمَئ٦ٍم َوشمِْسَٕم٦َم  ☺  يَم٤مَن َيْقُم سَمْدٍر َٟمَٔمَر َرؾُمقُل اَّلل  إمَِم اعْمنُْمِ

  قَمنَمَ َرضُماًل 
ِ
ِف اًْمِ٘مْبَٚم٦َم صُمؿ  َُمد  َيَدْيِف وَمَجَٕمَؾ هَيْ  ☺  وَم٤مؾْمَتْ٘مَبَؾ َٟمبِكُّ اَّلل  ُٝمؿ  َأنِْجْز »تُِػ سمَِرسمِّ اًمٚم 
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ـْ َأْهِؾ اإِلؾْماَلِم  ْؽ َهِذِه اًْمِٕمَّم٤مسَم٦ُم ُِم
مِم َُم٤م َوقَمْدشَمٜمِك اًمٚم ُٝمؿ  آِت َُم٤م َوقَمْدشَمٜمِك اًمٚم ُٝمؿ  إِْن هَتْٚمِ

ا َيَدْيِف ُُمْسَتْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مْبٚمَ  .شَٓ شُمْٕمَبْد رِم إَْرضِ  ِف َُم٤مدًّ ٦ِم طَمت ك ؾَمَ٘مَط ِرَداُؤُه وَماَمَزاَل هَيْتُِػ سمَِرسمِّ

ـْ َُمٜمِْٙمَبْٞمِف وَم٠َمت٤َمُه َأبُ  ـْ َوَراِئِف. َوىَم٤مَل َي٤م ققَم سَمْٙمٍر وَم٠َمظَمَذ ِرَداَءُه وَم٠َمْخَ٘م٤مُه قَمغَم َُمٜمِْٙمَبْٞمِف صُمؿ  اًْمَتَزَُمُف ُِم

ُف ؾَمُٞمٜمِْجُز ًَمَؽ َُم٤م َوقَمَدَك وَم٠َمنَْزَل  َؽ وَم٢ِمٟم   يَمٗم٤مَك ُُمٜم٤َمؿَمَدشُمَؽ َرسم 
ِ
ُ قَمز  َوضَمؾ   َٟمبِك  اَّلل   خل ُّٱ: اَّلل 
 َّ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ُ سم٤ِمعْمَاَلِئَٙم٦ِم. [9]إنٗم٤مل:  ُه اَّلل   .سمسٜمده وروى آُم٤مم اًمبخ٤مرى ؒ -وَم٠َمَُمد 

ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل  ☺ ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل  :◙قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد  -14

ؿ سمر صم)ىم٤مل  ؟ىمٚم٧م صمؿ أي .(اًمّمالة قمغم ُمٞم٘م٤مهت٤م)ىم٤مل  ؟اهلل أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ

 ☺ ومسٙم٧م قمـ رؾمقل اهلل  .(اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل)ىم٤مل  ؟ىمٚم٧م صمؿ أي .(اًمقاًمديـ

ي٤م رؾمقل اهلل  :أهن٤م ىم٤مًم٧م▲ وروى سمسٜمده قمـ قم٤مئِم٦م  -اؾمتزدشمف ًمزادين قوًم

 .(ًمٙمـ أومْمؾ اجلٝم٤مد طم٩م ُمؼمور)ىم٤مل  ؟شمرى اجلٝم٤مد أومْمؾ اًمٕمٛمؾ أومال ٟمج٤مهد

ًمٞمامن أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمقوم٘م٤مل طمدصمٜم٤م أب روى ؒ -15  زهري ىم٤مل ا

ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل  :طمدصمف ىم٤مل ◙طمدصمٜمل قمٓم٤مء سمـ يزيد اًمٚمٞمثل أن أب٤م ؾمٕمٞمد اخلدري 

ُم١مُمـ جي٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل سمٜمٗمسف ) ☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟اهلل أي اًمٜم٤مس أومْمؾ

ُم١مُمـ ذم ؿمٕم٥م ُمـ اًمِمٕم٤مب يت٘مل اهلل ويدع اًمٜم٤مس ُمـ )ىم٤مل  ؟ىم٤مًمقا صمؿ ُمـ .(وُم٤مًمف

 .(ذه

وم٘م٤مل  ☺ ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل  :لىم٤م ◙وروى سمسٜمده قمـ أيب ُمقؾمك  -16

اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٚمٛمٖمٜمؿ واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٚمذيمر واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمػمى ُمٙم٤مٟمف ومٛمـ ذم ؾمبٞمؾ 

  .(ذم ؾمبٞمؾ اهللقُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝم)ىم٤مل  ؟اهلل

ُمـ آُمـ ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل ◙روى سمسٜمده قمـ أيب هريرة  -17

رُمْم٤من يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م ضم٤مهد  سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وأىم٤مم اًمّمالة وص٤مم
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وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمبنم  .(ضمٚمس ذم أرضف اًمتل وًمد ومٞمٝم٤موذم ؾمبٞمؾ اهلل أ

إن ذم اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م أقمده٤م اهلل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُم٤م سملم )ىم٤مل  ؟اًمٜم٤مس

٢مٟمف أوؾمط اًمدرضمتلم يمام سملم اًمسامء وإرض وم٢مذا ؾم٠مختؿ اهلل وم٤مؾم٠مخقه اًمٗمردوس وم

  .وُمٜمف شمٗمجر أهن٤مر اجلٜم٦م ومقىمف قمرش اًمرمحـ -أراه  -اجلٜم٦م وأقمغم اجلٜم٦م 

ًمٖمدوة ذم )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :◙روى سمسٜمده قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  -18

ُم٤م ُمـ قمبد )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :وقمٜمف - روطم٦م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤موؾمبٞمؾ اهلل أ

ن ًمف اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م إٓ اًمِمٝمٞمد ح٤م يٛمقت ًمف قمٜمد اهلل ظمػم يرسه أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م وأ

 .(يرى ُمـ ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة وم٢مٟمف يرسه أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘متؾ ُمرة أظمرى

أىمقاُم٤م ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ إمم سمٜمل قم٤مُمر  ☺ سمٕم٨م اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙وقمٜمف  -19 

ذم ؾمبٕملم ومٚمام ىمدُمقا ىم٤مل هلؿ ظم٤مزم أت٘مدُمٙمؿ وم٢من أُمٜمقين طمتك أبٚمٖمٝمؿ قمـ رؾمقل اهلل 

إذ أوُم١موا إمم  ☺ ىمريب٤م ومت٘مدم وم٠مُمٜمقه ومبٞمٜمام حيدصمٝمؿ قمـ اًمٜمبل وإٓ يمٜمتؿ ُمٜمل  ☺ 

رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومٓمٕمٜمف وم٠منٗمذه وم٘م٤مل اهلل أيمؼم ومزت ورب اًمٙمٕمب٦م صمؿ ُم٤مًمقا قمغم سم٘مٞم٦م 

وم٠مظمؼم  -ىم٤مل مه٤مم وم٠مراه آظمر ُمٕمف  -أصح٤مسمف وم٘متٚمقهؿ إٓ رضمال أقمرج صٕمد اجلبؾ 

ٜم٤م ٟم٘مرأ أن أهنؿ ىمد ًم٘مقا رهبؿ ومريض قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ ومٙم ☺ اًمٜمبل  ♠ضمؼميؾ 

صمؿ ٟمسخ سمٕمد ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ أرسمٕملم  .سمٚمٖمقا ىمقُمٜم٤م أن ًم٘مٞمٜم٤م رسمٜم٤م ومريض قمٜم٤م وأرض٤مٟم٤م

وسمٜمل حلٞم٤من وسمٜمل قمّمٞم٦م اًمذيـ قمّمقا اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  صب٤مطم٤م قمغم رقمؾ وذيمقان

 ☺ . 

هم٤مب قمٛمل أنس سمـ اًمٜمرض قمـ ىمت٤مل سمدر  :ىم٤مل ◙وروى سمسٜمده قمٜمف  -20

ٚم٧م اعمنميملم ًمئـ اهلل أؿمٝمدين ىمت٤مل وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل همب٧م قمـ أول ىمت٤مل ىم٤مشم

ومٚمام يم٤من يقم أطمد واٟمٙمِمػ اعمسٚمٛمقن ىم٤مل مهللا إين  .اعمنميملم ًمػميـ اهلل ُم٤م أصٜمع

أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء يٕمٜمل أصح٤مسمف وأبرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء يٕمٜمل 

صمؿ شم٘مدم وم٤مؾمت٘مبٚمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل ي٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اجلٜم٦م ورب اًمٜمرض  .اعمنميملم
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ضمد رحيٝم٤م ُمـ دون أطمد ىم٤مل ؾمٕمد ومام اؾمتٓمٕم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م صٜمع ىم٤مل أنس إين أ

رُمٞم٦م سمسٝمؿ ووضمدٟم٤مه ىمد وـمٕمٜم٦م سمرُمح أوومقضمدٟم٤م سمف سمْمٕم٤م وصمامٟملم ضسم٦م سم٤مًمسٞمػ أ

ٟمٔمـ أن وىم٤مل أنس يمٜم٤م ٟمرى أ .ىمتؾ وىمد ُمثؾ سمف اعمنميمقن ومام قمرومف أطمد إٓ أظمتف سمبٜم٤مٟمف

 َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿمب٤مهف
 إمم آظمر أي٦م  .[23]إطمزاب: 

ًم٘م٤مب ىمقس ذم اجلٜم٦م ظمػم )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :◙وقمـ أيب هريرة  -21

روطم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل ظمػم مم٤م شمٓمٚمع ووىم٤مل ًمٖمدوة أ .مم٤م شمٓمٚمع قمٚمٞمف اًمِمٛمس وشمٖمرب

 .سمسٜمده روى آُم٤مم اًمبٖمقى ؒ ورم ذح اًمسٜم٦م (قمٚمٞمف اًمِمٛمس وشمٖمرب

ـْ ؾَمْٚماَمَن اخْلػَْمِ  -22  قَم
ِ
ـْ َراسَمَط َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم ذِم ؾَمبِٞمِؾ »ىَم٤مَل:  ،☺ ، َأن  َرؾُمقَل اَّلل  َُم

سمًِٓم٤م، ضَمَرى ًَمُف ُِمْثُؾ َذًمَِؽ إضَْمِر،  ـْ َُم٤مَت ُُمَرا ، يَم٤مَن ًَمُف َأضْمُر ِصَٞم٤مِم ؿَمْٝمٍر ُُمِ٘مٞمٍؿ، َوَُم
ِ
اَّلل 

ـَ اًْمَٗمت ٤منِ  ـَ ُِم ْزُق، َوُأوُِم  َهَذا طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح. :ىم٤ملصمؿ ش. َوُأضْمِرَي قَمَٚمْٞمِف اًمرِّ

23 -  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َأن ُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اَّلل  َٓ »ىَم٤مَل:  ،☺ وروى سمسٜمده قمـ قَم

حُّ  َتِٛمُع اًمِمُّ ، َوُدظَم٤مُن ضَمَٝمٜم َؿ ذِم ضَمْقِف قَمْبٍد َأبًَدا، َوٓ جَيْ
ِ
َتِٛمُع هُمَب٤مٌر ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  جَيْ

ُٝماَم اًمٜم ٤مُر: قَملْمٌ سَمَٙم٧ْم " :☺ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜم بِلُّ ش ٍد َأبًَداَواإِلياَمُن ذِم ىَمْٚم٥ِم قَمبْ  َٓ مَتَسُّ قَمْٞمٜم٤َمِن 

، َوقَملْمٌ سَم٤مشمَ 
ِ
ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اَّلل   ُِم

ِ
 ."٧ْم حَتُْرُس ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

  وروى ؒ -24
ِ
ـُ ظَم٤مًمٍِد، َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ »ىَم٤مَل:  ،☺ سمسٜمده قمـ َزْيُد سْم َُم

َز هَم٤مزِ  ، وَمَ٘مْد ضَمٝم   سمَِخػْمٍ
ِ
ـْ ظَمٚم َػ هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  ، َوَُم ، وَمَ٘مْد هَمَزا

ِ
ًي٤م ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

تِفِ ش.هَمَزا   .َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم ِصح 

ـَ قَمْٛمٍرو، ىم٤مل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜم بِلِّ  -25  سْم
ِ
 ☺ روى سمسٜمده قمـ قَمْبَد اَّلل 

صمؿ ىم٤مل ش. وَمِٗمٞمِٝماَم وَمَج٤مِهدْ »ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. ىَم٤مَل: ش َأطَملٌّ َواًمَِداَك؟»َٝم٤مِد، وَمَ٘م٤مَل: َيْست٠ْمِذُٟمُف ذِم اجْلِ 

ـْ قُمَبْٞمِد  ـْ آَدَم، َوَأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ، قَم ٌد، قَم ٛم  تِِف، َأظْمَرضَمُف حُمَ َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم ِصح 
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ـْ ؿُم  ٤م قَم ـْ َأبِٞمِف، يماِلمُهَ ـِ ُُمَٕم٤مٍذ، قَم  سْم
ِ
َٓ ْٕمَب٦َم صمؿ ىَم٤مَل ؒاَّلل  ِع  : َهَذا ذِم ضِمَٝم٤مِد اًمت َٓمقُّ

َٝم٤مُد وَمْرًض٤م ُُمَتَٕمٞمِّٜم٤ًم، وَمال طَم٤مضَم٦َم إمَِم  ، وَم٢ِمْن يَم٤مَن اجْلِ ـِ إَِذا يَم٤مَٟم٤م ُُمْسٚمَِٛملْمِ ُرُج إِٓ سم٢ِِمْذِن إَبََقْي  خَيْ

٤م َوظَمَرَج، َوإِْن يَم٤مَن إَبََقانِ  ، وَمَٞمْخُرُج ُدوَن إِْذهِنِاَم،  إِْذهِنِاَم، َوإِْن َُمٜمََٕم٤مُه قَمَّم٤ممُهَ ـِ يَم٤مومَِرْي

َٝم٤مُد أَ  ، ووَمْرًض٤م يَم٤مَن اجْلِ قَم٤مِت يَم٤محْل٩َمِّ ـَ اًمت َٓمقُّ  ُِم
ٍ
ء ُرُج إمَِم َرْ َٓ خَيْ قًم٤م، َويَمَذًمَِؽ  شَمَٓمقُّ

ًمَِداِن اعْمُْسٚمِاَمِن أَ  َع إَِذا يَمِرَه اًْمَقا َي٤مَرِة، َوٓ َيُّمقُم اًمت َٓمقُّ ٤م، إِٓ وَواًْمُٕمْٛمَرِة، َواًمزِّ َأطَمُدمُهَ

عِ  ُرُج إمَِم ضِمَٝم٤مِد اًمت َٓمقُّ َٓ خَيْ َت٤مُج وِمٞمِف إمَِم إِْذهِنِاَم، َويَمَذًمَِؽ  إِٓ  سم٢ِِمْذهِنِاَم، َوَُم٤م يَم٤مَن وَمْرًض٤م وَمال حَيْ

ُرُج إمَِم احْل٩َمِّ إِٓ سمِ  َٓ خَيْ ـٌ قَم٤مضِمٌؾ، يَماَم   إَِذا يَم٤مَن هَلُْؿ قَمَٚمٞمِْف َدْي
ِ
َ سم٢ِِمْذِن اًْمُٖمَرَُم٤مء ٢ِمْذهِنِْؿ، وَم٢ِمْن شَمَٕملم 

ْج قَمغَم اإِلْذِن. َٝم٤مِد، مَلْ ُيَٕمرِّ  .وقمـ شمٓمقع اًمٜمس٤مء سم٤مجلٝم٤مد قَمَٚمْٞمِف وَمْرُض اجْلِ

ٍذ، ىَم٤مًَم٧ْم:  روى ؒ -26  سَمٞمِِّع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقِّ ـِ اًمرُّ َُمَع اًمٜم بِلِّ ويُمٜم ٤م َٟمْٖمزُ »سمسٜمده قَم

ِديٜم٦َمِ  وَمٜمَْسِ٘مل اًْمَ٘مْقَم، َوَٟمْخُدُُمُٝمْؿ، َوَٟمُردُّ  ،☺  َهَذا طَمِدي٨ٌم ش اجْلَْرطَمك، َواًْمَ٘مْتغَم إمَِم اعْمَ

٦م، ىم٤مًم٧ْم:  َنَّْم٤مِري  ْٕ ـْ أم قمٓمّٞم٦م ا ؾمْبع  ☺ همزْوت َُمَع رؾُمقِل اهلل »َصِحٞمٌح َوَصح  قم

أظْمُٚمُٗمُٝمْؿ ذِم ِرطم٤مهِلِْؿ، وم٠مْصٜمُع هلُؿ اًمٓم َٕم٤مم، وُأداِوي اجلْرطمك، وأىمقُم قمغم ش همزواٍت 

 اعمْرىض. 

 َوقَمـ أن -
ِ
سم٠ُممِّ ؾُمٚمْٞمٍؿ وٟمِْسقٍة ُِمـ إنّم٤مِر ويْٖمزُ » ☺ س، ىَم٤مَل: يَم٤مَن رؾُمقُل اهلل

، ومٞمْسِ٘ملم اَح٤مء، وُيداِويـ اجلْرطمك. ىَم٤مَل اإِلُم٤مُم: ذِم احْلِدي٨م دًمِٞمؾ قمغم شُمٕمُف إِذا همزا 

ز اخْلُُروج سم٤ِمًمٜمَس٤مء ذِم اًْمَٖمزْ  وْمؼ واخلدُم٦م.وضَمَقا  ًمٜمَْقع ُمـ اًمرِّ

 روى سمسٜمده قمـ ضَم٤مسمِ  -27 
ِ
 ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
ـَ قَمْبِد اَّلل  احْلَْرُب » :☺ َر سْم

تِِف، َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ،ش.ظُمْدقَم٦مٌ   َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم ِصح 

ٞم٤ًّم، َيُ٘مقُل: سَمَٕمَثٜم٤َم َرؾُمقُل  -28
ـِ َأيِب َراوِمٍع، ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَمٚمِ  سْم

ِ
ـْ قُمَبْٞمِد اَّلل  روى سمسٜمده قَم

 
ِ
ْ٘مَداُد، وَمَ٘م٤مَل: َأنَ  ☺ اَّلل 

ِ
، َواعْم سَمػْمُ اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا طَمت ك شَم٠ْمتُقا َرْوَض٦َم ظَم٤مٍخ، وَم٢ِمن  هِب٤َم »٤م، َواًمزُّ

ـُ سمَِٔمِٕمٞمٜم٦ٍَم، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َأظْمِرضِمل شفَمِٕمٞمٜم٦ًَم َُمَٕمَٝم٤م يمَِت٤مٌب  ، وَمَخَرضْمٜم٤َم شُمَٕم٤مِدي سمِٜم٤َم ظَمْٞمُٚمٜم٤َم، وَم٢ِمَذا َٟمْح
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ـ  اًْمِٙمَت٤مَب، أَ اًْمِٙمَت٤مَب، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َُم٤م َُمِٕمل يمَِت٤م ـ  اًمثَِّٞم٤مَب، وٌب، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم هَل٤َم: ًَمُتْخِرضِم ًَمُتْٚمِ٘م

 
ِ
ـْ قِمَ٘م٤مِصَٝم٤م، وَم٠َمتَْٞمٜم٤َم َرؾُمقَل اَّلل  ـِ َأيِب سَمْٚمَتَٕم٦َم إمِم  ،☺ وَم٠َمظْمَرضَمْتُف ُِم ـْ طَم٤مـم٥ِِم سْم وَم٢ِمذا وِمٞمِف: ُِم

٦َم خُيْؼِمُ سمَِبْٕمضِ  ـْ سمَِٛمٙم  يملَِم، مِم  ـَ اعْمنُْمِ َُم٤م َهَذا َي٤م »وَمَ٘م٤مَل:  ،☺ َأُْمِر اًمٜم بِلِّ  ُأن٤َمٍس ُِم

،إيِنِّ يُمٜم٧ُْم اُْمرَ ًشطَم٤مـم٥ُِم؟ َٓ شَمْٕمَجْؾ قَمكَم  ـْ  ا، وَمَ٘م٤مَل:  ـْ ُِم ُُمْٚمَّمً٘م٤م ذِم ىُمَرْيٍش، َومَلْ َأيُم

سَم٤مهِتِْؿ،  سَم٤مٌت حَيُْٛمقَن هِب٤َم ىَمَرا ـَ هَلُْؿ ىَمَرا ـَ اعْمَُٝم٤مضِمِري ـْ َُمَٕمَؽ ُِم ـْ زِم َأنُْٗمِسٝم٤م، َويَم٤مَن َُم َومَلْ َيُٙم

٤م ذِم   َُم٤م وَمَٕمْٚمُتُف ؿَمٙمًّ
ِ
سَم٦ٌم، وَم٠َمطْمَبْب٧ُم إِْذ وَم٤مشَمٜمِل َذًمَِؽ َأْن َأت ِخَذ قِمٜمَْدُهْؿ َيًدا، َواَّلل  ٦َم ىَمَرا سمَِٛمٙم 

 
ِ
ُف ىَمْد َصَدَق » :☺ ِديٜمِل، َوٓ ِرىًض سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر سَمْٕمَد اإِلؾْمالِم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ، وَمَ٘م٤مَل شإِٟم 

ْب قُمٜمَُؼ َهَذا اعْمُٜم٤َموِمِؼ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜم بِلُّ قُمَٛمرُ  ، َدقْمٜمِل َأْضِ
ِ
ُف ىَمْد ؿَمِٝمَد  :☺ : َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  " إِٟم 

َٚمَع قَمغَم َأْهِؾ سَمْدٍر، وَمَ٘م٤مَل:  َ اـم  اقْمَٛمُٚمقا َُم٤م ؿِمْئُتْؿ وَمَ٘مْد هَمَٗمْرُت »سَمْدًرا، َوَُم٤م ُيْدِريَؽ ًَمَٕمؾ  اَّلل 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ، َوَٟمَزًَم٧ْم:شًَمُٙمؿْ 
ـِ [1]اعمٛمتحٜم٦م:  َّ جن ـْ ىُمَتٞمْب٦ََم سْم ٌد، قَم تِِف، َأظْمَرضَمُف حُمَٛم  . َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم ِصح 

ـِ  ـْ ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ِه، يُمؾٌّ قَم ـِ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم َوهَمػْمِ ـْ َأيِب سمْٙمِر سْم ِه، َوَأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ، قَم ؾَمِٕمٞمٍد َوهَمػْمِ

ىَم٤مَل اإِلُم٤مُم: وذِم طَمِدي٨م طَم٤مـم٥ِم دًمِٞمؾ قمغم َأن طمٙمؿ اعمت٠مول ذِم  :ىم٤مل صمؿ -قُمَٞمْٞمٜم٦َمَ 

د ٓؾمتحالًمف ُمـ همػْم شَم٠ْمِويؾ  ووِمٞمِف ضَمَقاز  -اؾْمتَِب٤مطَم٦م اعْمَْحُٔمقر ظمالف طمٙمؿ اعمتٕمٛمِّ

، أ ؿمبف إىَِم٤مَُم٦م ؿَمَٝم٤مَدة ذِم إصِْمَب٤مت طمؼٍّ إمِم َُم٤م أواًمٜمّٔمر إمِم َُم٤م يٜمٙمِِمػ ُمـ اًمٜمِّس٤مء إِلىَم٤مَُم٦م طمدٍّ

ُُُمقر. وومِٞمِف دًمِٞمٌؾ قمغم َأن ُمـ يمّٗمر ُُمسٚمام، أ ْٕ ٟمّٗم٘مف قمغم اًمت ٠ْمِويؾ، َويَم٤مَن ُمـ وذًمِؽ ُمـ ا

َٓ ُيَٕم٤مىم٥م، وم٢ِمن اًمٜمّبِل  ضْمتَِٝم٤مد  ِٓ ملْ يٕمٜمِّػ قُمٛمر سْمـ اخْلّٓم٤مب قمغم ىمْقًمف: دقْمٜمِل  ☺ أهؾ ا

ب قُمٜمُؼ َهَذا اعمُٜم٤موِمِؼ سمٕمد َُم٤م صّدىمف اًمّرؾُمقل  َن قُمٛمر ملْ ي٘مؾ وِمٞماَم اد   ☺ أْضِ
ِٕ قَم٤مُه، 

ذًمِؽ قمغم ؾَمبِٞمؾ اًْمٕمدوان، إِْذ يَم٤مَن ذًمِؽ اًمّمٜمٞمُع ُمـ طَم٤مـم٥ِم ؿَمبِٞمٝم٤م سم٠َِموْمَٕم٤مل اعْمُٜم٤َموِم٘ملم، 

ٓ  َأن اًمٜمّبِل  ـِ اؾْمؿ ىمْد أظمؼم َأن اهلل ىمْد همٗمر ًمُف ذًمِؽ َوقَمٗم٤م قَمٜمفُ  ☺ إِ َل قم ، وَمَزا

 .(ًمٕمس٘مالين واًمّمٜمٕم٤مٟمكورم ؾمبؾ اًمسالم رطمؿ اهلل ص٤مطمبٞمف )ا -هاًمٜمَِّٗم٤مق.ا
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"ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل  :☺ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙قمـ أيب هريرة  -29

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمٕمزم و حيدث ٟمٗمسف سمف ُم٤مت قمغم ؿمٕمب٦م ُمـ ٟمٗم٤مق" رواه ُمسٚمؿ

قمغم اجلٝم٤مد وأخح٘مقا سمف ومٕمؾ يمؾ واضم٥م ىم٤مًمقا وم٢من يم٤من ُمـ اًمقاضمب٤مت اعمٓمٚم٘م٦م يم٤مجلٝم٤مد 

ف وإن يم٤من ُمـ اًمقاضمب٤مت اعم١مىمت٦م وضم٥م اًمٕمزم قمغم وضم٥م اًمٕمزم قمغم ومٕمٚمف قمٜمد إُمٙم٤مٟم

ومٕمٚمف قمٜمد دظمقل وىمتف وإمم هذا ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م إصقل وذم اعمس٠مخ٦م ظمالف 

ُمٕمروف وٓ خيٗمك أن اعمراد ُمـ احلدي٨م هٜم٤م أن ُمـ مل يٖمز سم٤مًمٗمٕمؾ ومل حيدث ٟمٗمسف 

ُم٤مت قمغم ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق وم٘مقًمف "ومل حيدث ٟمٗمسف" ٓ يدل قمغم وسم٤مًمٖمز

وٓ طمدث وٕمزم اًمذي ُمٕمٜم٤مه قم٘مد اًمٜمٞم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ سمؾ ُمٕمٜم٤مه هٜم٤م مل خيٓمر سمب٤مًمف أن يٖمزاًم

سمب٤مًمف طمٞمٜم٤م ُمـ وظمٓمر اخلروج ًمٚمٖمزوطمدصمٝم٤م سمف أقؾم٤مقم٦م ُمـ قمٛمره وًمقسمف ٟمٗمسف وًم

صمؿ  ☺ ٟمٔمػم ىمقًمف قإطمٞم٤من ظمرج ُمـ آشمّم٤مف سمخّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق وه

ء ُمـ إُمقر وطمدي٨م اًمٜمٗمس صغم ريمٕمتلم ٓ حيدث ومٞمٝمام ٟمٗمسف أي مل خيٓمر سمب٤مًمف ر

همػم اًمٕمزم وقم٘مد اًمٜمٞم٦م ودل قمغم أن ُمـ طمدث ٟمٗمسف سمٗمٕمؾ ـم٤مقم٦م صمؿ ُم٤مت ىمبؾ ومٕمٚمٝم٤م 

 .أنف ٓ يتقضمف قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م ُمـ مل حيدث ٟمٗمسف هب٤م أصال

ىم٤مل: "ضم٤مهدوا اعمنميملم سم٠مُمقاًمٙمؿ  ☺ أن اًمٜمبل  ◙وقمـ أنس  -30

دي٨م دًمٞمؾ قمغم وأنٗمسٙمؿ وأخسٜمتٙمؿ" رواه أمحد واًمٜمس٤مئل وصححف احل٤ميمؿ احل

سمذًمف ح٤م ي٘مقم سمف قسم٤مخلروج واعمب٤مذة ًمٚمٙمٗم٤مر وسم٤مح٤مل وهقوضمقب اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس وه

اعمٗم٤مد ُمـ قمدة آي٤مت ذم اًم٘مرآن قُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ذم اجلٝم٤مد واًمسالح وٟمحقه وهذا ه

واجلٝم٤مد سم٤مًمٚمس٤من سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م  [41]اًمتقسم٦م:  َّ  حم جم يلُّٱ

ٚم٘م٤مء واًمزضمر وٟمحقه ُمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف قمٚمٞمٝمؿ ودقم٤مئٝمؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم وسم٤مٕصقات قمٜمد اًم

ـْ قَمدُ »وٟمٙم٤مي٦م ًمٚمٕمد ٓ  يُمت٥َِم هَلُْؿ سمِِف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح  َٟمْٞماًل وَوٓ َيٜم٤َمًُمقَن ُِم  ☺ وىم٤مل  شإِ

 .اًمٙمٗم٤مر أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ وىمع اًمٜمبؾقإن هج حلس٤من ؒ
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"ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح  :☺ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ¶قمـ اسمـ قمب٤مس  -31 

 .وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦م" ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ىم٤مل إٟمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمٜم٤م ُمٕمنم إنّم٤مر يٕمٜمل  ◙قمـ أيب أجقب  -32

ىم٤مًمف ردا قمغم ُمـ أنٙمر قمغم ُمـ محؾ قمغم  شَوٓ شُمْٚمُ٘مقا سم٠َِمجِْديُٙمْؿ إمَِم اًمت ْٝمُٚمَٙم٦مِ »ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

صػ اًمروم طمتك دظمؾ ومٞمٝمؿ رواه اًمثالصم٦م وصححف اًمؽمُمذي وىم٤مل طمسـ صحٞمح 

اعمذيمقرون ُمـ طمدي٨م أؾمٚمؿ سمـ يزيد أيب قمٛمران  همري٥م واسمـ طمب٤من واحل٤ميمؿ أظمرضمف

ىم٤مل يمٜم٤م سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومخرج صػ قمٔمٞمؿ ُمـ اًمروم ومحٛمؾ رضمؾ ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم 

صػ اًمروم طمتك طمّمؾ ومٞمٝمؿ صمؿ رضمع ومٞمٝمؿ ُم٘مبال ومّم٤مح اًمٜم٤مس ؾمبح٤من اهلل أخ٘مك 

أجقب أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ شم١موًمقن هذه أي٦م قمغم هذا اًمت٠مويؾ قسمٞمده إمم اًمتٝمٚمٙم٦م وم٘م٤مل أب

وإٟمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمٜم٤م ُمٕمنم إنّم٤مر إٟم٤م ح٤م أقمز اهلل ديٜمف ويمثر ٟم٤مسه ىمٚمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م 

ًمٜم٤م ىمد ض٤مقم٧م ومٚم ن٤م ىمٛمٜم٤م ومٞمٝم٤م وأصٚمحٜم٤م ُم٤م ض٤مع ُمٜمٝم٤م وم٠منزل اهلل شمٕم٤ممم قرسا إن أُمقا أ

هذا ذم قهذه أي٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمتٝمٚمٙم٦م اإلىم٤مُم٦م اًمتل أردٟم٤م وصح قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه ٟمح

  .شم٠مويؾ أي٦م

 رم صحٞمحف أطمٙم٤مم احل٩م وومْمٚمف وم٘مد روى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ؒ أُم٤م قمـ 

 :وم٘م٤مل

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ  -33 

 ☺ يم٤من اًمٗمْمؾ رديػ رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ¶يس٤مر قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس 

 ☺ ومج٤مءت اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ ومجٕمؾ اًمٗمْمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وشمٜمٔمر إًمٞمف وضمٕمؾ اًمٜمبل 

ضمف اًمٗمْمؾ إمم اًمِمؼ أظمر وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن ومريْم٦م اهلل قمغم قمب٤مده يٍمف و

وذًمؽ  .(ٟمٕمؿ)ىم٤مل  .ذم احل٩م أدريم٧م أيب ؿمٞمخ٤م يمبػما ٓ يثب٧م قمغم اًمراطمٚم٦م أوم٠مطم٩م قمٜمف

 .ذم طمج٦م اًمقداع
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أي إقمامل  ☺ ؾمئؾ اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙روى سمسٜمده قمـ أيب هريرة  -4 

ىمٞمؾ صمؿ  .(ضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل)ىم٤مل  ؟٤مذاىمٞمؾ صمؿ ُم .(إيامن سم٤مهلل ورؾمقًمف)ىم٤مل  ؟أومْمؾ

 .(طم٩م ُمؼمور)ىم٤مل  ؟ُم٤مذا

ُمـ طم٩م هلل ومٚمؿ يروم٨م ومل )ي٘مقل  ☺ ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙وقمٜمف  -5 

 .يٗمسؼ رضمع يمٞمقم وًمدشمف أُمف

اًمٕمٛمرة إمم اًمٕمٛمرة يمٗم٤مرة ح٤م سمٞمٜمٝمام )ىم٤مل  ☺ : أن رؾمقل اهلل ◙وقمٜمف  -6 

قاىمٞم٧م اعمٙم٤مٟمٞم٦م واإلطمرام ُمٜمٝم٤م روى وقمـ اعم -(واحل٩م اعمؼمور ًمٞمس ًمف ضمزاء إٓ اجلٜم٦م

 :وم٘م٤مل

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م وهٞم٥م طمدصمٜم٤م اسمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمـ اسمـ -7 

وىم٧م ٕهؾ اعمديٜم٦م ذا احلٚمٞمٗم٦م وٕهؾ اًمِم٤مم اجلحٗم٦م  ☺ أن اًمٜمبل  قمب٤مس ىم٤مل

وٕهؾ ٟمجد ىمرن اعمٜم٤مزل وٕهؾ اًمٞمٛمـ يٚمٛمٚمؿ هـ هلـ وعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػمهـ 

 ٩م واًمٕمٛمرة وُمـ يم٤من دون ذًمؽ ومٛمـ طمٞم٨م أنِم٠م طمتك أهؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦مممـ أراد احل

م وم٘م٤مل  :وروى ذم ًمب٤مس اإلطمرا

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر  - 8 

ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م يٚمبس اعمحرم ُمـ اًمثٞم٤مب :أن رضمال ىم٤مل ¶

ويالت وٓ اًمؼماٟمس وٓ اخلٗم٤مف إٓ ٓ يٚمبس اًم٘مٛمص وٓ اًمٕمامئؿ وٓ ا) ☺  ًمرسا

أطمد ٓ جيد ٟمٕمٚملم ومٚمٞمٚمبس ظمٗملم وًمٞم٘مٓمٕمٝمام أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمبلم وٓ شمٚمبسقا ُمـ 

  .اًمثٞم٤مب ؿمٞمئ٤م ُمسف اًمزقمٗمران(

يمٜم٧م أـمٞم٥م  :ىم٤مًم٧م ☺ زوج اًمٜمبل ▲ وروى سمسٜمده قمـ قم٤مئِم٦م  -9 

 .إلطمراُمف طملم حيرم وحلٚمف ىمبؾ أن يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م ☺ رؾمقل اهلل 
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د اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م قمب -40

ًمبٞمؽ مهللا ًمبٞمؽ ًمبٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمبٞمؽ ) ☺ أن شمٚمبٞم٦م رؾمقل اهلل  ¶:

  .(إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ُمسٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم  -41

ذم طمج٦م  ☺ ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمبل  :ىم٤مًم٧م ☺ زوج اًمٜمبل ▲ قمـ قم٤مئِم٦م 

ُمـ يم٤من ُمٕمف هدي ومٚمٞمٝمؾ سم٤محل٩م ُمع ) ☺ اًمقداع وم٠مهٚمٚمٜم٤م سمٕمٛمرة صمؿ ىم٤مل اًمٜمبل 

وم٘مدُم٧م ُمٙم٦م وأن٤م طم٤مئض ومل أـمػ سم٤مًمبٞم٧م  .(اًمٕمٛمرة صمؿ ٓ حيؾ طمتك حيؾ ُمٜمٝمام مجٞمٕم٤م

اٟم٘ميض رأؾمؽ )وم٘م٤مل  ☺ وٓ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ومِمٙمقت ذًمؽ إمم اًمٜمبل 

 ☺ ومٗمٕمٚم٧م ومٚمام ىمْمٞمٜم٤م احل٩م أرؾمٚمٜمل اًمٜمبل  .(ًمٕمٛمرةواُمتِمٓمل وأهكم سم٤محل٩م ودقمل ا

ىم٤مًم٧م  .(هذه ُمٙم٤من قمٛمرشمؽ)ُمع قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر إمم اًمتٜمٕمٞمؿ وم٤مقمتٛمرت وم٘م٤مل

ومٓم٤مف اًمذيـ يم٤مٟمقا أهٚمقا سم٤مًمٕمٛمرة سم٤مًمبٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ طمٚمقا صمؿ ـم٤مومقا 

وم٤م واطمدا سمٕمد أن رضمٕمقا ُمـ ُمٜمك وأُم٤م اًمذيـ مجٕمقا احل٩م واًمٕمٛمرة وم٢م ٟمام ـم٤مومقا ـمقا

وم٤م واطمدا.   ـمقا

أنف ؾمئؾ قمـ ُمتٕم٦م  ¶:سمسٜمده قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس  روى ؒ -2

ذم طمج٦م اًمقداع وأهٚمٚمٜم٤م  ☺ وم٘م٤مل أهؾ اعمٝم٤مضمرون وإنّم٤مر وأزواج اًمٜمبل  ؟احل٩م

اضمٕمٚمقا إهالًمٙمؿ سم٤محل٩م قمٛمرة إٓ ُمـ ىمٚمد ) ☺ ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ُمـ ىمٚمد )وأتٞمٜم٤م اًمٜمس٤مء وًمبسٜم٤م اًمثٞم٤مب وىم٤مل  ـمٗمٜم٤م سم٤مًمبٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة .(اهلدي

صمؿ أُمرٟم٤م قمِمٞم٦م اًمؽموي٦م أن هنؾ سم٤محل٩م  .(اهلدي وم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمف طمتك يبٚمغ اهلدي حمٚمف

وم٢مذا ومرهمٜم٤م ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ ضمئٜم٤م ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمبٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمرة وم٘مد شمؿ طمجٜم٤م وقمٚمٞمٜم٤م 

صمالصم٦م أج٤مم ذم احل٩م  ومام اؾمتٞمرس ُمـ اهلدي ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم»اهلدي يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

إمم أُمّم٤مريمؿ اًمِم٤مة دمزي ومجٛمٕمقا ٟمسٙملم ذم قم٤مم سملم احل٩م  شوؾمبٕم٦م إذا رضمٕمتؿ
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وأب٤مطمف ًمٚمٜم٤مس همػم أهؾ ُمٙم٦م  ☺ واًمٕمٛمرة وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أنزًمف ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمبٞمف 

وأؿمٝمر احل٩م اًمتل ذيمر اهلل  شذًمؽ عمـ مل يٙمـ أهٚمف طم٤مضي اعمسجد احلرام»ىم٤مل اهلل 

صقم واحلج٦م ومٛمـ متتع ذم هذه إؿمٝمر ومٕمٚمٞمف دم أوًم٘مٕمدة وذاوشمٕم٤ممم ؿمقال وذ

  .واًمروم٨م اجلامع واًمٗمسقق اعمٕم٤ميص واجلدال اعمراء

وأصح٤مسمف وم٘م٤مل  ☺ ىمدم رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ◙وروى سمسٜمده قمٜمف  -3

أن يرُمٚمقا  ☺ اعمنميمقن إٟمف ي٘مدم قمٚمٞمٙمؿ وىمد وهٜمٝمؿ محك يثرب وم٠مُمرهؿ اًمٜمبل 

اًمريمٜملم ومل يٛمٜمٕمف أن ي٠مُمرهؿ أن يرُمٚمقا إؿمقاط  إؿمقاط اًمثالصم٦م وأن يٛمِمقا ُم٤م سملم

  .يمٚمٝم٤م إٓ اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمؿ

ىم٤مل ًمٚمريمـ أُم٤م واهلل إين ٕقمٚمؿ  ◙أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وروى سمسٜمده -4

اؾمتٚمٛمؽ ُم٤م اؾمتٚمٛمتؽ  ☺ أنؽ طمجر ٓ شمرض وٓ شمٜمٗمع وًمقٓ أين رأج٧م اًمٜمبل 

لم وىمد أهٚمٙمٝمؿ اهلل صمؿ ىم٤مل وم٤مؾمتٚمٛمف صمؿ ىم٤مل ومام ًمٜم٤م وًمٚمرُمؾ إٟمام يمٜم٤م راءيٜم٤م سمف اعمنميم

ومال ٟمح٥م أن ٟمؽميمف )وىمد روى قمٜمف أنف ىمبٚمف صمؿ ىم٤مل ًمقٓ أنك  ☺ رء صٜمٕمف اًمٜمبل 

 .(رأج٧م رؾمقل اهلل ي٘مبٚمؽ ُم٤م ىمبٚمتؽ

 ☺ أن رؾمقل اهلل  ¶:روى سمسٜمده قمـ ٟم٤مومع قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر -5

صمؿ  اًمٕمٛمرة أول ُم٤م ي٘مدم ؾمٕمك صمالصم٦م أـمقاف وُمِمك أرسمٕم٦مويم٤من إذا ـم٤مف ذم احل٩م أ

  .ؾمجد ؾمجدشملم صمؿ يٓمقف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

أن احلج٤مج سمـ  :وىم٤مل اًمٚمٞم٨م طمدصمٜمل قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل أظمؼمين ؾم٤ممل -6

يمٞمػ شمّمٜمع ذم اعمقىمػ  ◙ؾم٠مل قمبد اهلل ¶يقؾمػ قم٤مم ٟمزل سم٤مسمـ اًمزسمػم 

وم٘م٤مل قمبد اهلل  .وم٘م٤مل ؾم٤ممل إن يمٜم٧م شمريد اًمسٜم٦م ومٝمجر سم٤مًمّمالة يقم قمروم٦م ؟يقم قمروم٦م

وم٘مٚم٧م ًمس٤ممل أومٕمؾ  .إهنؿ يم٤مٟمقا جيٛمٕمقن سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم اًمسٜم٦مسمـ قمٛمر صدق 

 وم٘م٤مل ؾم٤ممل وهؾ شمتبٕمقن ذم ذًمؽ إٓ ؾمٜمتف.  ؟☺ ذًمؽ رؾمقل اهلل 
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دومع رؾمقل اهلل  :أنف ؾمٛمٕمف ي٘مقل¶روى سمسٜمده قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد  -7

 ؟ُمـ قمروم٦م ومٜمزل اًمِمٕم٥م ومب٤مل صمؿ شمقض٠م ومل يسبغ اًمقضقء وم٘مٚم٧م ًمف اًمّمالة ☺ 

ومج٤مء اعمزدًمٗم٦م ومتقض٠م وم٠مؾمبغ صمؿ أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومّمغم  .(أُم٤مُمؽ اًمّمالة)وم٘م٤مل 

  .اعمٖمرب صمؿ أن٤مخ يمؾ إٟمس٤من سمٕمػمه ذم ُمٜمزًمف صمؿ أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومّمغم ومل يّمؾ سمٞمٜمٝمام

صغم سمجٛمع  ◙ؿمٝمدت قمٛمر  :سمـ ُمٞمٛمقن ي٘مقلووروى سمسٜمده قمـ قمٛمر -8

ن اًمّمبح صمؿ وىمػ وم٘م٤مل إن اعمنميملم يم٤مٟمقا ٓ يٗمٞمْمقن طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وي٘مقًمق

 .ظم٤مًمٗمٝمؿ صمؿ أوم٤مض ىمبؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس ☺ أذق صمبػم وأن اًمٜمبل 

 ☺ ٟمزًمٜم٤م اعمزدًمٗم٦م وم٤مؾمت٠مذٟم٧م اًمٜمبل  :ىم٤مًم٧م▲ روى سمسٜمده قمـ قم٤مئِم٦م  -9 

ة سمٓمٞمئ٦م وم٠مذن هل٤م ومدومٕم٧م ىمبؾ طمٓمٛم٦م  ؾمقدة أن شمدومع ىمبؾ طمٓمٛم٦م اًمٜم٤مس ويم٤مٟم٧م اُمرأ

قل اهلل اًمٜم٤مس وأىمٛمٜم٤م طمتك أصبحٜم٤م ٟمحـ صمؿ دومٕمٜم٤م سمدومٕمف ومألن أيمقن اؾمت٠مذٟم٧م رؾم

 .يمام اؾمت٠مذٟم٧م ؾمقدة أطم٥م إزم ُمـ ُمٗمروح سمف ☺ 

زرت ىمبؾ أن  ☺ ىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمبل  ¶:وروى سمسٜمد قمـ اسمـ قمب٤مس  -50

ىم٤مل ذسمح٧م ىمبؾ أن  ىم٤مل طمٚم٘م٧م ىمبؾ أن أذسمح ىم٤مل: ٓ طمرج (ٓ طمرج)أرُمل ىم٤مل 

 أرُمل ىم٤مل ٓ طمرج. 

مهللا اهمٗمر ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ◙وسمسٜمده قمـ أيب هريرة  -51

ىم٤مًمقا وًمٚمٛم٘مٍميـ  .(مهللا اهمٗمر ًمٚمٛمحٚم٘ملم)ىم٤مًمقا وًمٚمٛم٘مٍميـ ىم٤مل  .(٘ملمًمٚمٛمحٚم

 .(وًمٚمٛم٘مٍميـ)ىم٤مهل٤م صمالصم٤م ىم٤مل 

ورم رُمك اجلامر روى وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م قمـ احلٙمؿ  -2 

أنف اٟمتٝمك إمم اجلٛمرة  :◙قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد قمـ قمبد اهلل 

ٜمك قمـ يٛمٞمٜمف ورُمك سمسبع وىم٤مل هٙمذا رُمك اًمذي اًمٙمؼمى ضمٕمؾ اًمبٞم٧م قمـ يس٤مره وُم

 . ☺ أنزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمب٘مرة 
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طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞمب٦م طمدصمٜم٤م ـمٚمح٦م سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م يقٟمس قمـ اًمزهري  -3

أنف يم٤من يرُمل اجلٛمرة اًمدٟمٞم٤م سمسبع طمّمٞم٤مت يٙمؼم  ¶:قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ قمٛمر 

ٞم٘مقم ـمقيال قمغم إصمر يمؾ طمّم٤مة صمؿ يت٘مدم طمتك يسٝمؾ ومٞم٘مقم ُمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م وم

ويرومع يديف صمؿ يرُمل اًمقؾمٓمك صمؿ ي٠مظمذ ذات اًمِمامل ومٞمسٝمؾ وي٘مقم ُمست٘مبؾ قويدقم

ويرومع يديف وي٘مقم ـمقيال صمؿ يرُمل مجرة ذات اًمٕم٘مب٦م ُمـ قاًم٘مبٚم٦م ومٞم٘مقم ـمقيال ويدقم

ورم  .يٗمٕمٚمف ☺ سمٓمـ اًمقادي وٓ ي٘مػ قمٜمده٤م صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقل هٙمذا رأج٧م اًمٜمبل 

 :وم٘م٤مل روى ؒ ـمقاف اًمقداع

ُمسدد طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ اسمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمـ اسمـ قمب٤مس  طمدصمٜم٤م -4

 .أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمبٞم٧م إٓ أنف ظمٗمػ قمـ احل٤مئض :ىم٤مل¶

 :وقمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وزي٤مرهت٤م

٤مِزٟمِكِّ إنّم٤مري  سمسٜمده روى آُم٤مم ُمسٚمؿ ؒ -5 ـِ َزْيٍد اْحَ  سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  قَم

  ¶وأبك هريرة 
ِ
ـْ »ىَم٤مَل  ☺  َأن  َرؾُمقَل اَّلل  َُم٤م سَملْمَ سمٞمتل وُمٜمؼمي َرْوَض٦ٌم ُِم

 . شِرَي٤مِض اجْلَٜم ٦مِ 

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل ىَم٤مَل  -6    وقمـ َأنَُس سْم
ِ
 .شإِن  ُأطُمًدا ضَمَبٌؾ حُيِبُّٜم٤َم َوُٟمِحبُّفُ » ☺  َرؾُمقُل اَّلل 

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َيْبُٚمُغ سمِِف اًمٜمبلو ـْ َصاَلٌة رِم َُمْس »ىَم٤مَل  ☺  سمسٜمده قَم ِجِدى َهَذا َأوْمَْمُؾ ُِم

مَ  ُه إِٓ  اعْمَْسِجَد احْلََرا طَم٤مُل إِٓ  إمَِم »وقمٜمف ُمرومققم٤م  .شَأْخِػ َصاَلٍة وِمٞماَم ؾِمَقا َٓ شُمَِمدُّ اًمرِّ

ِم َوَُمْسِجِد إىَْمََم   . شصَماَلصَم٦ِم َُمَس٤مضِمَد َُمْسِجِدى َهَذا َوَُمْسِجِد احْلََرا

 :ىم٤مل حتريؿ اًمّمٞمدذم  رطمؿ اهلل ص٤مطمبف ورم شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد

7-  
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ اسْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم َوابِّ ًَمْٞمَس قَمغَم »ىَم٤مَل  ☺ قَم ـْ اًمد  مَخٌْس ُِم

ُب َواحْلََدَأُة َواًْمَٕمْ٘مَرُب َواًْمَٗم٠ْمَرُة َواًْمَٙمْٚم٥ُم اًْمَٕمُ٘مقرُ  ـ  ضُمٜم٤َمٌح، اًْمُٖمَرا ـْ شاعْمُْحِرِم ذِم ىَمْتٚمِِٝم .َوقَم
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ـْ أَ  َوابِّ وَمَ٘م٤مَل مَخٌْس َٓ  ☺ ؾُمِئَؾ اًمٜم بِلُّ »بِٞمِف ىَم٤مَل ؾَم٤ممِلٍ قَم ـْ اًمد  قَمام  َيْ٘مُتُؾ اعْمُْحِرُم ُِم

َدأَ  ُب َواحْلِ ـ  ذِم احْلََرِم َواعْمُْحِرِم اًْمَٕمْ٘مَرُب َواًْمَٗم٠ْمَرُة َواًْمُٖمَرا ـْ ىَمَتَٚمُٝم ـ  قَمغَم َُم ُة ضُمٜم٤َمَح ذِم ىَمْتٚمِِٝم

صَمْتٜمِل  . َوذِم شَواًْمَٙمْٚم٥ُم اًْمَٕمُ٘مقرُ  ـْ طَمْٗمَّم٦َم َوذِم ِرَواَي٦ٍم هَلاَُم طَمد  ـِ قُمَٛمَر قَم ـْ اسْم ِرَواَي٦ٍم هَلاَُم قَم

اَلِة َأجًْْم٤م َومَلْ َيُ٘مْؾ  شَواحْلَٞم ٦مُ ». َوَزاَد ُُمْسٚمٌِؿ وِمٞمَٝم٤م  ☺ إطْمَدى ٟمِْسَقِة اًمٜم بِلِّ  َوىَم٤مَل َوذِم اًمّم 

ًمِِف   .ورم اًمسٕمك .شمَخٌْس »ذِم َأو 

ـْ قُمْروَ  -8  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم قَم "، ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن ِرضَم٤مٌل »َة قَم
ِ
ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اَّلل  َٗم٤م َواعْمَْرَوَة ُِم "َأن  اًمّم 

ِديٜم٦َِم ىَم٤مًُمقا يَ  ٦َم َواعْمَ ٜم٤َمَة ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم َوَُمٜم٤َمُة َصٜمٌَؿ سَملْمَ َُمٙم  َ
ِ
ـْ يَم٤مَن هُيِؾُّ عم ـْ إَنَّْم٤مِر مِم  ٤م َٟمبِل  ُِم

 إٟم ٤م يُمٜم ٤م َٟمٓمُ 
ِ
ـْ طَمَرٍج َأْن َٟمُٓمقَف اَّلل  ٜم٤َمَة، وَمَٝمْؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم َ

ِ
ْرَوِة شَمْٕمٔمِٞماًم عم َٗم٤م َواعْمَ قُف سَملْمَ اًمّم 

: ُ قَمز  َوضَمؾ   يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ هِبِاَم؟ وَم٠َمنَْزَل اَّلل 
ِف َأن  [158]اًمب٘مرة:  َّىل مل يك ىك مك لك اك يُّ ذِم إـَْمَرا زِّ

ِ
. َذيَمَر اعْم

ـْ َوضْمٍف آظَمَر اًْمُبَخ٤مِري  َذيمَ  ْٞمَخ٤مِن قَمَٚمٞمِْف ُِم َٗمَؼ اًمِم  ٞمً٘م٤م َومَلْ َأَرُه وِمٞمِف. َوىَمْد اشم 
ـْ قُمْرَوَة »َرُه شَمْٕمٚمِ قَم

 شَمَٕم٤ممَم 
ِ
 ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: ؾَم٠َمْخ٧م قَم٤مئَِِم٦َم وَمُ٘مْٚم٧م هَل٤َم: أََرأَج٧ْم ىَمْقَل اَّلل 

 َُم٤م قَمغَم أطََمٍد ضُمٜم٤َمٌح  َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
ِ
أََٓ وَمَقاَّلَل 

َي٦َم ًمَ  ْٔ ـَ ُأظْمتِل إن  َهِذِه ا ْرَوِة، ىَم٤مًَم٧ْم سمِْئَس َُم٤م ىُمْٚم٧م َي٤م اسْم َٗم٤م َواعْمَ َف سم٤ِمًمّم  يَم٤مَٟم٧ْم يَماَم قَيٓم ق 

ًْمُتَٝم٤م قَمَٚمْٞمِف يَم٤مَٟم٧ْم َٓ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف َأَٓ َيُٓمقَف هِباَِم َوًَمِٙمٜم َٝم٤م ُأنِْزًَم٧ْم ذِم إَنَّْم٤مِر يَم٤مُٟمقا ىَمبْ  َؾ َأو 

ـْ َأَهؾ  َيَتَحر   َأنْ  تِل يَم٤مُٟمقا َيْٕمُبُدوهَن٤َم قِمٜمَْد اعْمَُِمٚم ِؾ وَمَٙم٤مَن َُم ٜم٤َمَة اًمٓم ٤مهِمٞم٦َِم اًم  َ
ِ
ُج ُيْسٚمُِٛمقا هُيِٚمُّقَن عم

ُ شَمَٕم٤ممَم   وم٠َمَنَْزَل اَّلل 
َٗم٤م َواعْمَْرَوةِ  َّىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ َأْن َيُٓمقَف سَملْمَ اًمّم 
ـ  َرؾُمق  ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َوىَمْد ؾَم

ِ
َك اًمٓم َقاَف  ☺ ُل اَّلل  َف سَمْٞمٜمَُٝماَم وَمَٚمٞمَْس إِلطَمٍد َأْن َيؽْمُ اًمٓم َقا

 .ًَمْٗمُظ اًْمُبَخ٤مِريِّ  شسَمْٞمٜمَُٝماَم 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  -9 ـْ قُمْرَوَة قَم ـِ قَمْبِد  ☺ َدظَمَؾ اًمٜم بِلُّ »قَم سَمػْمِ سْم قَمغَم ُضَب٤مقَم٦َم اسْمٜم٦َِم اًمزُّ

َٞم٦ٌم وَمَ٘م٤مَل اًمٜم بِلُّ اعْمُٓم ٚم٥ِِم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إينِّ ُأرِ 
ـمِل َأن  حَمِكمِّ  ☺ يُد احْل٩َم  َوَأن٤َم ؿَم٤ميمِ ل َواؿْمؽَمِ طُمجِّ
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ْهِريِّ هَمػْمُ َُمْٕمَٛمٍر، َوىَم٤مَل  شطَمْٞم٨ُم طَمَبْستٜمِل ـْ اًمزُّ ىَم٤مَل اًمٜم َس٤مِئلُّ َٓ َأقْمَٚمُؿ َأطَمًدا َأؾْمٜمََدُه قَم

ـْ إَِصٞمكِمِّ َوىَم٤مَل إٔصٞمكم َٓ َيْثُب٧ُم ذِم آؿمؽماط إؾْمٜم٤َمٌد َصِحٞمٌح، وَ  َهَذا هَمَٚمٌط وَم٤مطِمٌش ُِم

٤موِمِٕملُّ سَمْٕمَد َأْن َرَواُه ُُمْرؾَماًل  هِ صَمبَ قًمَ " اًمِم   احْلَْٛمُد ٧َم مَلْ َأقْمُدُه إمَم هَمػْمِ
ِ
 
ِ
" َوىَمْد صَمَب٧َم َوَّلل

ـِ قَمب ٤مٍس  ـْ طَمِدي٨ِم اسْم ٤موِمِٕملُّ ىَم٤مِئٌؾ سمِِف َوَزاَد ُُمْسٚمٌِؿ ذِم ِرَواَي٦ٍم ُِم َوَزاَد  ش٠َمْدَريْم٧مومَ »وَم٤مًمِم 

ـْ طَمِدي٨ِم ُضَب٤مقَم٦َم  شوَم٢ِمن  ًَمؽ قَمغَم َرسمِّؽ َُم٤م اؾْمَتْثٜمَْٞم٧م»اًمٜم َس٤مِئلُّ  ـِ ظُمَزْيَٛم٦َم َواًْمَبْٞمَٝمِ٘ملِّ ُِم َوإِلسْم

؟ ىَم٤مَل ىُمقزِم: اًمٚم ُٝمؿ  إينِّ ُأِهؾُّ »  إينِّ ُأِريُد احْل٩َم  وَمَٙمْٞمَػ ُأِهؾُّ سم٤ِمحْل٩َمِّ
ِ
 ىُمْٚم٧م َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

سم٤ِمحْل٩َمِّ إْن َأِذْٟم٧م زِم سمِِف َوَأقَمٜمْتٜمِل قَمَٚمْٞمِف ويرسشمف زِم، َوإِْن طَمَبْستٜمِل وَمُٕمْٛمَرٌة، َوإِْن طَمَبْستٜمِل 

.  شقَمٜمُْٝماَم مَجِٞمًٕم٤م وَمَٛمِحكمِّ طَمْٞم٨ُم طَمَبْستٜمِل َحُف َواًمٜم َس٤مِئلُّ ُِمِذيِّ َوَصح  ْ ـِ قُمَٛمَر َأن ُف »ًمِٚمؽمِّ ـْ اسْم قَم

َزاَد اًمٜم َس٤مِئلُّ )َأن ُف مَلْ  شاط ذِم احْل٩َمِّ َوَيُ٘مقُل: َأَخْٞمَس طَمْسُبُٙمْؿ ؾُمٜم ٦َم َٟمبِٞمُِّٙمْؿ؟يَم٤مَن ُيٜمِْٙمُر آؿمؽم

ًَمُف َوىَم٤مَل:  ْط( َومَلْ َيْذيُمْر اًْمُبَخ٤مِريُّ َأو 
 »َيِْمؽَمِ

ِ
إْن  ☺ َأَخْٞمَس طَمْسُبُٙمْؿ ؾُمٜم ٦َم َرؾُمقِل اَّلل 

ـْ احْل٩َمِّ ـَم٤مَف سمِ   طَمت ك طُمبَِس َأطَمُديُمْؿ قَم
ٍ
ء ـْ يُمؾِّ َرْ ْرَوِة؛ صُمؿ  طَمؾ  ُِم َٗم٤م َواعْمَ ٤مًْمَبْٞم٧ِم َوسم٤ِمًمّم 

 .شَيُّمقَم إْن مَلْ جَيِْد َهْدًي٤مووَمُٞمْٝمِدي أَ  حَي٩ُم  قَم٤مًُم٤م ىَم٤مسماًِل 

م   :قمـ وضمقب اعمحرم ًمٚمٛمرأة رمحف اهلل شمٕم٤مممىم٤مل  ورم ُمزيد وم٤مئدة ورم سمٚمقغ اعمرا

 قمـ قمبد اهلل اسمـ قمب٤مس رىض اهلل  -60
ِ
خَيُْٓم٥ُم  ☺ قمٜمٝمام ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل َاَّلل 

ٓ  َوَُمَٕمَٝم٤م ذُ  -َيُ٘مقُل:  ٍة إِ َٓ خَيُْٚمَقن  َرضُمٌؾ سم٤ِِمُْمَرأَ ٓ  َُمَع ِذي و"  ُة إِ َ ْرأ َٓ شُمَس٤موِمُر َاعْمَ َرٍم، َو حَمْ

، إِن  اُِْمَرأَيِت ظَمَرضَم٧ْم طَم٤م
ِ
َرٍم " وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل َاَّلل  ٦ًم، َوإيِنِّ ايِْمُتتِْب٧ُم ذِم حَمْ ضم 

ْؼ، وَمُح٩م  َُمَع اُِْمَرأَتَِؽ " 
ُْسٚمِؿٍ  -هَمْزَوِة يَمَذا َويَمَذا، ىَم٤مَل: " اِْٟمَٓمٚمِ

ِ
 ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف، َواًمٚم ْٗمُظ عم

ـِ قُمْجَرَة  -61 ـْ يَمْٕم٥ِم سْم   -ىَم٤مَل: ◙ قَم
ِ
َواًْمَ٘مْٛمُؾ  ☺ مُحِْٚم٧ُم إمَِم َرؾُمقِل َاَّلل 

ؿَم٤مًة ؟ ىُمْٚم٧ُم:  َُم٤م يُمٜم٧ُْم َأَرى َاًْمَقضَمَع سَمَٚمَغ سمَِؽ َُم٤م َأَرى، دَمِدُ َوضْمِٝمل، وَمَ٘م٤مَل: " ٤مصَمُر قَمغَم َيَتٜمَ 

. ىَم٤مَل: "  -" ًمُِٙمؾِّ ُِمْسِٙملٍم ٟمِّْمُػ َص٤معٍ  َأـْمِٕمْؿ ؾِمت ٦َم َُمَس٤ميملَِم،ووَمُّمْؿ صَماَلصَم٦َم َأج ٤مٍم، أَ َٓ

وُم٤م سمف  ☺  سمٞم٤من طمج٦م اًمٜمبل وًمٞمٙمـ ظمت٤مُمٜم٤م ُمع ُم٤م رواه آُم٤مم ُمسٚمؿ رم ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ 

  :وم٘م٤مل ـمقيؾ ؿم٤مُمؾقُمـ ومقائد قمديدة وه
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صَمٜم٤َم َأبُ  -62 ـْ طَم٤مشمٍِؿ قطَمد  ِهٞمَؿ مَجِٞمًٕم٤م قَم ـُ إسِْمَرا ـُ َأبِك ؿَمْٞمَب٦َم َوإؾِْمَح٤مُق سْم ىَم٤مَل  -سَمْٙمِر سْم

َدٟمِكُّ قَأبُ  ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ اعْمَ صَمٜم٤َم طَم٤مشمُِؿ سْم ـِ حُمَ  -سَمْٙمٍر طَمد  ـْ ضَمْٕمَٗمِر سْم ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل َدظَمْٚمٜم٤َم قَم ٍد قَم ٛم 

ـِ  ـُ قَمغِمِّ سْم ُد سْم ٛم   اًْمَ٘مْقِم طَمت ك اْٟمَتَٝمك إمَِم  وَمُ٘مْٚم٧ُم َأن٤َم حُمَ
ـِ  وَمَس٠َمَل قَم

ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  قَمغَم ضَم٤مسمِِر سْم

ى إَؾْمٗمَ  ى إقَْمغَم صُمؿ  َٟمَزَع ِزرِّ . وَم٠َمْهَقى سمَِٞمِدِه إمَِم َرْأؾِمك وَمٜمََزَع ِزرِّ ُف طُمَسلْمٍ َؾ صُمؿ  َوَضَع يَمٗم 

ـَ َأظِمك ؾَمْؾ قَمام  ؿِمْئ٧َم.  سَملْمَ صَمْدَيك  َوَأن٤َم َيْقَُمِئٍذ هُماَلٌم ؿَم٤مبٌّ وَمَ٘م٤مَل َُمْرطَمًب٤م سمَِؽ َي٤م اسْم

اَم َوَضَٕمَٝم٤م قوَمَس٠َمْخُتُف َوهُ  اَلِة وَمَ٘م٤مَم رِم ٟمَِس٤مضَم٦ٍم ُُمْٚمَتِحًٗم٤م هِب٤َم يُمٚم  أَقْمَٛمك َوطَمرَضَ َوىْم٧ُم اًمّم 

ِْمَج٥ِم وَمَّمغم  سمِٜم٤َم قَمغَم َُمٜمْ 
ِ
ـْ ِصَٖمِرَه٤م َوِرَداُؤُه إمَِم ضَمٜمْبِِف قَمغَم اعْم ِٙمبِِف َرضَمَع ـَمَروَم٤مَه٤م إًَِمٞمِْف ُِم

 
ِ
٦ِم َرؾُمقِل اَّلل  ـْ طَمج  . وَمَ٘م٤مَل سمَِٞمِدِه وَمَٕمَ٘مَد شمِْسًٕم٤م وَمَ٘م٤مَل إِن  َرؾُمقَل  ☺  وَمُ٘مْٚم٧ُم أظمؼمين قَم

 
ِ
 َُمَٙم٨َم شمِْسَع ؾِمٜملَِم مَلْ حَيُ  ☺  اَّلل 

ِ
ِة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  َن رِم اًمٜم ٤مِس رِم اًْمَٕم٤مِذَ  ☺  ٩م  صُمؿ  َأذ 

 
ِ
ُٝمْؿ َيْٚمَتِٛمُس َأْن َي٠ْمتَؿ  سمَِرؾُمقِل اَّلل  ِديٜم٦ََم سَمنَمٌ يَمثػٌِم يُمٚمُّ َوَيْٕمَٛمَؾ ُِمْثَؾ  ☺  طَم٤مجٌّ وَمَ٘مِدَم اعْمَ

ـَ َأبِك سَمْٙمٍر  قَمَٛمٚمِِف وَمَخَرضْمٜم٤َم َُمَٕمُف طَمت ك َأتَْٞمٜم٤َم َذا احْلَُٚمْٞمَٗم٦مِ  َد سْم ٛم  وَمَقًَمَدْت َأؾْماَمُء سمِٜم٧ُْم قُمَٛمْٞمٍس حُمَ

 
ِ
اهمتسكم َواؾْمَتْثِٗمِرى سمَِثْقٍب »يَمْٞمَػ َأْصٜمَُع ىَم٤مَل  ☺  وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم إمَِم َرؾُمقِل اَّلل 

  .شَوَأطْمِرُِمك
ِ
َء طَمت ك إَِذا ا ☺  وَمَّمغم  َرؾُمقُل اَّلل  ؾْمَتَقْت رِم اعْمَْسِجِد صُمؿ  َريم٥َِم اًْمَ٘مّْمَقا

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف ُِمْثَؾ  ـْ َرايم٥ٍِم َوَُم٤مٍش َوقَم ى سَملْمَ َيَدْيِف ُِم  َٟمَٔمْرُت إمَِم َُمدِّ سَمٍَمِ
ِ
سمِِف َٟم٤مىَمُتُف قَمغَم اًْمَبْٞمَداء

 
ِ
ـْ ظَمْٚمِٗمِف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوَرؾُمقُل اَّلل  ـْ َيَس٤مِرِه ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوُِم سَملْمَ َأفْمُٝمِرَٟم٤م  ☺  َذًمَِؽ َوقَم

ُن َوهُ َوقَمَٚمْٞمِف َيٜمْ   قَمِٛمْٚمٜم٤َم سمِِف وَم٠َمَهؾ  سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد قِزُل اًْمُ٘مْرآ
ٍ
ـْ ؿَمْكء َيْٕمِرُف شَم٠ْمِويَٚمُف َوَُم٤م قَمِٛمَؾ سمِِف ُِم

يَؽ ًَمَؽ ًَمب ْٞمَؽ إِن  احْلَْٛمَد َواًمٜمِّْٕمَٛم٦َم ًَمَؽ َواعْمُْٚمَؽ َٓ » ًَمب ْٞمَؽ اًمٚم ُٝمؿ  ًَمب ْٞمَؽ ًَمب ْٞمَؽ َٓ َذِ

يَؽ ًَمَؽ    َوَأَهؾ   .شَذِ
ِ
ِذى هُيِٚمُّقَن سمِِف وَمَٚمْؿ َيُرد  َرؾُمقُل اَّلل  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ☺  اًمٜم ٤مُس هِبََذا اًم 

 
ِ
ًَمْسٜم٤َم َٟمٜمِْقى إِٓ   -رىض اهلل قمٜمف-بَِٞمَتُف ىَم٤مَل ضَم٤مسمٌِر شَمٚمْ  ☺  ؿَمْٞمًئ٤م ُِمٜمُْف َوًَمِزَم َرؾُمقُل اَّلل 

ـَ وَمَرَُمَؾ صَماَلصًم٤م َوَُمَِمك احْل٩َم  ًَمْسٜم٤َم َٟمْٕمِرُف اًْمُٕمْٛمَرَة طَمت ك إَِذا َأتَْٞمٜم٤َم  يْم اًْمَبْٞم٧َم َُمَٕمُف اؾْمَتَٚمَؿ اًمرُّ

ِهٞمَؿ    َّحض جض مص خص حص ُّٱوَمَ٘مَرأَ ♠ َأْرسَمًٕم٤م صُمؿ  َٟمَٗمَذ إمَِم َُمَ٘م٤مِم إسِْمَرا
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َ٘م٤مَم سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ اًْمَبْٞم٧ِم وَمَٙم٤مَن َأبِك َيُ٘مقُل َوَٓ َأقْمَٚمُٛمُف َذيَمَرُه إِٓ  ، [125]اًمب٘مرة:  ـِ  وَمَجَٕمَؾ اعْمَ قَم

يْمَٕمتلَْمِ  ☺  اًمٜم بِكِّ   خل ُّٱوَ  [1]اإلظمالص:   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ يَم٤مَن َيْ٘مَرأُ رِم اًمر 
ـَ  [1]اًمٙم٤مومرون:   َّيل ىل مل ـِ وَم٤مؾْمتََٚمَٛمُف صُمؿ  ظَمَرَج ُِم يْم صُمؿ  َرضَمَع إمَِم اًمرُّ

 َ َٗم٤م ىَمَرأ ـَ اًمّم  َٗم٤م وَمَٚمام  َدَٟم٤م ُِم بَْدُأ أَ » َّ ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱاًْمب٤َمِب إمَِم اًمّم 

ُ سمِفِ  َ  .شسماَِم سَمَدَأ اَّلل  َد اَّلل  َٗم٤م وَمَرىِمَك قَمَٚمْٞمِف طَمت ك َرَأى اًْمَبٞم٧َْم وَم٤مؾْمَتْ٘مَبَؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم وَمَقطم  وَمَبَدَأ سم٤ِمًمّم 

ُه َوىَم٤مَل  َ يَؽ ًَمُف ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف احْلَْٛمُد َوهُ »َويَمؼم  ُ َوطْمَدُه َٓ َذِ يَمؾِّ رء  قَمغَم قَٓ إهَِلَ إِٓ  اَّلل 

َب َوطْمَدهُ  ُ َوطْمَدُه َأنَْجَز َوقْمَدُه َوَٟمٍَمَ قَمْبَدُه َوَهَزَم إطَْمَزا صُمؿ  َدقَم٤م  .شىَمِديٌر َٓ إهَِلَ إِٓ  اَّلل 

ْرَوِة طَمت ك إَِذا اْٟمَّمب ٧ْم ىَمَدَُم٤مُه رِم سَمٓمْ  ٍت صُمؿ  َٟمَزَل إمَِم اعْمَ ا ـِ سَملْمَ َذًمَِؽ ىَم٤مَل ُِمْثَؾ َهَذا صَماَلَث َُمر 

ْرَوِة يَماَم وَمَٕمَؾ قَمغَم  ْرَوَة وَمَٗمَٕمَؾ قَمغَم اعْمَ اًمقادي ؾَمَٕمك طَمت ك إَِذا َصِٕمَدشَم٤م َُمَِمك طَمت ك َأتَك اعْمَ

ْرَوِة وَمَ٘م٤مَل  وِمِف قَمغَم اعْمَ َٗم٤م طَمت ك إَِذا يَم٤مَن آظِمُر ـَمَقا ـْ َأُْمِرى َُم٤م قًمَ »اًمّم  نِّك اؾْمَتْ٘مَبْٚم٧ُم ُِم أَ

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمْٞمَس َُمَٕمُف َهْدٌى وَمْٚمَٞمِحؾ  اؾْمَتْدسَمْرُت مَلْ َأؾُمِؼ ا هْلَْدَى َوضَمَٕمْٚمُتَٝم٤م قُمْٛمَرًة وَمَٛم

 َأخَِٕم٤مُِمٜم٤َم َهَذا َأْم  .شَوًْمَٞمْجَٕمْٚمَٝم٤م قُمْٛمَرةً 
ِ
ـِ ضُمْٕمُِمٍؿ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ـُ َُم٤مًمِِؽ سْم ىَم٦ُم سْم ا وَمَ٘م٤مَم رُسَ

 
ِ
َدظَمَٚم٧ِم اًْمُٕمْٛمَرُة رِم »ُف َواطِمَدًة رِم إظُْمَرى َوىَم٤مَل َأَص٤مسمِٕمَ  ☺  َٕبٍَد وَمَِمب َؽ َرؾُمقُل اَّلل 

شَملْمِ  -احْل٩َمِّ  ـِ سمُِبْدِن اًمٜم بِكِّ  .شَٓ سَمْؾ َٕبٍَد َأبَدٍ  -َُمر  ـَ اًْمٞمََٛم ضَمَد وَمقَ  ☺  َوىَمِدَم قَمغِمٌّ ُِم

ـْ طَمؾ  َوًَمبَِس٧ْم صمَِٞم٤مسًم٤م َصبِٞمًٖم٤م َوايْمَتَحٚمَ  -رىض اهلل قمٜمٝم٤م-وَم٤مـمَِٛم٦َم  ٧ْم وَم٠َمنَْٙمَر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م مِم 

 
ِ
ِق وَمَذَهْب٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اَّلل   ☺  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إِن  َأبِك َأَُمَرٟمِك هِبََذا. ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن قَمغِمٌّ َيُ٘مقُل سم٤ِمًْمِٕمَرا

 
ِ
ؿًم٤م قَمغَم وَم٤مـمَِٛم٦َم ًمِٚم ِذى َصٜمََٕم٧ْم ُُمْسَتْٗمتًِٞم٤م ًمَِرؾُمقِل اَّلل  رِّ شُمُف وِمٞماَم َذيَمَرْت قَمٜمُْف ومَ  ☺  حُمَ ٠َمظْمؼَمْ

ىَم٤مَل  .شَصَدىَم٧ْم َصَدىَم٧ْم َُم٤مَذا ىُمْٚم٧َم طِملَم وَمَرْض٧َم احْل٩َم  »َأنِّك َأنَْٙمْرُت َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل 

ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن  .شوَم٢ِمن  َُمِٕمَك اهْلَْدَى وَماَل حَتِؾُّ »ىُمْٚم٧ُم اًمٚم ُٝمؿ  إين ُأِهؾُّ سماَِم َأَهؾ  سمِِف َرؾُمقًُمَؽ. ىَم٤مَل 

ِذى َأتَك سمِِف اًمٜمبلمَج٤َمقَم٦ُم اهْلَ  ـِ َواًم  ـَ اًْمَٞمَٛم  -ىَم٤مَل -ُِم٤مَئ٦ًم  ☺  ْدِى اًم ِذى ىَمِدَم سمِِف قَمغِمٌّ ُِم
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وا إِٓ  اًمٜم بِك   ُ ِوَي٦ِم  ☺  وَمَحؾ  اًمٜم ٤مُس يُمٚمُُّٝمْؿ َوىَمٍم  ْ ـْ يَم٤مَن َُمَٕمُف َهْدٌى وَمَٚمام  يَم٤مَن َيْقُم اًمؽم  َوَُم

ُٝمقا إمَِم ُِمٜمًك وَم٠َمَهٚمُّقا   شَمَقضم 
ِ
ْٝمَر َواًْمَٕمٍْمَ  ☺  سم٤ِمحْل٩َمِّ َوَريم٥َِم َرؾُمقُل اَّلل  وَمَّمغم  هِب٤َم اًمٔمُّ

ـْ ؿَمَٕمٍر  َواعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مَء َواًْمَٗمْجَر صُمؿ  َُمَٙم٨َم ىَمٚمِٞماًل  ْٛمُس َوَأَُمَر سمُِ٘مب ٦ٍم ُِم طَمت ك ـَمَٚمَٕم٧ِم اًمِم 

 
ِ
ُب ًَمُف سمِٜمَِٛمَرَة وَمَس٤مَر َرؾُمقُل اَّلل  ؽُّ ىُمَرْيٌش إِٓ  َأن ُف َواىِمٌػ قِمٜمَْد اعْمَِْمَٕمِر َوَٓ شَمُِم  ☺  شُمرْضَ

 
ِ
ٞم ٦ِم وَم٠َمضَم٤مَز َرؾُمقُل اَّلل 

ِم يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم ىُمَرْيٌش شَمّْمٜمَُع رِم اجْل٤َمِهٚمِ طَمت ك َأتَك قَمَروَم٦َم  ☺  احْلََرا

سَم٧ْم ًَمُف سمِٜمَِٛمَرَة وَمٜمََزَل هِب٤َم طَمت ك إَِذا َزاهَم٧ِم ا  وَمَقضَمَد اًْمُ٘مب ٦َم ىَمْد ُضِ
ِ
ء ْٛمُس َأَُمَر سم٤ِمًْمَ٘مّْمَقا ًمِم 

ـَ اًمقادي وَمَخَٓم٥َم اًمٜم ٤مَس َوىَم٤مَل  ٌم »وَمُرطِمَٚم٧ْم ًَمُف وَم٠َمتَك سَمْٓم ًَمُٙمْؿ طَمَرا إِن  ِدَُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمَقا

ـْ َأُْمِر   ُِم
ٍ
قَمَٚمْٞمُٙمْؿ يَمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا رِم ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا رِم سَمَٚمِديُمْؿ َهَذا َأَٓ يُمؾُّ ؿَمْكء

ـْ ِدَُم٤مِئٜم٤َم اجْل٤َم َل َدٍم َأَضُع ُِم ٞم ٦ِم حَت٧َْم ىَمَدَُمك  َُمْقُضقٌع َوِدَُم٤مُء اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم َُمْقُضققَم٦ٌم َوإِن  َأو 
ِهٚمِ

ِضًٕم٤م رِم سَمٜمِك ؾَمْٕمٍد وَمَ٘مَتَٚمْتُف ُهَذْيٌؾ َوِرسَم٤م اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم  ـِ احْل٤َمِرِث يَم٤مَن ُُمْسؽَمْ ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم َدُم اسْم

َ َُمْقُضقٌع َوَأو   ُ٘مقا اَّلل  ُف وَم٤مشم  ُف َُمْقُضقٌع يُمٚمُّ ـِ قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم وَم٢ِمٟم  ُل ِرسًم٤م َأَضُع ِرسَم٤مَٟم٤م ِرسَم٤م قَمب ٤مِس سْم

 َوًَمُٙمْؿ قَمٚمَ 
ِ
ـ  سمَِٙمٚمَِٛم٦ِم اَّلل   َواؾْمَتْحَٚمْٚمُتْؿ وُمُروضَمُٝم

ِ
ـ  سم٠َِمَُم٤مِن اَّلل   وَم٢ِمٟم ُٙمْؿ َأظَمْذمُتُقُه

ِ
ـ  رِم اًمٜمَِّس٤مء ْٞمِٝم

ٍح َأْن َٓ يُ  سًم٤م هَمػْمَ ُُمؼَمِّ ـ  َضْ سُمقُه ـَ َذًمَِؽ وَم٤مْضِ ـَ وُمُرؿَمُٙمْؿ َأطَمًدا شَمْٙمَرُهقَٟمُف. وَم٢ِمْن وَمَٕمْٚم ْئ
قـمِ

ـْ شَمِْمٚمُّقا سَمْٕمَدُه إِِن  ٞمُٙمْؿ َُم٤م ًَم
ـ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوىَمْد شَمَريْم٧ُم ومِ ْسَقهُتُ

ـ  َويمِ ـ  قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ِرْزىُمُٝم َوهَلُ

 
ِ
َت٤مَب اَّلل 

ىَم٤مًُمقا َٟمِْمَٝمُد َأن َؽ ىَمْد  .ش. َوَأنُْتْؿ شُمْس٠َمُخقَن قَمٜمِّك وَماَم َأنُْتْؿ ىَم٤مئُِٚمقنَ اقْمَتَّمْٛمُتْؿ سمِِف يمِ

 َوَيٜمُْٙمُتَٝم٤م إمَِم اًمٜم ٤مسِ 
ِ
اَمء ب ٤مسَم٦ِم َيْروَمُٕمَٝم٤م إمَِم اًمس  ْي٧َم َوَٟمَّمْح٧َم. وَمَ٘م٤مَل سم٢ِِمْصَبِٕمِف اًمس   سَمٚم ْٖم٧َم َوَأد 

ْٝمَر صُمؿ  َأىَم٤مَم وَمَّمغم   .شَٝمدْ اًمٚم ُٝمؿ  اؿْمَٝمِد اًمٚم ُٝمؿ  اؿْم » َن صُمؿ  َأىَم٤مَم وَمَّمغم  اًمٔمُّ ٍت صُمؿ  َأذ  ا صَماَلَث َُمر 

 
ِ
ـَ  ☺  اًْمَٕمٍْمَ َومَلْ ُيَّمؾِّ سَمْٞمٜمَُٝماَم ؿَمٞمًْئ٤م صُمؿ  َريم٥َِم َرؾُمقُل اَّلل  طَمت ك َأتَك اعْمَْقىِمَػ وَمَجَٕمَؾ سَمْٓم

َخَراِت وَ   إمَِم اًمّم 
ِ
ء ضَمَٕمَؾ طَمْبَؾ اعْمَُِم٤مِة سَملْمَ َيَدْيِف َواؾْمَتْ٘مَبَؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم وَمَٚمْؿ َيَزْل َٟم٤مىَمتِِف اًْمَ٘مّْمَقا

ْٗمَرُة ىَمٚمِٞماًل  ْٛمُس َوَذَهَب٧ِم اًمّمُّ طَمت ك هَم٤مَب اًْمُ٘مْرُص َوَأْرَدَف ُأؾَم٤مَُم٦َم  َواىِمًٗم٤م طَمت ك هَمَرسَم٧ِم اًمِم 

 
ِ
  ☺  ظَمْٚمَٗمُف َوَدوَمَع َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
ء َُم٤مَم طَمت ك إِن  َرْأؾَمَٝم٤م ًَمُٞمِّمٞم٥ُم  َوىَمْد ؿَمٜمََؼ ًمِْٚمَ٘مّْمَقا اًمزِّ



   

 
53 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

ِٙمٞمٜم٦َمَ »َُمْقِرَك َرطْمٚمِِف َوَيُ٘مقُل سمَِٞمِدِه اًْمٞمُْٛمٜمَك  ِٙمٞمٜم٦ََم اًمس  ٤َم اًمٜم ٤مُس اًمس  اَم َأتَك طَمْباًل  .شَأهيُّ ـَ  يُمٚم  ُِم

َب٤مِل َأْرظَمك هَل٤َم ىَمٚمِٞماًل  هِب٤َم اعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مَء طَمت ك شَمّْمَٕمَد طَمت ك َأتَك اعْمُْزَدًمَِٗم٦َم وَمَّمغم   احْلِ

 
ِ
 َومَلْ ُيَسبِّْح سَمْٞمٜمَُٝماَم ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿ  اْضَٓمَجَع َرؾُمقُل اَّلل 

 طَمت ك ـَمَٚمعَ  ☺  سم٠َِمَذاٍن َواطِمٍد َوإىَِم٤مَُمَتلْمِ

ْبُح -اًْمَٗمْجُر َوَصغم  اًْمَٗمْجَر  َ ًَمُف اًمّمُّ َء طَمت ك سم٠َِمَذاٍن َوإىَِم٤مَُم٦ٍم صُمؿ  َريم٥َِم اًْمَ٘مّْمقَ  -طِملَم شَمَبلم  ا

َدُه وَمَٚمْؿ َيَزْل َواىِمًٗم٤م طَم  َٚمُف َوَوطم  ُه َوَهٚم  َ َم وَم٤مؾْمَتْ٘مَبَؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم وَمَدقَم٤مُه َويَمؼم  ت ك َأتَك اعْمَِْمَٕمَر احْلََرا

ـَ قَمب ٤مٍس َويَم٤مَن َرضُماًل  ْٛمُس َوَأْرَدَف اًْمَٗمْْمَؾ سْم ا وَمَدوَمَع ىَمْبَؾ َأْن شَمْٓمُٚمَع اًمِم  ـَ  َأؾْمَٗمَر ضِمدًّ  طَمَس

 
ِ
ْٕمِر َأبْٞمََض َوؾِمٞماًم وَمَٚمام  َدوَمَع َرؾُمقُل اَّلل  ـَ وَمَٓمِٗمَؼ اًْمَٗمْْمُؾ  ☺  اًمِم  ِري ـٌ جَيْ ْت سمِِف فُمُٕم َُمر 

 
ِ
ـ  وَمَقَضَع َرؾُمقُل اَّلل  َل اًْمَٗمْْمُؾ َوضْمَٝمُف إمَِم  ☺  َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِٝم َيَدُه قَمغَم َوضْمِف اًْمَٗمْْمِؾ وَمَحق 

ؼِّ أظَمِر َيٜمُْٔمُر وَمحَ   اًمِمِّ
ِ
َل َرؾُمقُل اَّلل  ؼِّ أظَمِر قَمغَم َوضْمِف اًْمَٗمْْمِؾ  ☺  ق  ـَ اًمِمِّ َيَدُه ُِم

َك ىَمٚمِٞماًل  ٍ وَمَحر  ـَ حُمَرسِّ ؼِّ أظَمِر َيٜمُْٔمُر طَمت ك َأتَك سَمْٓم ـَ اًمِمِّ ُف َوضْمَٝمُف ُِم صُمؿ  ؾَمَٚمَؽ  َيٍْمِ

ى ُرُج قَمغَم اجْلَْٛمَرِة اًْمُٙمؼْمَ تِك ََتْ ِريَؼ اًْمُقؾْمَٓمك اًم  َجَرِة  اًمٓم  تِك قِمٜمَْد اًمِم  طَمت ك َأتَك اجْلَْٛمَرَة اًم 

ـِ  ـْ سَمْٓم ُ َُمَع يُمؾِّ طَمَّم٤مٍة ُِمٜمَْٝم٤م ُِمْثِؾ طَمََم اخْلَْذِف َرَُمك ُِم وَمَرَُم٤مَه٤م سمَِسْبِع طَمَّمَٞم٤مٍت ُيَٙمؼمِّ

ٜمَْحِر وَمٜمََحَر صَماَلصًم٤م َوؾِمتِّلَم سمَِٞمِدِه صُمؿ  َأقْمَٓمك َف إمَِم اعْمَ ٞم٤ًّم وَمٜمََحَر َُم٤م هَمؼَمَ  اًْمَقاِدى صُمؿ  اْٟمٍَمَ
قَمٚمِ

ـْ  ـْ يُمؾِّ سَمَدَٟم٦ٍم سمَِبْْمَٕم٦ٍم وَمُجِٕمَٚم٧ْم رِم ىِمْدٍر وَمُٓمبَِخ٧ْم وَم٠َميَماَل ُِم يَمُف رِم َهْديِِف صُمؿ  َأَُمَر ُِم َوَأْذَ

 
ِ
ـْ َُمَرىِمَٝم٤م صُمؿ  َريم٥َِم َرؾُمقُل اَّلل  سَم٤م ُِم ٦َم وَم٠َموَم٤مَض إمَِم اًْمَبْٞم٧ِم وَمَّمغم  سمَِٛمٙم   ☺  حَلِْٛمَٝم٤م َوَذِ

ْٝمَر وَم٠َمتَك سَمٜمِك قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم َيْسُ٘مقَن قَمغَم َزُْمَزَم وَمَ٘م٤مَل  اْٟمِزقُمقا سَمٜمِك قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم وَمَٚمْقَٓ »اًمٔمُّ

َب ُِمٜمْف  .شَأْن َيْٖمٚمَِبُٙمُؿ اًمٜم ٤مُس قَمغَم ؾِمَ٘م٤مَيتُِٙمْؿ ًَمٜمََزقْم٧ُم َُمَٕمُٙمؿْ   -وَمٜم٤َمَوًُمقُه َدًْمًقا وَمنَمِ

 :وم٘م٤مل ًمٚمٛمتٛمتعذم وضمقب اهلدى  وروى ؒ

صَمٜمِك قُمَ٘مْٞمُؾ  -63 ى طَمد  ـْ ضَمدِّ صَمٜمِك َأبِك قَم ْٞم٨ِم طَمد  ـِ اًمٚم  ـُ ؿُمَٕمْٞم٥ِم سْم ِؽ سْم
صَمٜم٤َم قَمْبُد اعْمَٚمِ طَمد 

ـَ قُمَٛمَر   سْم
ِ
 َأن  قَمْبَد اَّلل 

ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـُ ظَم٤مًمٍِد قَم رىض اهلل قمٜمٝمام  -سْم

  ىَم٤مَل مَتَت عَ  -
ِ
٦ِم اًْمَقَداِع سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة إمَِم احْل٩َمِّ َوَأْهَدى وَمَس٤مَق َُمَٕمُف  ☺  َرؾُمقُل اَّلل  رِم طَمج 
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ِ
ـْ ِذى احْلَُٚمْٞمَٗم٦ِم َوسَمَدَأ َرؾُمقُل اَّلل  وَم٠َمَهؾ  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة صُمؿ  َأَهؾ  سم٤ِمحْل٩َمِّ َومَتَت َع  ☺  اهْلَْدَى ُِم

 
ِ
ـْ َأْهَدى وَمَس٤مَق سم٤ِمًمْ  ☺  اًمٜم ٤مُس َُمَع َرؾُمقِل اَّلل  ـَ اًمٜم ٤مِس َُم ُٕمْٛمَرِة إمَِم احْل٩َمِّ وَمَٙم٤مَن ُِم

 
ِ
ـْ مَلْ هُيِْد وَمَٚمام  ىَمِدَم َرؾُمقُل اَّلل  ٦َم ىَم٤مَل ًمِٚمٜم ٤مِس  ☺  اهْلَْدَى َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ »َُمٙم  َُم

 طَمُرَم ُِمٜمُْف طَمت ك َيْ٘م٣ِمَ 
ٍ
ـْ ؿَمْكء ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ َأْهَدى  َأْهَدى وَم٢ِمٟم ُف َٓ حَيِؾُّ ُِم ـْ مَلْ َيُٙم ُف َوَُم طَمج 

ـْ مَلْ  ْ َوًْمَٞمْحٚمِْؾ صُمؿ  ًْمُٞمِٝمؾ  سم٤ِمحْل٩َمِّ َوًْمُٞمْٝمِد وَمَٛم ْرَوِة َوًْمُٞمَ٘مٍمِّ َٗم٤م َواعْمَ  جَيِْد وَمْٚمَٞمُٓمْػ سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َوسم٤ِمًمّم 

  .شمَم َأْهٚمِفِ َهْدًي٤م وَمْٚمَٞمُّمْؿ صَماَلصَم٦َم َأج ٤مٍم رِم احْل٩َمِّ َوؾَمْبَٕم٦ًم إَِذا َرضَمَع إِ 
ِ
 ☺  َوـَم٤مَف َرؾُمقُل اَّلل 

ْبِع َوَُمَِمك  ـَ اًمس  ٍف ُِم  صُمؿ  ظَم٥م  صَماَلصَم٦َم َأـْمَقا
ٍ
َل ؿَمْكء ـَ َأو  يْم ٦َم وَم٤مؾْمَتَٚمَؿ اًمرُّ طِملَم ىَمِدَم َُمٙم 

ٍف صُمؿ  َريَمَع َأرْ  وَمفُ -سَمَٕم٦َم َأـْمَقا َؿ  َريْمَٕمَتلْمِ  -سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قِمٜمَْد اعْمََ٘م٤ممِ  طِملَم ىَم٣َم ـَمَقا صُمؿ  ؾَمٚم 

 طَمُرَم 
ٍ
ـْ ؿَمْكء ٍف صُمؿ  مَلْ حَيْٚمِْؾ ُِم ْرَوِة ؾَمْبَٕم٦َم َأـْمَقا َٗم٤م َواعْمَ َٗم٤م وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًمّم  َف وَم٠َمتَك اًمّم  وَم٤مْٟمٍَمَ

ـْ يُمؾِّ  ُف َوَٟمَحَر َهْدَيُف َيْقَم اًمٜم ْحِر َوَأوَم٤مَض وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم صُمؿ  طَمؾ  ُِم ُِمٜمُْف طَمت ك ىَم٣َم طَمج 

 
ٍ
  ؿَمْكء

ِ
ُمع سمداي٦م  وأن اظمقاٟمك أتريمٙمؿ ☺  طَمُرَم ُِمٜمُْف َووَمَٕمَؾ ُِمْثَؾ َُم٤م وَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اَّلل 

 .قمؼم ُمس٤مئٚمف وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.اًمٗمّمؾ إول ووم٘مف اًمّمٞم٤مم
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 الفصن األوه  

 وشائن فى فقْ الصياً 

 :(شّر روضاُ حبيب وٍتظر تعظي أحلاوْ) درس متّيدي 

ٜم٤م ؾمٜمـ اهلدى وذع ًمٕمب٤مده قمب٤مدات اًمت٘مقى وُمٜمف هلل احلٛمد واعمٜم٦م واًمٗمْمؾ سملم ًم 

اًمّمٞم٤مم قمب٤مدة ذقم٧م ذم يمؾ اًمرؾم٤مٓت اًمساموي٦م يمام ورُمْم٤من  سمال ري٥م صٞم٤مم ؿمٝمر

٤مًم٦م آؾمالم رم سمرؾم-ذم ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء قوه أؿمػم إمم ذًمؽ رم آي٦م ؾمقرة اًمب٘مرة

واًمّمٞم٤مم اًمقاضم٥م صمالث )صقم  وشمٓمقع (واضم٥م )ومريْم٦م ٟمققم٤من -صقرهت٤م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

سم٤مب ُمـ أبقاب اخلػم قأُم٤م صقم اًمتٓمقع ومٝم (وصقم اًمٜمذر ٤من وصقم اًمٙمٗم٤مراترُمْم

واًمتٕمبد إمم اهلل وؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ان ؿم٤مء اهلل ذم اعمس٠مخ٦م إظمػمة هبذا اًمٗمّمؾ 

اًمتل دمٚم٧م ومٞمٝم٤م  سم٠مطمٙم٤مُمف اعمٜمتٔمر سمِمقق ُمـ ىمٚمقب اعمحبلم اخل٤مص سمِمٝمر رُمْم٤من

ٓء اعمت٘مرسملم ًمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمٜمقاومؾ وأبقاب رمح٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم وشمٞمسػمه قمغم اعمٙمٚمٗملم ه١م

ذم ُمس٤مئؾ صمالث وًمٙمٜمٝم٤م  ومٝمٞم٤م ُمٕم٤م اظمقاٟمك درؾم٤م وُمدارؾم٦م ًمتٚمؽ اًمٕمب٤مدة اخلػم ومٞمف

ُمع وأن شمٚم٘مٞمف قمغم اًمٜم٤مس ىمبؾ ىمدوم اًمِمٝمر سم٘مٚمٞمؾ أ ُمسبقىم٦م سمدرس متٝمٞمدى هل٤م سمقؾمٕمؽ

  سمدايتف.

ر أظمل أريم٤من ٟمتذيم ☺ سمٕمد محد اهلل شمٕم٤ممم واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف واًمّمالة قمغم اًمٜمبل  -1

)سمٜمل اإلؾمالم  ُمرومققم٤م ◙ يمام ضم٤مء ذيمره٤م ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اإلؾمالم اخلٛمس

قمـ  ◙وطمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل  (وصقم رُمْم٤من قمغم مخس وذيمر ُمٜمٝم٤م

صٞم٤مم  ًمف وذيمر ُمٜمف ☺ اًمس٤مئؾ قمـ قمٛمؾ يدظمٚمف اجلٜم٦م وضمقاب اًمرؾمقل  إقمرايب

ُمْم٤من طمٞم٨م ومرض صٞم٤مم ؿمٝمر ر ومٛمـ إريم٤من ،ويمالمه٤م ذم اًمّمحٞمح ؿمٝمر رُمْم٤من

قمغم اعمسٚمٛملم ذم ؿمٝمر ؿمٕمب٤من ُمـ اًمسٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة قمغم رأس صمامٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمرا 
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إُمس٤مك  (ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤مقواًمّمقم واًمّمٞم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م اإلُمس٤مك وذم اًمنمع )وه ،ُمٜمٝم٤م

اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واجلامع )قمـ رء خمّمقص  (يٕمٜمك اعمٙمٚمػ سم٤مًمٜمٞم٦م)خمّمقص 

وضمقسم٤م ًمٙمامًمف( ذم زُمـ  اًمزور واًمٗمسققذـم٤م ًمّمحتف وُمـ صمؿ ىمبقًمف وىمقل 

 - (ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب أج٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من)خمّمقص 

 زن رن مم ام  يل  ُّٱ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمب٘مرة واًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب
  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن نن من
 جم يل ىل مل خل ُّٱ: وىمقًمف شمٕم٤ممم (أي٦م -[185]اًمب٘مرة:   َّحئ
  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم خممم حم

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت
واه وُم٤م ر، [187]اًمب٘مرة:   َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك

وقمـ اسمـ قمٛمر  -ومٛمـ ؿمٝمد ُمٜمٙمؿ اًمِمٝمر ومٚمٞمّمٛمف- اًمِمٞمخ٤من ذم سمٞم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم

ه" أي اهلالل "ومّمقُمقا ي٘مقل: "إذا رأجتٛمق ☺ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ¶

وإذا رأجتٛمقه وم٠مومٓمروا وم٢من همؿ: سمْمؿ اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اعمٞمؿ أي طم٤مل سمٞمٜمٙمؿ 

احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم وضمقب صقم رُمْم٤من ًمرؤي٦م هالًمف  وسمٞمٜمف همٞمؿ: قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمدروا ًمف"

وإومٓم٤مر أول يقم ُمـ ؿمقال ًمرؤي٦م اهلالل وفم٤مهره اؿمؽماط رؤي٦م اجلٛمٞمع ًمف ُمـ 

د ُم٤م يثب٧م سمف احلٙمؿ اعمخ٤مـمبلم ًمٙمـ ىم٤مم اإلمج ٤مع قمغم قمدم وضمقب ذًمؽ سمؾ اعمرا

رم ذح  آصمٜملم قمغم ظمالف ذم ذًمؽ يمام ضم٤مءواًمنمقمل ُمـ إظمب٤مر اًمقاطمد اًمٕمدل أ

اعمراد رؤي٦م  (صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف) :☺ ىمقًمف  اًمٜمقوى ًمّمحٞمح ُمسٚمؿ

ذا سمٕمض اعمسٚمٛملم وٓ يِمؽمط رؤي٦م يمؾ إٟمس٤من سمؾ يٙمٗمل مجٞمع اًمٜم٤مس رؤي٦م قمدًملم ويم
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قمدل قمغم إصح هذا ذم اًمّمقم وأُم٤م اًمٗمٓمر ومال جيقز سمِمٝم٤مدة قمدل واطمد قمغم هالل 

وذم ىمقًمف  -وقمٜمد اجلٛمٞمع قمدٓن  ؿمقال قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء إٓ أب٤م صمقر ومجقزه سمٕمدل

ىمقل قًمرؤيتف دًمٞمؾ قمغم أن اًمقاطمد إذا اٟمٗمرد سمرؤي٦م اهلالل ًمزُمف اًمّمقم واإلومٓم٤مر وه

ذم اًمّمقم واظمتٚمٗمقا ذم اإلومٓم٤مر وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل  أئٛم٦م أل وأئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

يٗمٓمر وخيٗمٞمف وىم٤مل إيمثر يستٛمر ص٤مئام اطمتٞم٤مـم٤م وقمغم يمؾ وم٘مد أصبح اخلالف ذم شمٚمؽ 

اعمس٠مخ٦م ٓ أثر ًمف ذم واىمع اًمٓمٗمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمراصد اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمٜمتنمة رم رسمقع 

قمغم أن  وُمٕمٜمك إذا رأجتٛمقه أي إذا وضمدت ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ اًمرؤي٦م ومٞمدل هذا -إرض

رؤي٦م سمٚمد رؤي٦م جلٛمٞمع أهؾ اًمبالد ومٞمٚمزم احلٙمؿ وىمٞمؾ ٓ يٕمتؼم ٕن ىمقًمف إذا رأجتٛمقه 

ظمٓم٤مب ٕن٤مس خمّمقصلم سمف وإىمرب ًمزوم أهؾ سمٚمد اًمرؤي٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ 

 .واعمس٠مخ٦م ُمـ ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد طمٞم٨م اخلالف اًمس٤مئغ اجلٝم٤مت اًمتل قمغم ؾمٛمتٝم٤م

دون همػمه ُمـ اًمٜمقاومؾ قمغم  ٝمر رُمْم٤منرم صٞم٤مم أج٤مم ؿم ويٚمزم شمبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م -2 

 ☺ أن اًمٜمبل ▲ طمٗمّم٦م أم اعم١مُمٜملم  ح٤م رواه أصح٤مب اًمسٜمـ قمـ اًمراضمح

ُمـ مل يبٞم٧م اًمّمٞم٤مم ىمبؾ اًمٗمجر ومال صٞم٤مم ًمف" رواه اخلٛمس٦م وُم٤مل اًمؽمُمذي ىم٤مل: "

واًمٜمس٤مئل إمم شمرضمٞمح وىمٗمف قمغم طمٗمّم٦م وصححف ُمرومققم٤م اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمب٤من 

 ٓ صٞم٤مم عمـ مل يٗمرضف ُمـ اًمٚمٞمؾ" احلدي٨م وىم٤ملوًمٚمدارىمٓمٜمل أي قمـ طمٗمّم٦م "

حمٛمد سمـ طمزم آظمتالف ومٞمف يزيد اخلؼم ىمقة قاظمتٚمػ إئٛم٦م ذم رومٕمف ووىمٗمف وىم٤مل أب

اعمرومقع طمٙمام يمام قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ قوه :ىمٚم٧م)ٕن ُمـ رواه ُمرومققم٤م ىمد رواه ُمقىمقوم٤م 

وىمد أظمرضمف اًمٓمؼماين ُمـ ـمريؼ أظمرى وىم٤مل رضم٤مهل٤م صم٘م٤مت  (ُمّمٓمٚمح احلدي٨م

أن يٜمقي اًمّمٞم٤مم ذم أي ضمزء قدل قمغم أنف ٓ يّمح اًمّمٞم٤مم إٓ سمتبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م وهيقوه

ُمـ اًمٚمٞمؾ وأول وىمتٝم٤م اًمٖمروب وذًمؽ ٕن اًمّمقم قمٛمؾ وإقمامل سم٤مًمذ٤مت وأضمزاء 

اًمٜمٝم٤مر همػم ُمٜمٗمّمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ سمٗم٤مصؾ يتح٘مؼ ومال يتح٘مؼ إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م واىمٕم٦م ذم 



   

 
58 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

ٟمٗمراده وهذا ُمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أمحد وًمف ضمزء ُمـ اًمٚمٞمؾ وشمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ًمٙمؾ يقم قمغم ا

ىم٤مل:  ☺ ىمقل أنف إذا ٟمقى ُمـ أول اًمِمٝمر دمزئ٦م وىمقى هذا اًم٘مقل اسمـ قم٘مٞمؾ سم٠منف 

"ًمٙمؾ اُمريء ُم٤م ٟمقى" وهذا ىمد ٟمقى مجٞمع اًمِمٝمر وٕن رُمْم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمب٤مدة 

اًمقاطمدة ٕن اًمٗمٓمر ذم ًمٞم٤مًمٞمف قمب٤مدة أجْم٤م يستٕم٤من هب٤م قمغم صقم هن٤مره وأـم٤مل ذم 

ل قمغم هذا سمام يدل قمغم ىمقشمف واحلدي٨م قم٤مم ًمٚمٗمرض واًمٜمٗمؾ واًم٘مْم٤مء واًمٜمذر آؾمتدٓ

ىمد ظمص قمٛمقم طمدي٨م طمٗمّم٦م  :اًمّمحٞمحقويمام ىمٞمؾ وه ُمٕمٞمٜم٤م ُمٓمٚم٘م٤م وومٞمف ظمالف

يم٤من يّمقم شمٓمققم٤م ُمـ همػم شمبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م  ☺ سمحدي٨م قم٤مئِم٦م أيت وم٢مٟمف دل قمغم أنف 

قمٜمديمؿ يقم وم٘م٤مل: "هؾ  ☺ دظمؾ قمكم اًمٜمبل  :▲وم٘مد ىم٤مًم٧م  وطمدي٨م قم٤مئِم٦م

رء" ىمٚمٜم٤م: ٓ ىم٤مل: "وم٢مين إذا ص٤مئؿ" صمؿ أت٤مٟم٤م يقُم٤م آظمر وم٘مٚم٧م أهدي ًمٜم٤م طمٞمس" سمٗمتح 

اًمتٛمر ُمع اًمسٛمـ وإىمط وم٘م٤مل: "أريٜمٞمف قاحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ومٛمثٜم٤مة حتتٞم٦م ومسلم ُمٝمٛمٚم٦م ه

  ومٚم٘مد أصبح٧م ص٤مئام وم٠ميمؾ" رواه ُمسٚمؿ

سمآج٦م  يمٚمامت اهلل شم٤مُم٤مت ُمب٤مريم٤مت ضم٤مءت -ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمس٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م  -3 

رم احلدي٨م  ☺ وسمدًٓمتٝم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل  يمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ظمتٛم٧م هب٤م ؾمقرة اًمب٘مرة

 اًمّمحٞمح )ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمـ ؿمئ وم٤مضمتٜمبقه وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمِمئ وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ(

وىم٤مل  - اًمتل ضم٤مءت هب٤م ذيٕم٦م اإلؾمالم ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم شمِمػم سمقضقح إمم اًمرمح٦م

يريد اهلل )رم آي٤مت ؾمقرة اًمب٘مرة أجْم٤م  شمٕم٤ممم رم ؾمٞم٤مق ديمره ؾمبح٤مٟمف ٕطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم

رم ىمقًمف  يدرك دًٓمتٝم٤م قمغم ذات احل٘مٞم٘م٦م ُمـ يت٠مُمؾ (سمٙمؿ اًمٞمرس وٓ يريد سمٙمؿ اًمٕمرس

وهٜم٤مك ومرق سملم اعمرض  (قمغم ؾمٗمر ومٕمدة ُمـ أج٤مم أظمروومٛمـ يم٤من ُمريْم٤م أ)شمٕم٤ممم ىمبٚمٝم٤م 

أُم٤م وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء يمام ٟمٕمٚمؿ  ص٤مئؿ ومٚمف اًمٗمٓمرقومٛمـ ُمرض أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر وه واًمسٗمر

 (ىمد أنِم٠مه )سمدأ اعمس٤مومر ومالسمد وأن يٙمقن ؾمٗمره اعمرظمص ًمف اًمٗمٓمر واًم٘مْم٤مء سم٤مًمٓمبع

وٓ ٟمٜمسك سم٤مًمٓمبع ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم رم  ()قمغم ؾمٗمر ُمـ أول اًمٞمقم وشم٠مُمؾ رم طمرف اجلر



   

 
59 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

ة اًمٙمبػمان وُمٕمٝمام اعمريض ُمرض٤م ُمزُمٜم٤م أي٦م ىمبٚمٝم٤م طمٞم٨م  رم أُمر اًمرضمؾ واعمرأ

ُمـ اهلدى اًمٜمبقي  وأن سملم يديؽ -اًمٕم٤معملم ومٚمٚمف احلٛمد رب  اإلـمٕم٤مم يمٗم٤مرة

قمدة  قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة، ذم اًمّمقم روى اًمبخ٤مري ؒ اًمّمحٞمح ذم اًمّمٞم٤مم وومْمٚمف

 :أطم٤مدي٨م

  ومٕمٜمف رىض اهلل قمٜمف -1
ِ
إَِذا َدظَمَؾ ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن  :☺ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ُب ضَم   َوهُمٚمَِّ٘م٧ْم َأبَْقا
ِ
اَمء ُب اًمس  َٞم٤مـملِمُ ومتَِّح٧ْم َأبَْقا  .َٝمٜم َؿ، َوؾُمْٚمِسَٚم٧ِم اًمِم 

يُمؾُّ  :-قمز وضمؾ-ىَم٤مَل اهلُل ) :☺ ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  :ىَم٤مَل  ،◙وقمٜمف  -2

َٞم٤مم ـِ آَدَم ًَمُف إِٓ  اًمّمِّ ُف زِم َوأن٤َم أضْمِزي سمِفِ  ،قَمَٛمِؾ اسْم ٞم٤َمُم ضُمٜم ٦مٌ  ،وَم٢مٟم  وَم٢مَذا يَم٤مَن َيقُم َصْقِم  ،َواًمّمِّ

ُف أطَمٌد أَ أطَمِديُمْؿ وَماَل َيْروُم٨ْم َوَٓ  َواًمِذي  .ىَم٤مشَمَٚمُف وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: إينِّ َص٤مِئؿٌ و َيّْمَخ٥ْم وم٢مْن ؾَم٤مسم 

ْسِؽ 
ِ
ـْ ِريِح اعم  ُِم

ِ
٤مِئِؿ أـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اهلل ٍد سمَِٞمِدِه خَلُُٚمقُف وَمِؿ اًمّم  ٛم  ٤مِئِؿ وَمْرطَمَت٤مِن  .َٟمْٗمُس حُمَ ًمِٚمّم 

ُف وَمِرَح سمَِّمْقُِمفِ َوإَذا ًَمِ٘مَل رَ  ،إَِذا أوْمَٓمَر وَمِرَح سمٗمٓمره :َيْٗمَرطُمُٝماَم  يُمؾُّ ) :وذم رواي٦م عمسٚمؿ ،(سم 

ـِ آَدَم يْم٤مقَمُػ  إِٓ   :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  .احلسٜم٦ُم سمَِٕمنْمِ أُْمَث٤مهِل٤َم إمَِم ؾمبٕمامئ٦م ِضْٕمٍػ  ،قَمَٛمِؾ اسْم

ُف زِم َوأن٤َم أضْمِزي سمِفِ  ْقَم وَم٢مٟم  ـْ أضْمكِم  ؛اًمّم  ٤مِئِؿ ومَ  .َيَدُع ؿَمْٝمَقشَمُف َوـَمَٕم٤مَُمُف ُِم وَمْرطَم٦ٌم  :ْرطَمَت٤منِ ًمٚمّم 

فِ  ،قِمٜمَْد وِمْٓمِرهِ   َرسمِّ
ِ
ْسِؽ  .َووَمْرطَم٦ٌم قِمٜمَْد ًمَِ٘م٤مء

ِ
ـْ ِريِح اعم  ُِم

ِ
 .َوخَلُُٚمقُف وِمٞمِف أـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اهلل

ُمـ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيامٟم٤م واطمتس٤مسم٤م همٗمر )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :◙وقمٜمف  -3

 .(٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبفًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف وُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيامٟم٤م واطمتس٤مسم٤م همٗمر ًمف ُم

ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور واًمٕمٛمؾ سمف ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ◙وقمٜمف  -4

سمف  :وروى اًمِمٞمخ٤من رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم (ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يدع ـمٕم٤مُمف وذا

 :ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ  ٤مإن  ذم اجلَٜم ٦ِم سَم٤مسمً » :ىَم٤مَل  ،☺ قمـ اًمٜمبلِّ  ،◙قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  -1

ي ٤منُ  ٤مِئُٛمقَن َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ َيْدظُمُؾ ُمِ  ،اًمر  ُهؿْ  ،ٜمُْف اًمّم  ـَ  :ي٘م٤مل ،َٓ َيْدظُمُؾ ُِمٜمُْف أطمٌد هَمػْمُ أجْ

٤مِئُٛمقنَ  ُهؿْ  ؟اًمّم  وَم٢مَذا َدظَمُٚمقا ُأهْمٚمَِؼ وَمَٚمْؿ َيْدظُمْؾ ُِمٜمُْف  ،وَمَٞمُ٘مقُُمقَن َٓ َيدظُمُؾ ُِمٜمُْف َأطَمٌد هَمػْمُ

  .شَأطَمدٌ 
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ُرواشَمَس » :☺ ىَم٤مَل رؾمقُل اهلل  :ىَم٤مَل  ،◙قمـ أنس -2 ُحقِر  ؛ح  وَم٢من  ذم اًمسُّ

 .شسَمَريَم٦مً 

  :ىَم٤مَل  ،◙وقمـ زيِد سمـ صم٤مسم٧ٍم  -(3) 
ِ
ْرَٟم٤م َُمَع رؾمقِل اهلل صُمؿ  ىُمْٛمٜم٤َم  ،☺ شَمَسح 

اَلةِ   .ىَمْدُر مَخْسلم آي٦مً  :ىَم٤مَل  ؟يَمْؿ يَم٤مَن سمٞمٜمٝمام :ىِمٞمَؾ  .إمَِم اًمّم 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ، ىَم٤مَل: يُمٜم ٤م ُٟمَس٤موِمُر َُمَع اًمٜم   -4 ٤مِئُؿ ☺ بِلِّ طمدي٨م َأنَِس سْم ، وَمَٚمْؿ َيِٕم٥ِم اًمّم 

٤مئؿِ  ُر قَمغَم اًمّم 
، َأيْمَثُرَٟم٤م ☺ : يُمٜم ٤م َُمَع اًمٜم بِلِّ ىم٤مل ◙وقمٜمف  قَمغَم اعْمُْٗمٓمِِر، َوَٓ اعْمُْٗمٓمِ

ـَ َأومْ  فماًِل  ِذي ٤م اًم  ـَ َص٤مُُمقا وَمَٚمْؿ َيْٕمَٛمُٚمقا ؿَمٞمًْئ٤م، َوَأُم  ِذي ٤م اًم  ِذي َيْسَتٔمِؾُّ سمِِٙمَس٤مِئِف؛ َوَأُم  َٓمُروا اًم 

؛ وَمَ٘م٤مَل اًمٜم بِلُّ  يَم٤مَب واُْمَتَٝمٜمُقا َوقَم٤مجَلُقا  .َذَه٥َم اعْمُْٗمٓمُِروَن اًْمَٞمْقَم سم٤ِمٕضَْمرِ  :☺ وَمَبَٕمُثقا اًمرِّ

وروم٘م٤مء اًمٓمريؼ هٞم٤م ُمٕم٤م إمم ُمس٤مئؾ اًمٗمّمؾ ووم٘مٙمؿ اهلل ًمّمدق  ،وأن أظمقة اإلؾمالم

 .اًمٓمٚم٥م وطمسـ اًمٗمٝمؿ
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 الصوق إىل شّر روضاُ- األوىلاملشألة 

أطمب٤مسمك ويم٠منٜم٤م اظمقاٟمك إمم ىمدوم هذا اًمِمٝمر ًمٗمل ؿمقق  سٜم٤م ذم روض٦م اًمٚمٞمٚم٦مسمٛمجٚم

وهذا ُمرادي ُمـ قمٜمقان اعمس٠مخ٦م وهك يمخ٤ممت٦م ضمزء اًمّمالة -إمم ٟمٗمح٤مشمف سم٤مٟمتٔم٤مر أج٤مُمف 

يٚمٞمؼ هبذا اًمِمٝمر اعمب٤مرك أن ٟمبدأ هب٤م هٜم٤م يمٛمس٠مخ٦م ُمست٘مٚم٦م  ُمـ وم٘مف اًم٘مٚمقب وُم٤م أذومف

وسمٕمد محد اهلل شمٕم٤ممم  -ٞمد اًمس٤مًمػ سم٠مج٤ممدرؾمٝم٤م ىمبؾ اًمتٛمٝم طمتك وان يم٤من ًمألمهٞم٦م

 :اظمقاٟمك .سم٘مٚمقسمٜم٤م ًمٜمخ٤مـم٥م اعمدقمقيـ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل

َي٤م » رمحف اهلل شمٕم٤مممذم شمٗمسػمه ٔي٦م اًمّمقم ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمك 

ْ يُمت٥َِم  ـَ آَُمٜمُقا ِذي ٤َم اًم  َٞم٤ممُ » :-ومرض- شَأهيُّ اإلُمس٤مك قمـ اًمٓمٕم٤مم قوه شقَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمّمِّ

واقمٚمؿ أن ُمّم٤مًمح اًمّمقم  .واًمنماب واًمقىم٤مع ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس

 ،واًمٗمٓمر اعمست٘مٞمٛم٦م ذقمف اهلل ًمٕمب٤مده رمح٦م هلؿ ،ح٤م يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقدة سم٤مًمٕم٘مقل اًمسٚمٞمٛم٦م

طمبس اًمٜمٗمس قمـ  :! وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ اًمّمٞم٤مم..وضمٜم٦ّم ،ومحّٞم٦م ،إًمٞمٝمؿ ٤موإطمس٤مٟمً 

ٟمٞم٦م ،٠مخقوم٤متوومٓمٛمٝم٤م قمـ اح ،اًمِمٝمقات ًمتسٕمد سمٓمٚم٥م ُم٤م ومٞمف  ،وشمٕمديؾ ىمقهت٤م اًمِمٝمقا

ويٙمرس اجلقع  .!..وىمبقل ُم٤م شمزيمقا سمف مم٤م ومٞمف طمٞم٤مهت٤م إبدي٦م ،هم٤مي٦م ؾمٕم٤مدهت٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م

ويذيمره٤م سمح٤مل إيمب٤مد اجل٤مئٕم٦م ُمـ اعمس٤ميملم... وشمْمٞمؼ  ،واًمٔمٛم٠م ُمـ طمدهت٤م وؾمقرهت٤م

وطمبس ىمقى إقمْم٤مء  ،جم٤مري اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمبد سمتْمٞمٞمؼ جم٤مري اًمٓمٕم٤مم واًمنماب

ُمٜمٝم٤م قويسٙمـ يمؾ قمْم ،قمـ اؾمؽمؾم٤مهل٤م حلٙمؿ اًمٓمبٞمٕم٦م ومٞمام يرضه٤م ذم ُمٕم٤مؿمٝم٤م وُمٕم٤مده٤م

وري٤مض٦م  ،وضمٜم٦م اعمج٤مهديـ ،جل٤مم اعمت٘ملمقومٝم ،وشمٚمجؿ سمٚمج٤مُمف ،ويمؾ ىمقة قمـ مج٤مطمٝم٤م

وم٢من اًمّم٤مئؿ ٓ  ،ُمـ سملم يدى ؾم٤مئر إقمامل ًمرب اًمٕم٤معملمقإبرار واعم٘مرسملم... وه

سمف ُمـ أضمؾ ُمٕمبقده إٟمام ،٤ميٗمٕمؾ ؿمٞمئً  شمرك حمبقسم٤مت قومٝم ،شمرك ؿمٝمقشمف وـمٕم٤مُمف وذا

وٓ يٓمٚمع  ،رّس سملم اًمٕمبد ورسّمفقوه ،عمحب٦م اهلل وُمرض٤مشمف اإيث٤مرً  ؛اًمٜمٗمس وشمٚمذذاهت٤م

ه واًمٕمب٤مد ىمد يٓمٚمٕمقن ُمٜمف قمغم شمرك اعمٗمٓمرات اًمٔم٤مهرة وأُم٤م يمقٟمف شمرك  .قمٚمٞمف ؾمقا

سمف وؿمٝمقشمف ُمـ أضمؾ ُمٕمبقده وذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م  .ٚمٞمف سمنمأُمر ٓ يٓمٚمع قمقومٝم ،ـمٕم٤مُمف وذا
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 .واًم٘مقى اًمب٤مـمٜم٦م ،اجلقارح اًمٔم٤مهرة وًمٚمّمقم شم٠مثػم قمجٞم٥م ذم طمٗمظ !..اًمّمقم

د اًمٗم٤مؾمدة  .اًمتل إذا اؾمتقًم٧م قمٚمٞمٝم٤م أومسدهت٤م ،ومحٞمتٝم٤م قمـ اًمتخٚمٞمط اجل٤مًم٥م هل٤م اعمقا

د اًمردي٦م اح٤مٟمٕم٦م ًمف ُمـ صحتٝم٤م وم٤مًمّمقم حيٗمظ قمغم اًم٘مٚم٥م واجلقارح  ،واؾمتٗمراغ اعمقا

ُمـ أيمؼم اًمٕمقن قمغم قومٝم .٤م ُم٤م اؾمتٚمبتف ُمٜمٝم٤م أجدي اًمِمٝمقاتويٕمٞمد إًمٞمٝم .صحتٝم٤م

 :☺ وىم٤مل اًمٜمبل   َّ جئ يي ىي ُّٱ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم شمتٛم٦م أي٦م ،اًمت٘مقى

 ،وأُمر ُمـ اؿمتدت قمٚمٞمف ؿمٝمقة اًمٜمٙم٤مح وٓ ىمدرة ًمف قمٚمٞمف سم٤مًمّمٞم٤مم .شاًمّمقم ضمٜم٦م»

وأقمٔمؿ  ،ومٞمف أيمٛمؾ اهلدى ☺ ويم٤من هدى رؾمقل اهلل  .وضمٕمٚمف وضم٤مء هذه اًمِمٝمقة

وح٤م يم٤من ومٓمؿ اًمٜمٗمس قمـ ُم٠مخقوم٤مهت٤م  .وأؾمٝمٚمف قمغم اًمٜمٗمقس ،ًمٚمٛم٘مّمقد ّمٞماًل حت

ح٤م  ؛شم٠مظمر ومرضف إمم وؾمط اإلؾمالم سمٕمد اهلجرة ،وؿمٝمقاهت٤م ُمـ أؿمؼ إُمقر وأصٕمبٝم٤م

 .ومٜم٘مٚم٧م إًمٞمف سم٤مًمتدري٩م ،وأخٗم٧م أواُمر اًم٘مرآن ،شمقـمٜم٧م اًمٜمٗمقس قمغم اًمتقطمٞمد واًمّمالة

وىمد ص٤مم شمسٕم٦م  ☺ رؾمقل اهلل ومتقذم  .ويم٤من ومرضف اًمسٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة

ًٓ  .رُمْم٤مٟم٤مت  .٤مقمغم وضمف اًمتخٞمػم سمٞمٜمف وسملم أن يٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً  وومرض أو

ا إذ-اإلـمٕم٤مم ًمٚمِمٞمخ اًمٙمبػم واعمرأة  وضمٕمؾ ،صمؿ ٟم٘مؾ ُمـ ذًمؽ اًمتخٞمػم إمم حتتؿ اًمّمقم

 -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف- ٤موم٢مهنام يٗمٓمران ويٓمٕمامن قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً  -مل يٓمٞم٘م٤م اًمّمٞم٤مم

ًمٙمـ يم٤من  ،واًمث٤مٟمٞم٦م: حتتٛمف .إجي٤مسمف سمقصػ اًمتخٞمػم :أطمده٤م :ًمٚمّمقم رشم٥م صمالثويم٤من 

ومٜمسخ  ،اًمّم٤مئؿ إذا ٟم٤مم ىمبؾ أن يٓمٕمؿ طمرم قمٚمٞمف اًمٓمٕم٤مم واًمنماب إمم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م

يمام أوم٤مده اسمـ  !..وهل اًمتل اؾمت٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ذًمؽ سم٤مًمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م

اعمدارج يمٚمامت حيسـ سمٜم٤م ومٝمٛمٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ ومٞم٘مقل:  ذم وًمف ؒ -.اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد

ًم٘مقل اًمت٤مم، يم٘مقل ق"ويمؾ ىمقل رشم ٥م اًمِم٤مرع ُم٤م رشم ٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمثقاب، إٟمام ه ا

"ُمـ ىم٤مل ذم يقم: ؾمبح٤من اهلل وسمحٛمده ُم٤مئ٦م ُمرة طُمٓم ٧م قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه،  :☺ اًمرؾمقل 

ن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمبحر"، وًمٞمس هذا ُمؽمشمًب٤م قمغم ىمقل اًمٚمس٤مقهُمٗمرت ذٟمقسمف وًموأ

قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٕمرًض٤م قمـ شمدسمره٤م، ومل يقاـمئ ىمٚمبف  . ٟمٕمؿ، ُمـ ىم٤مهل٤م سمٚمس٤مٟمف هم٤موماًل .وم٘مط

ًمس٤مٟمف، وٓ قمرف ىمدره٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م، راضمًٞم٤م ُمع ذًمؽ صمقاهب٤م، طُمٓم ٧م ُمـ ظمٓم٤مي٤مه 
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سمحس٥م ُم٤م ذم ىمٚمبف؛ وم٢من إقمامل ٓ شمتٗم٤مضؾ سمّمقره٤م وقمدده٤م، وإٟمام شمتٗم٤مضؾ سمتٗم٤مضؾ 

واطمدة وسمٞمٜمٝمام ذم اًمتٗم٤مضؾ يمام سملم اًمسامء ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب، ومتٙمقن صقرة اًمٕمٛمٚملم 

وإرض، واًمرضمالن يٙمقن ُم٘م٤مُمٝمام ذم اًمّمػ واطمًدا وسملم صالهتام ُم٤م سملم اًمسامء 

وإرض ا ه ٟمٕمؿ أطمبتل ذم اهلل وم٤مًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح عم٘م٤مصد اًمٕمب٤مدات، وأهن٤م وؾم٤مئؾ ٓ 

٘مٞم٘مٞم٦م اخلٓمقة إومم قمغم ـمريؼ آؾمتٗم٤مدة احلقهمٜمك قمٜمٝم٤م إلطمٞم٤مء اًم٘مٚم٥م سم٤مإليامن، ه

اًمبح٨م قمـ يمٞمٗمٞم٦م  -سم٢مذن اهلل- ٤مدات، وؾمٞمٙمقن ُمـ ٟمت٤مج ذًمؽ اًمٗمٝمؿُمـ شمٚمؽ اًمٕمب

وُمٜمٝم٤م صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٝمذا اًمِمٝمر يٛمثؾ ومرص٦م ذهبٞم٦م إلطمٞم٤مء  إطمس٤من اًمٕمب٤مدة.

ذم رطمٚم٦م اًمسػم إمم اهلل، ح٤م ىمد اضمتٛمع ومٞمف ُمـ  اًم٘مٚم٥م وقمامرشمف سم٤مإليامن واٟمٓمالىمف سمجد

وشمالوة اًم٘مرآن، واًمّمدىم٦م،  الة، واًم٘مٞم٤مم،٦م ُمثؾ اًمّمٞم٤مم، واًمّمقمب٤مدات ُمتٜمققم

هذه اًمٕمب٤مدات إذا ُم٤م أطمسٜم ٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ووآقمتٙم٤مف، واًمذيمر، وآقمتامر، 

وم٢من أثره٤م ؾمٞمٙمقن قمٔمٞماًم ذم إطمٞم٤مء اًم٘مٚم٥م وشمٜمقيره  واؾمتِمٕمرٟم٤م اجلزاء إظمروي

 ذم ًمٜمتدارس ُمٕم٤م وقمغم ـمريؼ اًمٜمّمٞمح٦م وشم٠مهٞمٚمف ًمالٟمٓمالق ذم: "رطمٚم٦م اًمسػم إمم اهلل".

وٟمستٗمٞمد هٜم٤م سمٙمتٞم٥م  يمٞمٗمٞم٦م وأمهٞم٦م آؾمتٕمداد ٓؾمت٘مب٤مل هذا اًمِمٝمر وٟمٗمح٤مشمف اًمرسم٤مٟمٞم٦م

يمت٤مب اًم٘مقاقمد احلس٤من ذم آؾمتٕمداد ًمِمٝمر قضمٞمد ذم سم٤مسمف ضمزي اهلل ظمػما ُمّمٜمٗمف وه

ُمع اظمتّم٤مر ُمٜم٤مؾم٥م  ٕبك حمٛمد رض٤م أمحد صٛمدي طمٗمٔمف اهلل ٟمٜم٘مؾ ُمٜمف رُمْم٤من

 قمب٤مراشمف ومٝمل أُم٤مٟم٦م ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ قمـ ىم٤مئٚمف ًمٚمح٤مل هٜم٤م ذم هذا اًمقضمٞمز ٓ يٖمػم ُمـ ُمب٤مين

ذم درؾمٜم٤م هذا  إٟمٜم٤م ؾمٜم٘مػ وًمٙمـ سم٤مظمتٞم٤مر واٟمت٘م٤مء سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م عمٜم٤مؾمب٦م احل٤مل واًمِم٤مهد

اؾمتث٤مرة  ()إومم -:ُمـ ىمقاقمده اإلطمدى قمنم سمٙمت٤مسمف ًمتٚمؽ اعمس٠مخ٦م ُمع مخس وم٘مط

 ومرع ُمفرُمْم٤من وصٞم٤م أطمبتل ذم اهلل ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمِمقق امم أج٤مم -اًمِمقق إمم اهلل 

 ٓ سم٠مس-ٟمٕمؿ وم٠مجـ اًمِمقق ذم ىمٚمقسمٜم٤م ًمف وهلٗم٦م آٟمتٔم٤مر؟ ٓسم٠مس  قمـ اًمِمقق إمم اهلل

أن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم  - وىمد ضم٤مء ذم )روض٦م اعمحبلم،( ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ئٞمؾ: مِلَ شمِمٖمٚمقن ٟمٗمقؾمٙمؿ سمٖمػمي؟!، ُم٤مهذا ♠داود  : )ىمؾ ًمُِمب ٤من سمٜمل إرسا

ل يمٞمػ اٟمتٔم٤مري هلؿ وروم٘مل هبؿ وحمبتل ًمؽمك يٕمٚمؿ اعمدسْمِرون قمٜمِّ ق. وًم.اجلٗم٤مء؟!
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. هذه إراديت ًمٚمٛمدسمريـ .إزم  واٟم٘مٓمٕم٧م أوص٤مهلؿ ُمـ حمبتل! ٤مُمٕم٤مصٞمٝمؿ ح٤مشمقا ؿمقىمً 

!!(.اظمقاٟمك سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ أخٞمس اهلل رسمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ  قمٜمل ومٙمٞمػ إراديت ًمٚمٛم٘مبٚملم قمكم 

ورده ؿمٞمخ اًمذي أ -ذم إثَر  وشم٠مُمؾ ؟ضمديرا سم٠من يٕمبد وُمـ طم٘مف شمٕم٤ممم هب٤م أن يٗمرد

 (، واإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم68/ 6اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، 

 امَلْ أظمُٚمؼ ضَمٜم ٦ًم وٓ ٟم٤مرً ق)ًم  أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: -(87،123/ 2)ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة، 

ـْ أْهاًل  أْن ُأقْمَبد(؟!، ومت٠مُمؾ ذًمؽ، وًمٞمٙمـ طمبؽ هلل اجلٚمٞمؾ اجلٛمٞمؾ وؿمقىمؽ  أَخْؿ أيم

وأيمؼم ُمـ طُم٥مِّ يمؾ رء طمتك ُمـ طُم٥مِّ اًمٜمبل )وُمـ طُم٥مِّ احلُقر اًمِٕملم  إًمٞمف أقمغم

، وٓ شمٜمَس ىمقل رؾمقل اهلل )ذم رؤي٦م  ـّ ؾمبح٤مٟمف  -أهؾ اجلٜم٦م ًمرهبؿ واًمِمقق إًمٞمٝم

ؿ(!، رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م  ٤م: )وماَم أقمٓمقا ؿمٞمئً -وشمٕم٤ممم ـَ اًمٜمٔمِر إمم رهبِّ أطم٥ّم إًمٞمٝمؿ ُِم

هذا  ووضمقد !!ًمِمقق اخل٤مُمد اًمٗم٤مشمراعمٝمؿ ٟمبدأ ذم اؾمتث٤مرة هذا ا .◙صٝمٞم٥م 

يزيد قُمـ ـمبٞمٕم٦م اًمبنم وطم٘م٤مئؼ اإليامن ذم اًم٘مٚمقب ومٝمقاًمٗمتقر ذم طمد ذاشمف ٓ يٜمٙمر ومٝم

رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل ¶قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر  يمام ذم صحٞمح اجل٤مُمع ويٜم٘مص

وم٤مؾم٠مخقا اهلل أن جيدد  : "إن اإليامن ًمٞمخٚمؼ ذم ضمقف أطمديمؿ يمام خيٚمؼ اًمثقب☺ 

ُمـ طمريم٦م اًمٕمبد آجي٤مسمٞم٦م  -وسمال شمسقيػ ُم٘مٞم٧م -إذن ٓ سمد  ٚمقسمٙمؿ"اإليامن ذم ىم

)ومٕمغم ىمدر اعم١موٟم٦م شم٠متك اعمٕمقٟم٦م وذم احلدي٨م اًم٘مدد: -هذه آؾمتث٤مرة اًمالزُم٦م قٟمح

"إذا شم٘مرب اًمٕمبد إزّم ؿمؼًما شم٘مرسم٧م إًمٞمف ذراقًم٤م، وإذا شم٘مرب إزّم ذراقًم٤م شم٘مرسم٧م ُمٜمف سم٤مقًم٤م، 

ًمبخ٤مرى وم٤مًمبداءة ُمـ اًمٕمبد صمؿ اإلضم٤مسم٦م طمتاًم ُمـ وإذا أت٤مين يٛمٌم أتٞمتف هروًم٦م" رواه ا

]اًمب٘مرة:   َّ حط  مض  ُّٱ، [60]هم٤مومر:   َّجهمه ين ىن ُّٱاًمرب: 

ومالسمد ُمـ إصم٤مرة يمقاُمـ ؿمقىمؽ إمم اهلل قمز وضمؾ طمتك شمٚملم ًمؽ اًمٓم٤مقم٤مت . [152

ؾمٞمد اخلٚمؼ وطمبٞم٥م اعمحبلم وظمٚمٞمؾ احلؼ رم  ورم دقم٤مء (ومت١مدهي٤م ذائً٘م٤م طمالوهت٤م وًمذهت٤م

وم٘مد صمب٧م ُمرومققم٤م ُمـ دقم٤مئف  ًم٦م فم٤مهرة طمٞم٨م اًمدقم٤مء وُمـ صمؿ اإلضم٤مسم٦مىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ دٓ

أطمٞمٜمل ُم٤م قمٚمٛم٧م احلٞم٤مة ظمػما زم  )مهللا سمٕمٚمٛمؽ اًمٖمٞم٥م وىمدرشمؽ قمغم اخلٚمؼ ☺ 

مهللا اٟمك أؾم٠مخؽ ظمِمٞمتؽ ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  وشمقومٜمك إذا يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػما زم
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ك أؾم٠مخؽ ًمذة مهللا اٟم واًم٘مّمد رم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمك ويمٚمٛم٦م احلؼ ذم اًمٖمْم٥م واًمرض٤م

ء ُمرضة وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م ومم٤م  (اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ واًمِمقق إمم ًم٘م٤مءك ذم همػم ضا

سم٤مًمٓمبع حمب٦م اهلل  وأقمٜمك هب٤م ضمدير سم٤مًمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم أن اعمحب٦م اإليامٟمٞم٦م إصٞمٚم٦مقه

ُمـ  وُمّمدر اؾمتجالب اًمِمقق اعم٘مّمقد وهٜم٤م ٟمتذيمر ُمٕم٤م سمال ؿمؽ هل إؾم٤مس شمٕم٤ممم

ومٛمٜمٝم٤م )ُمٓم٤مًمٕم٦م ُمٜمـ اهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م - تجالب هذا اًمِمققاًمٕمقاُمؾ اعمس٤مقمدة قمغم اؾم

وآٓئف اجلسٞمٛم٦م وم٤مًم٘مٚمقب جمبقًم٦م قمغم طم٥م ُمـ أطمسـ إًمٞمٝم٤م وًمذًمؽ يمثر ذم اًم٘مرآن 

ؾمقُق آي٤مت اًمٜمٕمؿ واخلٚمؼ واًمٗمْمؾ شمٜمبٞمًٝم٤م هلذا اعمٕمٜمك، ويمٚمام ازددت قمٚماًم سمٜمٕمؿ اهلل 

اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ورم ذًمؽ ي٘مقل :ىمٚم٧م -(قمٚمٞمؽ يمٚمام ازددت ؿمقىًم٤م ًمِمٙمره قمغم ٟمٕمامئف

ىمقًمف شمٜمب٧م ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م اعمٜم٦م أي شمٜمِم٠م ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م ) ذم اعمدارج طمٞم٨م اًمٙمالم قمغم اعمحب٦م

اًمٕمبد ُمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف وٟمٕمٛمف اًمب٤مـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة ومب٘مدر ُمٓم٤مًمٕمتف ذًمؽ شمٙمقن ىمقة اعمحب٦م 

وم٢من اًم٘مٚمقب جمبقًم٦م قمغم طم٥م ُمـ أطمسـ إًمٞمٝم٤م وسمٖمض ُمـ أؾم٤مء إًمٞمٝم٤م وًمٞمس ًمٚمٕمبد ىمط 

وُمـ أقمٔمؿ ُمٓم٤مًمٕم٦م ُمٜم٦م اهلل قمغم قمبده  ـ اهلل وٓ إؾم٤مءة إٓ ُمـ اًمِمٞمٓم٤منإطمس٤من إٓ ُم

شم٠مهٞمٚمف عمحبتف وُمٕمرومتف وإرادة وضمٝمف وُمت٤مسمٕم٦م طمبٞمبف وأصؾ هذا ٟمقر ي٘مذومف اهلل ذم 

ىمٚم٥م اًمٕمبد وم٢مذا دار ذًمؽ اًمٜمقر ذم ىمٚم٥م اًمٕمبد وذاشمف أذىم٧م ذاشمف ومرأى ومٞمف ٟمٗمسف وُم٤م 

تف وىمقي٧م قمزيٛمتف واٟم٘مِمٕم٧م قمٜمف أهٚم٧م ًمف ُمـ اًمٙمامٓت واعمح٤مؾمـ ومٕمٚم٧م سمف مه

فمٚمامت ٟمٗمسف وـمبٕمف ٕن اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م ٓ جيتٛمٕم٤من إٓ ويٓمرد أطمدمه٤م ص٤مطمب٦م 

ٟم٘مؾ وم١مادك  :وىمد ىمٞمؾ ومرىمٞم٧م اًمروح طمٞمٜمئذ سملم اهلٞمب٦م وإنس إمم احلبٞم٥م إول

.. ُم٤م احل٥م إٓ ًمٚمحبٞم٥م إول يمؿ ُمٜمزل ذم إرض ي٠مخٗمف .طمٞم٨م ؿمئ٧م ُمـ اهلقى

وهذا اًمٜمقر يم٤مًمِمٛمس ذم ىمٚمقب اعم٘مرسملم اًمس٤مسم٘ملم  -دا ٕول ُمٜمزل .. وطمٜمٞمٜمف أب.اًمٗمتك

ويم٤مًمبدر ذم ىمٚمقب إبرار أصح٤مب اًمٞمٛملم ويم٤مًمٜمجؿ ذم ىمٚمقب قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم 

)شمذيمر ؾمبؼ اًمس٤مسم٘ملم ُمع  وُمٜمٝم٤م (وشمٗم٤موهتؿ ومٞمف يمتٗم٤موت ُم٤م سملم اًمزهرة واًمسٝمك

ومس٦م، ويمؾ ذًمؽ َتٚمٗمؽ ُمع اًم٘م٤مقمديـ يقرصمؽ هذا حترىًم٤م ًمٚمٛمس٤مسم٘م٦م واعمس٤مرقم٦م واعمٜم٤م
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 وىم٤مل: ،َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ أُمر اهلل سمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .ـها. شَوذِم َذًمَِؽ وَمْٚمَٞمَتٜم٤َموَمِس اعْمَُتٜم٤َموِمُسقنَ »وىم٤مل:  ،َّ ام يل ىل مل يك ىكُّٱ

أن سمٕم٨م اًمِمقق وفمٞمٗم٦م ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمس٤مئر إمم اهلل قمز  -ي٤م ُمريد اخلػم- واقمٚمؿ

ْم٤من ًمُتْم٤مقمػ اجلٝمد ومٞمف، وضمؾ، وًمٙمـ يٜمبٖمل ُمْم٤مقمٗم٦م هذا اًمِمقق ىمبؾ ؿمٝمر رُم

وهذا اًمِمقق ٟمقع ُمـ أنقاع اًمقىمقد اإليامين اًمذي حُيّٗمز قمغم اًمٓم٤مقم٦م، صمؿ سمف يذوق 

اعمتٕمبد ـمٕمؿ قمب٤مدشمف وُمٜم٤مضم٤مشمف وجم٤مٓت اًمِمقق قمٜمدك يمثػمة أقمٔمٛمٝم٤م وأظمٓمره٤م 

اًمِمقق إمم رؤي٦م وضمف اهلل قمز وضمؾ، ويٛمٙمٜمؽ أن شمتٛمرن قمغم ىمراءة هذا احلدي٨م ُمع 

"إذا  :☺ ٤م قمٜمد اهلل، وهؾ ؾمتٜم٤مل ذف رؤيتف أم ٓ؟ ىم٤مل حتدي٨م ٟمٗمسؽ سمٛمٜمزًمتٝم

دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م ي٘مقل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: شمريدون ؿمٞمئ٤ًم أزيديمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: أخؿ 

شمبّٞمض وضمقهٜم٤م؟ أخؿ شُمدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م وشمٜمّجٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟ ومٞمُٙمِمُػ احلج٤مب، ومام ُأقمٓمقا 

ٓت اًمِمقق: اًمِمقق إمم وذم جم٤م ؿمٞمًئ٤م أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إمم رهبؿ". رواه ُمسٚمؿ.

 ☺ ًم٘م٤مء اهلل وإمم ضمٜمتف ورمحتف ورؤي٦م أوًمٞم٤مئف ذم اجلٜم٦م وظم٤مص٦م اًمِمقق ًمٚم٘م٤مء اًمٜمبل 

ذم  آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ وُمـ اًمٕمقاُمؾ أجْم٤م مم٤م ذيمره٤م :ىمٚم٧م -ذم اًمٗمردوس إقمغم.

قمـ إؾمب٤مب اًمٕمنمة  (وحيسـ اًمرضمقع إًمٞمف)اعمدارج قمٜمد يمالُمف قمـ ُم٘م٤مم اعمحب٦م 

: "إن  إؾمب٤مب اجل٤مًمب٦م ًمٚمٛمحّب٦م وم٘م٤مل ؒ رأجف ذم حب٦م اًمنميٗم٦ماجل٤مًمب٦م ًمتٚمؽ اعم

 قمنمة:

ؿ عمٕم٤مٟمٞمف وُم٤م أريد سمف اًمت٘مرب إمم اهلل  :اًمث٤مين.أطمده٤م: ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسّمر، واًمتٗمٝمُّ

اًمث٤مًم٨م: دوام ذيمره قمغم يمّؾ طم٤مل سم٤مًمّٚمس٤من واًم٘مٚم٥م واًمٕمٛمؾ  سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض

اًمراسمع: إيث٤مر حم٤مسمف قمغم حم٤مسمؽ قمٜمد همٚمب٤مت  هذا. واحل٤مل، ومٜمّمٞمبف ُمـ اعمحّب٦م قمغم ىمدر

اخل٤مُمس: ُمٓم٤مًمٕم٦م اًم٘مٚم٥م ٕؾمامئف وصٗم٤مشمف وُمِم٤مهدهت٤م وشم٘مّٚمبف ذم ري٤مض هذه  اهلقى
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 اًمس٤مدس: ُمِم٤مهدة سمّره وإطمس٤مٟمف وٟمٕمٛمف اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م. .وُمٞم٤مديٜمٝم٤م اعمٕمروم٦م

 أقمجبٝم٤م، اٟمٙمس٤مر اًم٘مٚم٥م سملم يديف.قاًمس٤مسمع: وه

ل اإلهلل، وشمالوة يمت٤مسمف صمّؿ ظمتؿ ذًمؽ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اخلٚمقة وىم٧م اًمٜمزو :اًمّث٤مُمـ

واًمتقسم٦م. اًمت٤مؾمع: جم٤مًمس٦م اعمحّبلم اًمّم٤مدىملم، واًمت٘م٤مط أـم٤مي٥م صمٛمرات يمالُمٝمؿ، وٓ 

شمتٙمّٚمؿ إّٓ إذا شمرضّمح٧م ُمّمٚمح٦م اًمٙمالم، وقمٚمٛم٧م أن  ومٞمف ُمزيًدا حل٤مًمؽ وُمٜمٗمٕم٦ًم 

 ا ـه اًمٕم٤مذ: ُمب٤مقمدة يمؾ ؾمب٥م حيقل سملم اًم٘مٚم٥م وسملم اهلل قمز وضمؾ". ًمٖمػمك.

يستحرض ومْمؾ ُمقاؾمؿ اخلػم وُمٜمٝم٤م أج٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من يمام ىم٤مل  )اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م( 

قمغم  وضمٕمؾ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمبٕمض اًمِمٝمقر ومْماًل  :آُم٤مم اسمـ رضم٥م ؒ

  جس مخ جخ جحمح مج حج هتمث مت خت ُّٱ سمٕمض، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
]اًمب٘مرة:   َّىل مل خل ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:، [36]اًمتقسم٦م:  َّحس

يمام ضمٕمؾ سمٕمض  ،َّمن زن رن مم ام  يل  ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [،197

إج٤مم واًمٚمٞم٤مزم أومْمؾ ُمـ سمٕمض، وضمٕمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ظمػًما ُمـ أخػ ؿمٝمر، وأىمسؿ 

سم٤مًمٕمنم وهل قمنم ذي احلج٦م قمغم اًمّمحٞمح )وُم٤م ذم هذه اعمقاؾمؿ اًمٗم٤مضٚم٦م ُمقؾمٌؿ إٓ 

ب هب٤م إًمٞمف، وهلل ومٞمف ًمٓمٞمٗم٦م ُمـ ًمٓم٤مئػ  وهلل شمٕم٤ممم ومٞمف وفمٞمٗم٦م ُمـ وفم٤مئػ ـم٤مقمتف، ُيت٘مر 

، يّمٞم٥م هب٤م ُمـ يٕمقد سمٗمْمٚمف ورمحتف قمٚمٞمف، وم٤مًمسٕمٞمد ُمـ اهمتٜمؿ ُمقاؾمؿ اًمِمٝمقر ٟمٗمح٤مشمف

وإج٤مم واًمس٤مقم٤مت، وشم٘مرب ومٞمٝم٤م إمم ُمقٓه سمام ومٞمٝم٤م ُمـ وفم٤مئػ اًمٓم٤مقم٤مت ومٕمسك أن 

شمّمٞمبف ٟمٗمح٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٜمٗمح٤مت ومٞمسٕمد هب٤م ؾمٕم٤مدة ي٠مُمـ سمٕمده٤م ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

٦م ُمرومققًم٤م: "إن هلل ذم أج٤مم اًمدهر اًمٚمٗمح٤مت وذم اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ ُمسٚمٛم

ٟمٗمح٤مت ومتٕمرضقا هل٤م، ومٚمٕمؾ أطمديمؿ أن شمّمٞمبف ٟمٗمح٦م ومال يِم٘مك سمٕمده٤م أبًدا" 

ىم٤مل: "ًمٞمس ُمـ  ☺ وذم ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر قمـ اًمٜمبل  ()صحٞمح
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قمٛمؾ يقم إٓ خُيتؿ قمٚمٞمف" )صحٞمح اجل٤مُمع(.ظم٤مص٦م ُم٤م ذيمر ُمـ ومْمؾ صٞم٤مم ؿمٝمر 

  .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم رم ُمقضٕمف ذيمر سمٕمْمف رُمْم٤من وىمٞم٤مُمف يمام ؾمٞم٠ميت

ٟم٘مػ وىمٗم٦م ُمع  ُمّم٤مطمب٦م ذوى اهلٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م وطمتك ٟمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿ -اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م

هل اؾمتّمٖم٤مر ُم٤م دون اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ ُمٕم٤مزم إُمقر( )اهلٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م طمٞم٨م ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م 

شم٘مػ )أي اهلّٛم٦م أٓ ققمٚم»اهلّٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م:  ٤م، واصٗمً رمحف اهلل شمٕم٤ممموىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ًٓ ه، وٓشمرىض سمٖمػمه سمد ُمٜمف، وٓ شمبٞمع  اًمٜمٗمس( دون اهلل، وٓ شمتٕمقض قمٜمف سمٌمء ؾمقا

طمٔمٝم٤م ُمـ اهلل وىمرسمف وإنس سمف واًمٗمرح واًمرسوروآسمتٝم٤مج سمف سمٌمء ُمـ احلٔمقظ 

اخلسٞمس٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م. وم٤مهلّٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م قمغم اهلٛمؿ يم٤مًمٓم٤مئر اًمٕم٤مزم قمغم اًمٓمٞمقر، ٓ يرىض 

أوم٤مت اًمتل شمّمؾ إًمٞمٝمؿ، وم٢من اهلّٛم٦م يمٚمام قمٚم٧م سمٕمدت قمـ سمٛمس٤مىمٓمٝمؿ، وٓ شمّمؾ إًمٞمف 

وىم٤مل اسمـ  -وصقل أوم٤مت إًمٞمٝم٤م، ويمٚمام ٟمزًم٧م ىمّمدهت٤م أوم٤مت ُمـ يمؾ ُمٙم٤من

وىمد قمروم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ أن اهلّٛم٦م ُمقًمقدة ُمع أدُمّل، وإٟمام شم٘مٍم سمٕمض  اجلقزى ؒ

 وَمَسؾِ  ا اهلٛمؿ ذم سمٕمض إوىم٤مت، وم٢مذا طُمث ٧م ؾم٤مرت، وُمتك رأج٧م ذم ٟمٗمسؽ قمجزً 

إٓ سمٓم٤مقمتف، وٓ يٗمقشمؽ ظمػٌم إٓ  ا وم٤مجل٠م إمم اعمقومِّؼ، ومٚمـ شمٜم٤مل ظمػمً  يمساًل واعمٜمٕمؿ، أ

ومٝمٛم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمرش، ومه٦م  ،سمٛمٕمّمٞمتف وهلل اهلٛمؿ ُم٤م أقمج٥م ؿم٠مهن٤م وأؿمد شمٗم٤موهت٤م!

وىمد  ◙طم٤مئٛم٦م طمقل إنت٤من واحلُش. واٟمٔمر إمم مه٦م رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م إؾمٚمٛمل 

ورم أصح٤مهب٤م  : )أؾم٠مخؽ ُمراوم٘متؽ ذم اجلٜم٦م()ؾَمْؾ(. وم٘م٤مل :☺ ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

)ًمذة يمؾ أطمد قمغم طمس٥م ىمدره ومهتف وذف ٟمٗمسف،  ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ُمـ ًمذهتؿ ذم ُمٕمروم٦م اهلل وحمبتف،  اوأقمالهؿ مه٦م وأرومٕمٝمؿ ىمدرً  ٤موم٠مذف اًمٜم٤مس ٟمٗمًس 

يمقٟمقا ُمع  يمام ىم٤مل اجلٜمٞمد ؒ واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف، واًمتقدد إًمٞمف سمام حيبف ويرض٤مه(

وم٘م٤مل  وسم٤مًمٓمبع ُمٕمف يمؾ ُمسٚمؿ ☺ أُمر اهلل خلٚمٞمٚمف قسمؾ ه -ٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م أصح٤مب اهل

 حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :شمٕم٤ممم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن
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 ري ينٰى ىن نن من زن ُّٱ وىم٤مل قمز وضمؾ:، [28]اًمٙمٝمػ:   َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ وىم٤مل:، [15]ًم٘مامن:   َّ زي
وىم٤مل  امم ُمـ يٜمٗمٕمف رم ديٜمف اًمٕم٤مسمديـ: إٟمام جيٚمس اًمرضمؾ وىم٤مل زيـ، [119]اًمتقسم٦م:   َّ رب

ٟمٜم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أهٚمٜم٤م وأوٓدٟم٤م، ٕن أهٚمٜم٤م ُيّذيّمروٟمٜم٤م سم٤مًمدٟمٞم٤م  احلسـ اًمبٍمي: إظمقا

ٟمٜم٤م ُيّذيّمروٟمٜم٤م سم٤مٔظمرة. واعمراد هب٤م هٜم٤م إقمداد سمٞم٤من  ()اعمح٤مؾمب٦م :اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م وإظمقا

٤مرة رم ؾمقيداء وم١مادك ًمتبدأ قمالضمٝم٤م قمـ قمٞمقسمؽ وذٟمقسمؽ اعمستٕمّمٞم٦م وقم٤مداشمؽ اًم٘م

إقمداد ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٓم٤مقم٤مت يمذًمؽ ىمٚم٧م: وهذا ُمـ ًمقازم اعمح٤مؾمب٦م وضمدي٤م ذم رُمْم٤من 

: "إن اعم١مُمـ يرى ذٟمقسمف يم٠منف ىم٤مقمد حت٧م -☺ وأنٕمؿ هب٤م ُمـ ُم٘م٤مم ًمٚمديـ ٟم٤مومع ىم٤مل 

ضمبؾ خي٤مف أن ي٘مع قمٚمٞمف وإن اًمٗم٤مضمر يرى ذٟمقسمف يمذسم٤مب ُمر قمغم أنٗمف وم٘م٤مل سمف هٙمذا" 

بخ٤مري. )ووضمف يمقن ؿمٝمر رُمْم٤من ومرص٦م ؾم٤مٟمح٦م ًمٕمالج أوم٤مت واعمٕم٤ميص رواه اًم

واًمٕم٤مدات، إٟمف ؿمٝمر محٞم٦م أي اُمتٜم٤مع قمـ اًمِمٝمقات )ـمٕم٤مم ومج٤مع( واًمِمٝمقات ُم٤مدة 

اًمٜمِمقز واًمٕمّمٞم٤من، يمام أن اًمِمٞم٤مـملم ومٞمف شمّمّٗمد وهؿ أصؾ يمؾ سمالء يّمٞم٥م اسمـ آدم، 

ٖم٤مًم٥م إٓ أُم٦ًم شمّمقم أضػ إمم ذًمؽ: مج٤مقمٞم٦م اًمٓم٤مقم٦م، طمٞم٨م ٓ يبٍم اًمّم٤مئؿ ذم اًم

وشمتس٤مسمؼ إمم اخلػمات ومتْمٕمػ مهتف ذم اعمٕمّمٞم٦م وشم٘مقى ذم اًمٓم٤مقم٦م، ومٝمذه قمٜم٤مس 

صمالصم٦م ُمٝمٛم٦م شمتْم٤مومر ُمع قمزيٛم٦م اًمٜمٗمس اًمّم٤مدىم٦م ًمإلصالح ومٞمتقًّمد ـم٘مس صحل 

وفمروف ُمٜم٤مؾمب٦م ٓؾمتئّم٤مل أي داء. وىمبؾ يمؾ ذًمؽ وسمٕمده ٓ جيقز أن ٟمٜمسك وٟمٖمٗمؾ 

 -بقًملم اًمذي يٗمتحف اًمرب ضمؾ وقمال ذم هذا اًمِمٝمرقمـ ديقان اًمٕمت٘م٤مء واًمت٤مئبلم واعم٘م

قمالُم٦م اًمتقومٞمؼ قأُم٤م اإلقمداد ًمٚمٕمٛمؾ ومٝم وقمـ ًمزوم اإلقمداد ًمٚمٓم٤مقم٤مت ي٘مقل طمٗمٔمف اهلل

  َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ وأُم٤مرة اًمّمدق ذم اًم٘مّمد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:
د هل٤م سمقفم٤مئػ ذقمٞم٦م يمثػمة طمتك شم١ميت أيمٚمٝم٤م  ،[46]اًمتقسم٦م:  واًمٓم٤مقم٦م ٓسمد أن ُيٛمٝم 

ل ضمٜم٤مه٤م، وظم٤مص٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من طمٞم٨م شمٙمقن إقمامل ذات ومْمؾ وصمقاب وجُيتبٜم

وذف ُمْم٤مقمػ ًمٗمْمؾ اًمزُم٤من. ومّمالة اجلامقم٦م ٓسمد أن شمسبؼ سم٢مطمس٤من اًمقضقء 

وٟمٞم٦م ص٤مدىم٦م طمسٜم٦م ذم حتّمٞمؾ إضمر وزي٤مرة اهلل قمز وضمؾ ذم سمٞمتف وشمٕمٔمٞمؿ أُمره 
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وآًمتذاذ  واًمبدار ذم شمٚمبٞم٦م ٟمدائف )طمل قمغم اًمّمالة( واعمس٤مرقم٦م ذم ؾمامع ظمٓم٤مسمف

"صالة  :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙ سمٛمٜم٤مضم٤مشمف وًم٘م٤مئف. ومٕمـ أيب هريرة 

اًمرضمؾ ذم مج٤مقم٦م شَمْمُٕمُػ صالشمف ذم سمٞمتف وذم ؾمقىمف مخًس٤م وقمنميـ ضٕمًٗم٤م، وذًمؽ أنف 

إذا شمقض٠م وم٠مطمسـ اًمقضقء صمؿ ظمرج إمم اعمسجد ٓ خُيرضمف إٓ اًمّمالة مل خيط ظمٓمقة 

ٓمٞمئ٦م، وم٢مذا صغم مل شمزل اعمالئٙم٦م شمّمكم قمٚمٞمف إٓ رومٕم٧م ًمف هب٤م درضم٦م وطمٓم٧م قمٜمف هب٤م ظم

ُم٤م دام ذم ُمّماله ُم٤م مل حُيدث، شم٘مقل: مهللا صؾ قمٚمٞمف، مهللا ارمحف، وٓ يزال ذم 

اًمّمالة ُم٤م اٟمتٔمر اًمّمالة" ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. وحيتػُّ هبذا اإلقمداد ذم اًمتٓمٝمر واًمذ٤مت إقمداٌد 

ر اًمنمقمٞم٦م اًمقاردة ٟمٗمز ًمٚمْ٘مٞم٤م اهلل قمز وضمؾ، ويٙمقن ذًمؽ سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م: شمرداد إذيم٤م

قمٜمد اخلروج ُمـ اًمبٞم٧م واعمٌم إمم اعمسجد وم٢مهن٤م ُمٝمٛم٦م ذم طمْمقر اًم٘مٚم٥م وُمٜمٝم٤م قمدم 

وقمٜمد دظمقل اعمسجد ٓسمد أن يدظمٚمف ُمٕمٔماًم ُمٔمٝمًرا اًمقضمؾ  -ومٕمؾ ُم٤م يتٜم٤مرم ُمع اًمقىم٤مر 

ُمـ ُمٝم٤مسم٦م اعمٙم٤من وص٤مطمبف، وم٢من اعمس٤مضمد ُمٜم٤مزل اًمرمح٦م وُمٝم٤مسمط اًمؼميم٤مت، ًمذا ذع 

إمم أي ُمسجد: أقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وسمقضمٝمف اًمٙمريؿ وؾمٚمٓم٤مٟمف اًم٘مديؿ أن ي٘مقل اًمداظمؾ 

شمب٦م أ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ اًمٜم٤مومٚم٦م ريثام ي٘م٤مم ووم٢مذا دظمؾ اعمسجد ذع ذم اًمسٜم٦م اًمرا

اًمٜم٤مومٚم٦م شمٙمٛمـ ذم هتٞمئتٝم٤م ومتٝمٞمده٤م ًمٚمٗمريْم٦م ًمٙمامل وًمٚمّمالة، وأمهٞم٦م هذه اًمسٜم٦م أ

اويح وم٢مهن٤م ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمب٤مدات احلْمقر ومٞمٝم٤م. وُمـ ضمٜمس هذا آؾمتٕمداُد ًمّمالة اًمؽم

ىم٤مل: "ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من إيامًٟم٤م  ☺ ذم ًمٞم٤مزم رُمْم٤من، ومٗمل اًمّمحٞمح أن رؾمقل اهلل 

 واطمتس٤مسًم٤م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف".

  :ُمٕمروم٦م ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ إمم اهلل اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُمس٦م

ه٤م أن٧م ىمد ؿمٛمرت قمـ ؾم٤مقمد اجلد، وطمثث٧م اهلٛم٦م اخل٤مُمٚم٦م، وأوىمدت ٟم٤مر اًمٕمزيٛم٦م 

أخجٛم٧م هقاك سمٚمج٤مم اإلرادة ومجٕم٧م رىم٤مب إُم٤مين سمزُم٤مم اًمتقيمؾ قمغم اخل٤مُمدة، و

اهلل ذم اًمٗمٕمؾ، وسمدأت اًمسػم إمم اهلل قمز وضمؾ ًمتّمؾ إمم ؿمٝمر رُمْم٤من وىمد شمقىم دت 

قمزيٛمتؽ واٟم٘م٤مدت ًمؽ إرادشُمؽ وأذقمٜم٧م ًمؽ مهُتؽ. ًم٘مد سمدأت اعمٕمريم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُُمذ 
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ًم٘م٤مًم٥م ذم اإلىمب٤مل قمٚمٞمف، متّحض اظمتٞم٤مرك هلل وضمد  ؾمػمك إًمٞمف ويٛمٛم٧م اًم٘مٚم٥م وا

حمٗمقف سم٤مًمِمٝمقات قوم٤مطمذر طمٞمٜمئذ ىمّٓم٤مع هذا اًمٓمريؼ اًمققمر، وم٢مٟمف ـمريؼ اجلٜم٦م، وه

ًمٕم٤مئؼ قمـ قواهلقى واًمِمٞم٤مـملم واًمٜمزغ واًمِمبٝم٤مت، ويمٚمٝم٤م أنقاع جلٜمس واطمد، وه ا

اًمقصقل ًمدرب اًم٘مبقل اعم١ِمذن ًمِمٛمس قمزُمؽ سم٤مُٕومقل. ومتٕم٤مل ُمًٕم٤م ٟمتذايمر صٗم٤مت 

 -ٜمٝمؿ، وظمدقمٝمؿ، ومبذًمؽ شمتٕمٚمؿ صٗم٦م اًمنم ًمتتجٜمبف سمٕمض ه١مٓء اًم٘مٓم٤مع وُمٙم٤مُم

قمروم٧م اًمنم ٓ ًمٚمنم ًمٙمـ ًمتقىّمٞمف وُمـ ٓ يٕمرف اًمنم ُمـ اخلػم ي٘مع ومٞمف واعم٘مّمقد 

اًمٗمتقر  -1سمٞم٤من ٟمامذج ُمـ ه١مٓء اًم٘مّٓم٤مع ًمٞمستدل هبؿ قمغم همػمهؿ ومٛمـ ه١مٓء اًم٘مٓم٤مع

ستٗمحؾ ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٕمؽمي اًمس٤مًمٙملم، وىمد يتٕم٤مفمؿ أُمره ويقواًمسآُم٦م واعمٚمؾ، وه

طمتك يٙمقن ؾمبًب٤م ًمٚمردة واًمٜمٙمقص واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. وهم٤مًم٥م ؿم٠من هذا اًمٗمتقر ُمـ يمثرة 

اًمٗمرح سم٤مًمٓم٤مقم٦م وقمدم اًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ورؤي٦م ُمٜم٦م اهلل ومٞمٝم٤م وُمِم٤مهدة اًمٜمٗمس ذم أدائٝم٤م، 

وُمٕم٤مجل٤ًم هلذا اًمداء: )وم٢مذا ٟمز اًمس٤مًمؽ ٟمٗمسف  واصًٗم٤م وحمٚماًل  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ػمضمع إمم اًمسػم إمم سمداي٤مت ؾمٚمقيمف وطمدة ـمٚمبف، قمسك وومرح ومرطًم٤م ٓ ي٘م٤مرٟمف ظمقف ومٚم

أن يٕمقد إمم ؾم٤مسمؼ ُم٤م يم٤من ُمٜمف ُمـ اًمسػم احلثٞم٨م اًمذي يم٤مٟم٧م شمسقىمف اخلِمٞم٦م، ومٞمؽمك 

اًمٗمتقراًمذي ٓسمد أن يٜمت٩م قمـ اًمرسور. ومتخٚمؾ اًمٗمؽمات ًمٚمس٤مًمٙملم أُمر ٓزم ٓسمد ُمٜمف، 

ف ذم حمّرم: رضمل ومٛمـ يم٤مٟم٧م ومؽمشمف إمم ُم٘م٤مرسم٦م وشمسديد ومل خيرضمف ُمـ ومرض ومل شمدظمٚم

 ًٓ وإدسم٤مًرا وم٢مذا  ًمف أن يٕمقد ظمػًما مم٤م يم٤من. ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إن هلذه اًم٘مٚمقب إىمب٤م

أىمبٚم٧م ومخذوه٤م سم٤مًمٜمقاومؾ وإن أدسمرت وم٠مخزُمقه٤م اًمٗمرائض. وذم هذه اًمٗمؽمات واًمٖمٞمقم 

واحلج٥م اًمتل شمٕمرض ًمٚمس٤مًمٙملم ُمـ احِلَٙمؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ شمٗمّمٞمٚمف إٓ اهلل، وهبذا يتبلم 

ه، اًمّم٤مدق  ُمـ اًمٙم٤مذب، وم٤مًمٙم٤مذب يٜم٘مٚم٥م قمغم قم٘مبٞمف ويٕمقد إمم رؾمقم ـمبٞمٕمتف وهقا

 واًمّم٤مدق يٜمتٔمر اًمٗمرج وٓ يٞم٠مس ُمـ روح اهلل وُيٚم٘مل ٟمٗمسف سم٤مًمب٤مب ـمرحًي٤م ذًمٞماًل 

ُمسٙمٞمٜم٤ًم ُمستٙمٞمٜم٤ًم، يم٤مإلٟم٤مء اًمٗم٤مرغ اًمذي ٓ رء ومٞمف أخبت٦م يٜمتٔمر أن يْمع ومٞمف ُم٤مًمؽ 

وإن يم٤من هذا آومت٘م٤مر ُمـ أقمٔمؿ  -داإلٟم٤مء وص٤مٟمٕمف ُم٤م يّمٚمح ًمف، ٓ سمسب٥م ُمـ اًمٕمب
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ـّ قمٚمٞمؽ سمف، وضمّردك ُمٜمؽ وأظمالك قُمٜمؽ، سمؾ هقًمٙمـ ًمٞمس ه -إؾمب٤مب اًمذي ُم

.وم٢مذا رأجتف ىمد أىم٤مُمؽ رم هذا اعم٘م٤مم وم٠مقمٚمؿ أنف شحيقل سملم اعمرء وىمٚمبف»اًمذي: ققمٜمؽ وه

يريد أن يرمحؽ ويٛمأل إٟم٤مءك، وم٢من وضٕم٧م اًم٘مٚم٥م ذم همػم هذا اعمقضع وم٤مقمٚمؿ أنف 

 سملم أص٤مسمٕمف أن يرّده قمٚمٞمؽ وجيٛمع ؿمٛمٚمؽ سمف. ؿمٛمٚمؽقع ومسؾ رسمف وُمـ هىمٚم٥م ُُمْمٞم  

ة وًمٙمؾ ذة وَمؽمة" وم٤مًمٓم٤مًم٥م اجل٤مد ٓسمد  :☺ سمف وىمد أظمؼم اًمٜمبل  "إن ًمٙمؾ قم٤مُمؾ ِذ 

ُمـ أن شمٕمرض ًمف ومؽمة ومٞمِمت٤مق ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة إمم طم٤مًم٦م وىم٧م اًمٓمٚم٥م وآضمتٝم٤مد ورسمام 

اهلٛم٦م، ومٞمٗمٞمده قمٜمد ومتقره أن يرضمع إمم يم٤مٟم٧م ًمٚمس٤مًمؽ سمداي٦م ذات ٟمِم٤مط، يم٤من ومٞمٝم٤م قم٤مزم 

د ًمف اًمٕمزيٛم٦م، ويٕمقد إمم دأبف ذم اًمِمٙمر ويم٤من  ذيمري٤مت شمٚمؽ اًمبداي٦م ومتتجد 

يمثػم اًمذيمر ًمبداي٦م ؾمػمه، ويم٤من إذا ذيمره٤م ي٘مقل: واؿمقىم٤مه إمم أوىم٤مت  اجلٜمٞمد ؒ

اًمبداي٦م. يٕمٜمل ًمذة أوىم٤مت اًمبداي٦م ومجع اهلٛم٦م قمغم اًمٓمٚم٥م واًمسػم إمم اهلل واإلقمراض 

ُمـ هتذي٥م ُمدارج اًمس٤مًمٙملم. أُم٤م إذا راودشمؽ اًمس٤مُم٦ُم ذم قمب٤مدشمؽ،  أ ـهـ اخلٚمؼ. قم

 :☺ شمالوة ىمرآن ومال شُمرؾمؾ زُم٤مم هقاك ًمٚمِمٞمٓم٤من حمتًج٤م سم٘مقًمف وذيمر أويمّمالة أ

"ومقاهلل إن اهلل ٓ يٛمّؾ طمتك متٚمقا"، وىمد ذيمرٟم٤م ًمؽ ذم مت٤مريـ اًمٕمزيٛم٦م وم٘مف هذا 

سمٛمـ ُمّؾ اًمٕمب٤مدة أن يٕمقد إمم ٟمٗمسف هٚمًٕم٤م احلدي٨م وٟمحقه قمـ إئٛم٦م إقمالم، ومحرٌي 

وظمقوًم٤م ُمـ أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ إقمراض اهلل قمٜمف. وًمٞمستحرض ذم ىمٚمبف ؾمقء أدسمف ُمع 

اهلل وقمدم شمٕمٔمٞمٛمف وىمدره طمؼ ىمدره إذ شمٓمٞم٥م ٟمٗمسف ُمع ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م وُمٕم٤مومس٦م 

ُيبتغم ذم قمب٤مدشمف سم٤معمٚمؾ سمٕمد ًمقحئم٤مت قإوٓد واًمزوضم٤مت ًمٚمس٤مقم٤مت اًمٓمقال صمؿ ه

وُم٤م روى قمـ سمٕمض اًمسٚمػ ُمـ أهنؿ يم٤مٟمقا يتٙمدرون ًمٓمٚمقع اًمٗمجر ٕنف  ت.ُمٕمدودا

حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ًمذيذ اعمٜم٤مضم٤مة ومُٞمحٛمؾ قمغم أهنؿ حيزٟمقن ًمٕمدم شمقاصؾ ًمذة اعمٜم٤مضم٤مة ٓ 

أهنؿ يم٤مٟمقا يٙمرهقن ـمٚمقع اًمٗمجر وي٘مّدُمقن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ قمغم اًمٗمريْم٦م، ومٝمذا أبٕمد ُم٤م 

يٕمٚمٛمقن أن ىمرآن اًمٗمجر ُمِمٝمقد يٙمقن قمـ هدهيؿ وُمتقاشمر ؾمػمهتؿ، يمٞمػ وهؿ 

 -حترضه اعمالئٙم٦م وشمرومع أُمره إمم اهلل. وُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ إمم اهلل:
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 ذم ُمثٚمٝم٤م اًمقؾم٤موس واخلقاـمر اًمرديئ٦م اًمتل شمٙمٚمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ -2 

)سم٤مًمٗمقائد( ُمِمخّم٤م هل٤م وًمٚمدواء ومٞم٘مقل: )واقمٚمؿ أن اخلٓمرات واًمقؾم٤موس شم١مدي 

ومٞم١مدهي٤م إمم اًمتذيمر ومٞم١مدهي٤م إمم اإلرادة ومت٠مظمذه٤م  ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م إمم اًمٗمٙمر ومٞم٠مظمذ اًمٗمٙمر

ه٤م ُمـ ُمب٤مدئٝم٤م أؾمٝمؾ ُمـ  اإلرادة إمم اجلقارح واًمٕمٛمؾ ومتستحٙمؿ ومتّمػم قم٤مدة، ومردُّ

ىمٓمٕمٝم٤م سمٕمد ىمقهت٤م ومت٤مُمٝم٤م، وُمٕمٚمقم أنف مل ُيٕمط اإلٟمس٤من إُم٤مشم٦م اخلقاـمر وٓ اًم٘مقة قمغم 

ٕم٘مؾ شمٕمٞمٜمف قمغم ىمبقل ىمٓمٕمٝم٤م وهل هتجؿ قمٚمٞمف هجقم اًمٜمٗمس، إٓ أن ىمقة اإليامن واًم

أطمسٜمٝم٤م ورض٤مه سمف وُمس٤ميمٜمتف ًمف، قمغم رومع أىمبحٝم٤م ويمراهتف ًمف وٟمٗمرشمف ُمٜمف يمام ىم٤مل 

اًمّمح٤مسم٦م ي٤م رؾمقل اهلل: إن أطمدٟم٤م جيد ذم ٟمٗمسف ُم٤م ٕن حيؽمق طمتك يّمػم محٛم٦م أطم٥م 

: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ذاك سيح اإليامن" وإًمٞمف ُمـ أن يتٙمٚمؿ سمف، وم٘م٤مل: "أ ىمد وضمدمتقه؟ ىم٤مًمقا

ٛمد هلل اًمذي رد يمٞمده إمم اًمقؾمقؾم٦م" وومٞمف ىمقٓن: أطمدمه٤م: أن رده وذم ًمٗمظ "احل

ويمراهتف سيُح اإليامن، واًمث٤مين: أن وضمقده وإًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من ًمف ذم ٟمٗمسف سيح 

اإليامن، وم٢مٟمف إٟمام أخ٘م٤مه ذم اًمٜمٗمس ـمٚمًب٤م عمٕم٤مرض٦م اإليامن وإزاًمتف سمف. وىمد ظمٚمؼ اهلل 

سٙمـ وٓسمد هل٤م ُمـ رء شمٓمحٜمف، وم٢من ؾمبح٤مٟمف اًمٜمٗمس ؿمبٞمٝم٦م سم٤مًمرطمك اًمدائرة اًمتل ٓ شم

طمَم ـمحٜمتف، وم٤مٕومٙم٤مر واخلقاـمر وُوضع ومٞمٝم٤م طملُّ ـمحٜمتف وإن وضع ومٞمٝم٤م شمراب أ

اًمتل دمقل ذم اًمٜمٗمس هل سمٛمٜمزًم٦م احل٥م اًمذي يقضع ذم اًمرطم٤م وٓ شمب٘مك شمٚمؽ اًمرطم٤م 

ُمٕمٓمٚم٦م ىمط سمؾ ٓسمد هل٤م ُمـ رء يقضع ومٞمٝم٤م، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٓمحـ رطم٤مه طمًب٤م خيرج 

ذًمؽ، وم٢مذا ضم٤مء قوطمًّم٤م وشمبٜم٤ًم وٟمح ع سمف ٟمٗمسف وهمػمه، وأيمثرهؿ يٓمحـ رُماًل دىمٞمً٘م٤م يٜمٗم

وُمـ اعمٝمؿ ضمدا شمٕمٚمؿ أطمٙم٤مم  :ىمٚم٧م أ ـهوىم٧م اًمٕمجـ واخلبز شمبلم ًمف طم٘مٞم٘م٦م ـمحٜمف، 

اعم٘مّمد رم اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وًمٙمـ رم ظم٤ممت٦م ُمس٠مختٜم٤م قاًمّمٞم٤مم وهذا ه

 قمغم أمهٞم٦م اإليامن ممثال رم اًمٜمٞم٦م واًم٘مّمد أنإومم اًمس٤مًمٗم٦م ٓسمد ُمـ اًمت٠ميمٞمد جمددا 

اًمّم٤مئؿ ٓ يٜم٤مل صمقاب اًمّمٞم٤مم؛ وٓ دمتٛمع ًمف ومقائده إٓ إذا يم٤من احل٤مُمؾ ًمف إيامٟمف، سم٠من 

اهلل شمٕم٤ممم ومرضف قمٚمٞمف رمح٦م ُمٜمف سمف وإطمس٤مٟم٤م إًمٞمف، واطمتس٥م إضمر قمغم صٞم٤مُمف قمٜمد 
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ُمـ ص٤مم » ىم٤مل: ☺ رسمف، اًمذي وقمد سمف اًمّم٤مئٛملم. يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمبل 

 جم هل خلملُّٱ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: شرُمْم٤من إيامٟم٤م واطمتس٤مسم٤م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف
  َّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم

اعمت٤مسمٕم٦م واًمت٠مد سمرؾمقل اهلل قهمػمه، واإلطمس٤من هوؾمقاء يم٤مٟم٧م صقُم٤م أ، [112]اًمب٘مرة: 

هلل أن يّمقن صقُمف قمام طمرم ا -ٟم٤مومٚم٦موومرض٤م أ-ويمذًمؽ يتٕملم قمغم اًمّم٤مئؿ  . ☺ 

شمٜم٘مص وشم٘مدح ومٞمف أوقمٚمٞمف ُمـ إىمقال وإقمامل واًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمبٓمؾ اًمّمٞم٤مم، أ

سمف، وم٢من اعم٘مّمقد سم٤مًمّمٞم٤مم ه ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وشمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مشمف، وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس قمغم قصمقا

خم٤مًمٗم٦م اهلقى ذم ـم٤مقمتف، وشمٕمقيده٤م اًمّمؼم قمغم حم٤مسمف وقمـ حم٤مرُمف اسمتٖم٤مء وضمٝمف. وًمٞمس 

اب وؾم٤مئر اًمِمٝمقات وم٘مط، سمؾ إٟمام ذع شمرك هذه اعم٘مّمقد جمرد شمرك اًمٓمٕم٤مم واًمنم

إُمقر ٕهن٤م وؾمٞمٚم٦م شمقصؾ إمم ذًمؽ، وشمٕملم قمٚمٞمف، وًم٘مٓمع اًمِمقاهمؾ قمٜمف واًمّمقارف 

اًمّمٞم٤مم ضمٜم٦م؛ وم٢مذا يم٤من يقم »أنف ىم٤مل:  ☺ إمم ضده. وًمذا صح ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 

ًمذا  شىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾ: إين ص٤مئؿوصقم أطمديمؿ، ومال يروم٨م وٓ يّمخ٥م، وم٢من ؾم٤مسمف أطمد أ

يٜمبٖمل ًمٚمّم٤مئؿ أن حيٗمظ صٞم٤مُمف، وأن يّمقن ًمس٤مٟمف ُمـ مجٞمع اًمٙمالم إٓ ُم٤م فمٝمرت 

وُمـ يم٤من »ىم٤مل:  ☺ ُمّمٚمحتف، وشمرضمح٧م وم٤مئدشمف. ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمبل 

وىمد يم٤من اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح رمح٦م  شًمٞمّمٛم٧موي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر، ومٚمٞم٘مؾ ظمػما أ

: ٟم حٗمظ صقُمٜم٤م وٓ ٟمٖمت٤مب أطمدا، اهلل قمٚمٞمٝمؿ إذا ص٤مُمقا ىمٕمدوا ذم اعمس٤مضمد، وىم٤مًمقا

ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور واًمٕمٛمؾ »أنف ىم٤مل:  ☺ وذًمؽ ٕنف صح ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 

سمف وروى قمـ .رواه اًمبخ٤مري شسمف واجلٝمؾ، ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يدع ـمٕم٤مُمف وذا

وذم ذًمؽ اًمتحذير  شرب ص٤مئؿ طمٔمف ُمـ صٞم٤مُمف اجلقع واًمٔمٛم٠م»أنف ىم٤مل:  ☺ اًمٜمبل 

يمٞمد قمـ أن يٕمرض اًمّم٤مئؿ ٟمٗمسف إمم ُم٤م ىمد يٗمسد صٞم٤مُمف، اًمِمديد، واًمزضمر إ

سمف ُمـ ىمقل اًمزور واًمٕمٛمؾ سمف، يم٤مًمٙمذب، واًمبٝمت٤من، واًمٖمٞمب٦م، واًمٜمٛمٞمٛم٦م، وأ يٜم٘مص صمقا

واًمِمتؿ، ووم٤مطمش اًم٘مقل، سمؾ يمؾ ُم٤م ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف ُمـ اًمٙمالم ومٞمٜمبٖمل اضمتٜم٤مسمف واحلذر 



   

 
75 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

ف اًمزُم٤من يمرُمْم٤من، أ ٛمٙم٦م، وم٢من اًمسٞمئ٤مت اعمٙم٤من يموُمٜمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من. وإذا َذُ

ىمد شمٕمٔمؿ، يمام أن احلسٜم٤مت شمتْم٤مقمػ، ورسمام يمس٥م اعمٗمرط ُمـ آصم٤مُمف ُم٤م يٗمقق 

 . ىمقة إٓ سم٤مَّلّل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ـهاطمسٜم٤مت صٞم٤مُمف، وٓ طمقل وٓ
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 (وَ أحلاً الصياً) املشألة الجاٌية 

أطمب٤ميب وأصح٤ميب ذم هذه اعمس٠مخ٦م ٟم٘مػ ؾمقي٤م أُم٤مم سمٕمض ُم٤م دون ُمـ ىمبؾ أئٛم٦م 

 ومرض قملمقطمٞم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل ًمّمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٝم - اهلل شمٕم٤ممم اًمديـ رمحٝمؿ

ؿمٕمب٤من ُمـ  ومرضف اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿمٝمر يمام ؾمٚمػ سمٞم٤مٟمف سم٤مًمتٛمٝمٞمد ذم أصٚمف قمغم اعمسٚمٛملم

ُمع اًمزيم٤مة وسمٕمدمه٤م يم٤من اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜمك اإلذن سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر  اًمسٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة

ـْ تف ومروى اإلُم٤مم ُمسٚمرهم٥م ومٞمف اًمِم٤مرع أومم إًمب٤مب سمبٞم٤من ومْمٚمف وأمهٞم ؿ سمسٜمده قَم

  -ىِضَ اهلُل قَمٜمْفُ رَ -َأبِك ُهَرْيَرَة 
ِ
إَِذا ضَم٤مَء َرَُمَْم٤مُن وُمتَِّح٧ْم ىَم٤مَل: " ☺ َأن  َرؾُمقَل اهلل

َٞم٤مـملُِم  َدِت اًمِم  ُب اًمٜم ٤مِر، َوُصٗمِّ ؾمقاء يم٤من قمغم احل٘مٞم٘م٦م )َأبَْقاُب اجلَٜم ٦ِم، َوهُمٚمَِّ٘م٧ْم َأبَْقا

 ىم٤مل ☺ قمـ رؾمقل اهلل  ◙قمـ أيب هريرة  وروى أجْم٤م ؒ -اعمج٤مزوأ

اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ورُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمٙمٗمرات ُم٤م سمٞمٜمٝمـ إذا 

اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ  ُمـ وذًمؽ ،ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـقوه- اضمتٜمب٧م اًمٙمب٤مئر

 -اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وُمـ صمؿ اإلمج٤مع  وإصؾ ذم ذًمؽ مل خيتٚمػ قمٚمٞمف أطمد -سم٤مًمرضورة

تت٤مًمٞم٤مت حمٙمامت ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة ُم٣م ذيمره٤م رم هداي٦م اًمقطمل ومٗمل مخس آي٤مت ُم

قمـ أيب قمبد ] (وُمـ اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم عمس٤مئؾ اًمٙمت٤مب

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :اًمرمحـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل

ن ٓ إهل إٓ اهلل ؿمٝم٤مدة أ :سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس :صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ي٘مقل

ورم  [وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وطم٩م اًمبٞم٧م وصقم رُمْم٤من

أن   ◙قمـ أيب هريرَة (صحٞمح اًمبخ٤مري يمام ضم٤مء ذم )خمتٍمه ًمألًمب٤مين ؒ

سمٞمً  وم٘م٤مَل: ُدًم ٜمل قمغم قمٛمٍؾ إِذا قمِٛمٚمُتُف دظمٚم٧ُم  -سمٕمروم٦م(:)ىمٚم٧م ☺ -أتك اًمٜمبل   ٤مأقمرا

ي اًمزيم٤مَة ٤مُد اهلل؛ ٓ شُمنمُك سمِف ؿمٞمئً اجلٜم٦َم، ىم٤مَل: "شمٕمبُ  ، وشُم٘مٞمُؿ اًمّمالَة اعمٙمتقسم٦َم، وشم١مدِّ

، ىم٤مَل  اعمٗمروض٦َم، وشمّمقُم رُمْم٤مَن". ىم٤مَل: واًمذي ٟمْٗمز سمٞمِده ٓ َأزيُد قمغم هذا. ومٚمام  ومم 
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ُه أن يٜمُٔمَر إمم رضمٍؾ ُمـ أهِؾ اجلٜم٦ِم ومٚمٞمٜمُٔمْر إمم هذا() ☺  -اًمٜمبلُّ  واًمّمٞم٤مم  .َُمـ رَس 

د هلل سم٤مُٓمتٜم٤مع سم٤مإلُمس٤مك قمـ اعمٗمٓمرات )اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واجلامع وُم٤م ذم اًمتٕمبقه

أشمك سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل( ذم هن٤مر أج٤مُمف )ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم حت٘مؼ قطمٙمٛمٝمؿ قمغم اًمٜمح

أى أن  ويِمؽمط هلذا اًمقضمقب أرسمٕم٦م ذوط ذم اجلٛمٚم٦م سمال شمقاٟمك (همروب اًمِمٛمس

 -:ذًمؽ اإلُمس٤مك يٙمقن ُمـ

 .اعمسٚمؿ - 1 

 .(ٚمػ )اًمب٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾاعمٙم -2

 .اعمستٓمٞمع اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف -3

ة اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اعمقاٟمع )احلٞمض -4   .(واًمٜمٗم٤مس واعمرأ

ٓجي٥م قمٚمٞمف قمغم اًمٗمقر( ومٞمجقز ًمف اإلومٓم٤مر وقمٚمٞمف  واعم٘مٞمؿ )طمٞم٨م أن اعمس٤مومر-5

هؿ ُمـ جي٥م  ومٝم١مٓء (إومْمؾ قمٜمد آؾمتٓم٤مقم٦مقاًم٘مْم٤مء وان ص٤مم ومال سم٠مس سمؾ ه

صم٘م٦م ًم٘مقل وبقت دظمقًمف سمرؤي٦م اهلالل ُمـ ؿم٤مهديـ أقمٜمد صمن قمٚمٞمف صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤م

وان يم٤مٟم٧م اعمراصد  (صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف)اًمٜمبل اًمّمحٞمح اًمٍميح

اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕمديدة سم٤مٕىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ىمد أهمٜم٧م رم هذا اًمزُم٤من قمـ ظمؼم 

د ومال داقمك ًمذيمر آظمتالف طمقل ذًمؽ أن وهلل احلٛمد   .إذن –إومرا

قمغم اًمٙم٤مومر سمؾ وٓي٘مبؾ ُمٜمف طمتك ي١مُمـ أوٓ وهذا مم٤م يٕمٚمؿ ُمـ ومال جي٥م  -1

وحي٤مؾم٥م ٟمٗمسف ىمبؾ  !آؾمالم سم٤مًمرضورة ومٚمٞمٗمؼ ًمٜمٗمسف يمؾ قمٚمامٟمك ُمتٗمٞمٝمؼ أطمٙم٤مم

ه ُمٝمام يم٤من اؾمٛمف وًم٘مبف ىمبؾ اعمقت ومال ي٘مبؾ اهلل إٓ ديٜمف  ومقات إوان ويمذا قمبد هقا

قمٞمف ًمٚمّم٤مدىملم   .ومٞمٝم٤م ٓ ديـ اهلقى وسم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح قمغم ُمٍما
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-يم٤من يّمح صٞم٤مُمف إن ص٤مم ومال جي٥م قمٚمٞمف ىمبؾ اًمبٚمقغ وان أُم٤م اًمّمبل -2

 -سمتِمديد اًمٞم٤مء-ُمٜمدوب إًمٞمف ًمٚمؽمسمٞم٦م قمٚمٞمف حلدي٨م اًمرسمٞمع  وصٞم٤مُمف وشمِمجٞمٕم٦م ًمذًمؽ

 .رىض اهلل قمٜمٝم٤م

ُمرضف اعمزُمـ ومٕمٚمٞمف سمدٓ ُمـ هذا اإلُمس٤مك وأُم٤م اًمٕم٤مضمز قمٜمف ًمٙمؼم ؾمٜمف أ -3 

 .(م ُمسٙمٞمٜم٤م سمام يٙمٗمٞمف وضمبتلم )ومٓمقر وؾمحقريمٗم٤مرة سم٠من يٓمٕمؿ قمـ يمؾ يق()اًمّمٞم٤مم

اعمريض اًمذي يرضمك وئمـ ؿمٗم٤مؤه ويم٤معمس٤مومر أ وأصح٤مب اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م -4

قمٚمٞمٝمـ ووًمٞمدهـ واًماليت َت٤مف قمغم أنٗمسٝمـ أ سم٢مذن اهلل ويمذًمؽ احل٤مُمؾ واعمرضع

وًمٙمـ هلؿ اًمٗمٓمر هلذه  ويمذا احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء ومال جي٥م قمٚمٞمٝمؿ قمغم اًمٗمقر اجلٜملموأ

ُمع ُمالطمٔم٦م وضمقب اًمٙمٗم٤مرة)إـمٕم٤مم  ُمـ سمٕمد اًم٘مْم٤مء وقمٚمٞمٝمؿ ًمٓم٤مرئ٦ماًمٔمروف ا

اجلٜملم وم٘مط وأجْم٤م سم٤مإلض٤موم٦م إمم اًم٘مْم٤مء عمـ ظم٤موم٧م قمغم اًمقًمٞمد أ (ُمسٙملم قمـ يمؾ يقم

أن اًمقطء ذم هن٤مر  ُمـ اعمرضع واحل٤مُمؾ وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر رم ؾمٞم٤مق ذيمر اًمٙمٗم٤مرات

ؾ ُمٜمٝمام سم٤مإلض٤موم٦م إمم رُمْم٤من ُمـ اًمّم٤مئؿ ًمزوضمتف اًمّم٤مئٛم٦م اعمخت٤مرة يقضم٥م قمغم يم

 قمتؼ رىمب٦م إن ؿم٤مء اهلل يمام ؾمٞم٠متك سمٞم٤مهن٤م رم طمدي٨م اًمبخ٤مري اًمٙمٗم٤مرة اعمٖمٚمٔم٦م اًم٘مْم٤مء

وىمد  -ومٛمـ مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م هذا ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم

وىمد  ذيمرت أطمٙم٤مُمف جمٛمٚم٦م سمٚمس٤من اًمقطمل ذم أي٤مت اًمس٤مًمػ ذيمره٤م يمام قمٚمٛم٧م

اًمٗم٘مٝم٤مء مم٤م اؾمتٜمبٓمقه ُمـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م  قمغم ًمس٤من ُمٗمّمٚم٦م ضم٤مءت

إن ؿم٤مء اهلل  ويمام ؾمٜمرى سمٕمد ىمٚمٞمؾ ًمٚمت٠ميمٞمد ُم٣م شم٘مٞمٞمده٤م وهمػمه٤م سملم يدي اعمس٠مخ٦م يمام

 :شمٕم٤ممم وُمـ ذًمؽ

ذم صحٞمح٦م قمـ يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م وىم٧م وسمداي٦م  رمحف اهلل شمٕم٤مممُم٤م رواه اًمبخ٤مري  -1

اهلل سمـ ُمسٚمٛم٦م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ  طمدصمٜم٤م قمبد هذا اًمِمٝمر وُمـ صمؿ اًمقضمقب وم٘م٤مل

ٓ شمّمقُمقا )ذيمر رُمْم٤من وم٘م٤مل  ☺ أن رؾمقل اهلل  ¶:قمبد اهلل سمـ قمٛمر 
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وقمٜمف أجْم٤م  - (طمتك شمروا اهلالل وٓ شمٗمٓمروا طمتك شمروه وم٢من همؿ قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمدروا ًمف

 .رواه ُمسٚمؿ ؒ

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م قمبدان أظمؼمٟم٤م  روى ؒ-وقمـ قمدم اعم١ماظمذة ومٞمف سم٤مًمٜمسٞم٤من  -2 

قمـ اًمٜمبل  :◙ريع طمدصمٜم٤م هِم٤مم طمدصمٜم٤م اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة يزيد سمـ ز

وقمـ ُم٤م - (إذا ٟمز وم٠ميمؾ وذب ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه)ىم٤مل  ☺ 

 .ذم هن٤مره يْم٤مف ًمٚم٘مْم٤مء ُمـ اًمٙمٗم٤مرة قمٜمد إومس٤مده سم٤مجلامع ُمتٕمٛمدا

سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد  :قمـ أبك هريرة ىم٤مل سمسٜمده ◙روى اًمبخ٤مري  -3

ىم٤مل وىمٕم٧م قمغم  .(ُم٤مًمؽ)ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل هٚمٙم٧م. ىم٤مل إذ  ☺ اًمٜمبل 

ومٝمؾ )ىم٤مل  .. ىم٤مل ٓ(هؾ دمد رىمب٦م شمٕمت٘مٝم٤م) ☺ اُمرأيت وأن٤م ص٤مئؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

. (ومٝمؾ دمد إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م)وم٘م٤مل  .ىم٤مل ٓ .(شمستٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم

سمٕمرق ومٞمف متر  ☺ اًمٜمبل . ومبٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ أيت  ☺ ىم٤مل ومٛمٙم٨م اًمٜمبل  .ىم٤مل ٓ

. وم٘م٤مل اًمرضمؾ (ظمذ هذا ومتّمدق سمف)ىم٤مل  .وم٘م٤مل أن٤م .(أجـ اًمس٤مئؾ)واًمٕمرق اعمٙمتؾ ىم٤مل 

ومقاهلل ُم٤م سملم ٓسمتٞمٝم٤م يريد احلرشملم أهؾ سمٞم٧م أوم٘مر ُمـ  .؟أقمغم أوم٘مر ُمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل

وقمـ  .(أـمٕمٛمف أهٚمؽ)طمتك سمدت أنٞم٤مسمف صمؿ ىم٤مل  ☺ ومْمحؽ اًمٜمبل  .أهؾ سمٞمتل

 .ٞمفطمٙمؿ آطمتج٤مم وم

ُمٕمٛمر طمدصمٜم٤م قمبد اًمقارث طمدصمٜم٤م أجقب قوم٘م٤مل طمدصمٜم٤م أب رمحف اهلل شمٕم٤مممروى  -4 

وىم٤مل  ص٤مئؿقوه ☺ ىم٤مل: اطمتجؿ اًمٜمبل  ¶قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس 

ؾمٛمٕم٧م صم٤مسمت٤م اًمبٜم٤مين يس٠مل  :طمدصمٜم٤م آدم سمـ أبك اي٤مس طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م ىم٤مل أجْم٤م ؒ

ـ أضمؾ ىم٤مل ٓ إٓ ُم .؟أيمٜمتؿ شمٙمرهقن احلج٤مُم٦م ًمٚمّم٤مئؿ ◙أنس سمـ ُم٤مًمؽ 

 .اًمْمٕمػ
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طمدصمٜم٤م  روى ؒ -رم هن٤مره  اؾمتحب٤مب اًمٗمٓمر ًمٚمٛمس٤مومرووقمـ اًمرظمّم٦م أ -5

يمٜم٤م ٟمس٤مومر  :قمبد اهلل سمـ ُمسٚمٛم٦م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

وىم٤مل طمدصمٜم٤م  - ومٚمؿ يٕم٥م اًمّم٤مئؿ قمغم اعمٗمٓمر وٓ اعمٗمٓمر قمغم اًمّم٤مئؿ ☺ ُمع اًمٜمبل 

ٟم٦م قمـ ُمٜمّمققُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م أب ر قمـ جم٤مهد قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قمقا

ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ومّم٤مم طمتك سمٚمغ  ☺ ظمرج رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ¶قمب٤مس 

قمسٗم٤من صمؿ دقم٤م سمامء ومرومٕمف إمم يديف ًمػميف اًمٜم٤مس وم٠مومٓمر طمتك ىمدم ُمٙم٦م وذًمؽ ذم 

وأومٓمر ومٛمـ ؿم٤مء ص٤مم وُمـ  ☺ رُمْم٤من ومٙم٤من اسمـ قمب٤مس ي٘مقل ىمد ص٤مم رؾمقل اهلل 

 .(ؿم٤مء أومٓمر

 ◙قمـ أيب ؾمٕمٞمد  روى ؒ :وضمقسم٤م واًمٜمٗمس٤مء وقمـ إومٓم٤مر احل٤مئض -6

 -(أخٞمس إذا طم٤مض٧م مل شمّمؾ ومل شمّمؿ ومذًمؽ ٟم٘مّم٤من ديٜمٝم٤م) ☺ ىم٤مل اًمٜمبل  :ىم٤مل

 واًمت٠مُمؾ ومٞمف ًمتٙمـ ًمٜم٤م اظمقاٟمك وأظمقاشمك ٟمٔمرة ☺ وسمٕمد ذيمر ُم٤م ؾمبؼ ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمبك 

ذم يمت٤مب اهلل وأي٤مت اخلٛمس اًمداًم٦م قمغم هذا اًمقضمقب وقمٚمٞمف أمجع اعمسٚمٛمقن يم٤موم٦م 

 هذا احلٙمؿ اًمنمقمل ويمٚمامت اهلل اًم٘م٤مضٞم٦م سمف رم يمت٤مب اهلل اًمس٤مًمػ ذيمره٤م وأُم٤مم

 -:قم٤مًمٞمف ٟم٘مػ ذم جمٚمسٜم٤م هذا وىمٗم٤مت صمالث

ح٤مذا ؾمٛمك سمف؟ أذيمر هٜم٤م مم٤م ىم٤مًمف قمٚمامؤٟم٤م ذم  ُمع اؾمؿ هذا اًمِمٝمر رُمْم٤من -إومم . 

)رُمْم٤من( قمٚمؿ هلذا ورم ذًمؽ  اًمبٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن( ؒ)ذًمؽ ىمقل ص٤مطم٥م

ويمذا سم٤مىمل أؾمامء اًمِمٝمقر  ٤مإض٤مومٞمً  ٤مقمٚمؿ ضمٜمس ُمريم٥م شمريمٞمبً ققص وهاًمِمٝمر اعمخّم

ُم٠مظمقذ ُمـ رُمض اًمّم٤مئؿ يرُمض إذا قممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمزي٤مدة، وهقوه

وُمٜمف احلدي٨م اًمث٤مسم٧م  ؿمدة احلر، ااطمؽمق ضمقومف ُمـ ؿمدة اًمٕمٓمش، واًمرُمْم٤مء ممدودً 

ومٝم٤م. " أي أطمرىم٧م اًمرُمْم٤مء ذم اًمّمحٞمح "صالة إواسملم إذا رُمْم٧م اًمٗمّم٤مل أضمقا

ىم٤مل اجلقهري: وؿمٝمر رُمْم٤من جيٛمع قمغم رُمْم٤مٟم٤مت وأرُمْم٤مء، ي٘م٤مل أهنؿ ح٤م ٟم٘مٚمقا 
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أؾمامء اًمِمٝمقر قمـ اًمٚمٖم٦م اًم٘مديٛم٦م ؾمٛمقه٤م سم٤مٕزُمٜم٦م اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م ومقاومؼ هذا اًمِمٝمر 

أج٤مم احلر ومسٛمل سمذًمؽ، وىمٞمؾ إٟمام ؾمٛمل رُمْم٤من ٕنف يرُمض اًمذٟمقب أي حيرىمٝم٤م 

 ـه.سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ا 

اًم٘مقل إظمػم أُمٞمؾ ًمبدهيٞم٦م آرشمب٤مط اًمقصمٞمؼ سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي  وامم :ىمٚم٧م

طم٦م اًمبٞمٜم٦م رم دًٓم٦م  وآصٓمالطمل)اًمنمقمل( رم اًمٖم٤مًم٥م يمام ؾمبؼ سمٞم٤مٟمف ويمذا ًمٚمٍما

 .يمٚمٛم٦م اًمقطمل اًمث٤مسمت٦م رم ذًمؽ يمام رم اًمّمحٞمحلم

ـْ َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن إياَمٟمً » :ىَم٤مَل  ☺  قمـ اًمٜمبلِّ  ◙ قمـ َأيب هريرة-1   ٤مَُم

ـْ َذْٟمبِفِ  ،٤م٤مسمً َواطْمتَِس  َم ُِم  .شهُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد 

وُمتَِح٧ْم أبَْقاب  ،إَِذا ضَم٤مَء َرَُمَْم٤منُ » :ىَم٤مَل  ،☺ أن  رؾمقل اهلل  :◙وقمٜمف  -2 

ُب اًمٜم ٤مرِ  ،اجلَٜم ٦مِ  َٞم٤مـملِمُ  ،َوهُمٚمَِّ٘م٧ْم أبَْقا َدِت اًمِم    .شَوصٗمِّ

-قمز وضمؾ- ىَم٤مَل اهللُ » :☺ ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  :ىَم٤مَل  ،◙قمـ َأيب هريرة  -3 

َٞم٤مم : ـِ آَدَم ًَمُف إِٓ  اًمّمِّ ُف زِم َوأن٤َم أضْمِزي سمِفِ  ،يُمؾُّ قَمَٛمِؾ اسْم ٞم٤َمُم ضُمٜم ٦مٌ  ،وَم٢مٟم  وَم٢مَذا يَم٤مَن َيقُم  َواًمّمِّ

ُف أطَمٌد أَ  َوَٓ َيّْمَخ٥ْم  َصْقِم أطَمِديُمْؿ وَماَل َيْروُم٨ْم   .ىَم٤مشَمَٚمُف وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: إينِّ َص٤مِئؿٌ ووم٢مْن ؾَم٤مسم 

ٍد سمَِٞمِدِه خَلُُٚمقُف َواًمِذي َٟمْٗمُس حُمَ  ْسِؽ  ٛم 
ِ
ـْ ِريِح اعم  ُِم

ِ
٤مِئِؿ أـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد اهلل ٤مِئِؿ  .ومؿ اًمّم  ًمِٚمّم 

ُف وَمِرَح سمَِّمْقُِمف ،إَِذا أوْمَٓمَر وَمِرَح سمٗمٓمره :وَمْرطَمَت٤مِن َيْٗمَرطُمُٝماَم   .َوإَذا ًَمِ٘مَل َرسم 

ـْ ىَم٤مَم َرَُمَْم٤م» :ىَم٤مَل  ،☺ أن  رؾمقل اهلل ◙ قمـ َأيب هريرة  -4   ٤مَن إيامٟمً َُم

ـْ َذْٟمبِفِ  ٤مَواطْمتَِس٤مسمً  َم ُِم ورم ُم٤م ؾمبؼ ُمـ أظمب٤مر ٟمبقي٦م دًمٞمؾ ضٛمٜمك  :ىمٚم٧م .شهُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد 

هٙمذا جمردا قمـ يمٚمٛم٦م ؿمٝمر ظمالوم٤م عمـ زقمٛمف وىمد  -رُمْم٤من-قمغم قمدم يمراه٦م ىمقل 

 .اؾمتٜمد رم ىمقًمف إمم ظمؼم مل ي٘مؾ سمثبقشمف أهؾ احلدي٨م رمحٝمؿ اهلل

ًمٖم٦م يٕمٜمل اإلُمس٤مك وىمد قُمٕمٜمك اًمّمقم ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ومٝمذم  -)اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(

ورد رم ؾمقرة ُمريؿ ُم٤م ي١ميد ذاك ورم اًمنمع سمٛمٕمٜمك اإلُمس٤مك قمـ خمّمقص سملم رم 
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رم وىم٧م خمّمقص ورم ُمثؾ ذًمؽ ي٘مقل  (أي٤مت )اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واجلامع

واًمّمٞم٤مم أصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م اإلُمس٤مك وشمرك اًمتٜم٘مؾ ُمـ طم٤مل )رم ومتح اًمبٞم٤من  أجْم٤م ؒ

ل، وي٘م٤مل ًمٚمّمٛم٧م صقم، ٕنف إُمس٤مك قمـ اًمٙمالم، وُمٜمف )إين ٟمذرت ًمٚمرمحـ إمم طم٤م

ذم اًمنمع اإلُمس٤مك قمـ اعمٗمٓمرات ُمع اىمؽمان ققمـ اًمٙمالم، وه ٤م( أي إُمس٤ميمً ٤مصقُمً 

اًمٜمٞم٦م سمف ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس(وي٘مقل ص٤مطم٥م شمٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم 

ؾمػم وأ ،يمالموأ ،ممسٍؽ قمـ ـمٕم٤مم يمؾ :قمبٞمدةقىم٤مل أب قمـ ُمٕمٜمك اًمّمٞم٤مم

ُمع اًمٜمٞم٦ّم ُمـ  ،واجلامع ،واًمنماب ،اإلُمس٤مك قمـ اًمٓمٕم٤ممقه :ورم اًمنمع.ص٤مئؿقومٝم

وقمدم اًمقىمقع ذم  ،ويمامًُمف سم٤مضمتٜم٤مب اعمحٔمقرات .ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس

ىم٤مل  :رم اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمراسمٕم٦م وي٘مقل قمـ سمٕمض طمٙمؿ اًمّمقم هذا .اعمحرُم٤مت

ؾمٕم٦م ومْمٚمف ورمحتف ذم هذا  اٟمٔمروا إمم قمجٞم٥م ُم٤م ٟمّبف اهلل قمٚمٞمف ُمـ» :اًم٘مٗم٤مل ؒ

ًٓ  :وم٘مد ٟمّبف إمم ُم٤م يكم ،اًمتٙمٚمٞمػ أّن هلذه إُم٦م ذم ذيٕم٦م اًمّمٞم٤مم أؾمقة سم٤مُٕمؿ  :أو

مل ُيٗمرض ًمٗم٤مت هذا اعم٘مّمقد قومٚم ،أن اًمّمقم ؾمب٥م حلّمقل اًمت٘مقى ٤م:صم٤مٟمٞمً  .اعمت٘مدُم٦م

حلّمٚم٧م اعمِم٘م٦م  اضمٕمٚمف أبدً ق: أنف خمتص سم٠مج٤مم ُمٕمدودات، وم٢مٟمف ًم٤مصم٤مًمثً  .اًمنميػ

ًمٙمقٟمف  ،ٟمزل ومٞمف اًم٘مرآنا: أنف ظمّّمف ُمـ سملم اًمِمٝمقر سم٤مًمِمٝمر اًمذي ٤ًم. راسمٕمً اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ُمف  ٤م:ظم٤مُمًس .أذف اًمِمٝمقر وم٘مد أب٤مح شم٠مظمػمه عمـ يِمؼ قمٚمف ُمـ  -إزاًم٦م اعمِم٘م٦م ذم إًمزا

ؾمبح٤مٟمف ىمد راقمك ذم ومريْم٦م اًمّمٞم٤مم هذه اًمقضمقه ُمـ قومٝم ،اعمس٤مومريـ واعمرىض

 ـه.ومٚمف احلٛمد قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ حتَم ا  ،اًمرمح٦م

ُم٤م يتجغم ذم اًمتخٗمٞمػ  ُمـ ؾمامطم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رم أطمٙم٤مُمٝم٤م -اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م

ُمبسقط ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ودوٟمؽ أظمل قاعمس٤مومر واعمريض ذم أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم يمام ه قمـ

رم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم   ؒ احلبٞم٥م ـمرف ُمـ هذا اًمتخٗمٞمػ يمام ىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م اًمٔمالل

وفم٤مهر اًمٜمص ذم اعمرض واًمسٗمر ) -قمغم ؾمٗمروومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمريْم٤م أ -ىمقًمف شمٕم٤ممم

قمغم أن ي٘ميض اعمريض طملم  ،وم٠مي ُمرض وأي ؾمٗمر يسقغ اًمٗمٓمر .يٓمٚمؼ وٓ حيدد



   

 
83 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

 ،إومم ذم ومٝمؿ هذا اًمٜمص اًم٘مرآين اعمٓمٚمؼقوهذا ه .يّمح واعمس٤مومر طملم ي٘مٞمؿ

ومٚمٞمس٧م ؿمدة اعمرض  .وإىمرب إمم اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ذم رومع احلرج وُمٜمع اًمرضر

إلرادة  ،٤متٕمٚمؼ هب٤م احلٙمؿ إٟمام هل اعمرض واًمسٗمر إـمالىمً وٓ ُمِم٘م٦م اًمسٗمر هل اًمتل ي

وٟمحـ ٓ ٟمدري طمٙمٛم٦م اهلل يمٚمٝم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مف سمٛمٓمٚمؼ اعمرض  .اًمٞمرس سم٤مًمٜم٤مس ٓ اًمٕمرس

وُمٓمٚمؼ اًمسٗمر؛ وم٘مد شمٙمقن هٜم٤مك اقمتب٤مرات أظمرى يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل وجيٝمٚمٝم٤م اًمبنم ذم 

ٔمٝمر ٓ شمواعمرض واًمسٗمر؛ وىمد شمٙمقن هٜم٤مك ُمِم٘م٤مت أظمرى ٓ شمٔمٝمر ًمٚمحٔمتٝم٤م أ

وُم٤م دام اهلل مل يٙمِمػ قمـ قمٚم٦م احلٙمؿ ومٜمحـ ٓ ٟمت٠موهل٤م؛ وًمٙمـ ٟمٓمٞمع  ًمٚمت٘مدير اًمبنمي

وًمٞمس ُمـ اًمرضوري أن  .طمٙمٛم٦م ٤مومقراءه٤م ىمٓمٕمً  .ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م طمٙمٛمتٝم٤مقاًمٜمّمقص وًم

ٟمٙمقن ٟمحـ ٟمدريمٝم٤م. يب٘مك أن اًم٘مقل هبذا خيِمك أن حيٛمؾ اعمؽمظمّملم قمغم ؿمدة 

مم٤م ضمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء يتِمددون  .ؾمب٥موأن هتٛمؾ اًمٕمب٤مدات اعمٗمروض٦م ٕدٟمك  ،اًمؽمظمص

وم٤مًمديـ ٓ  .ٓ يؼمر اًمت٘مٞمٞمد ومٞمام أـمٚم٘مف اًمٜمص -٘م٤مديذم اقمت-وًمٙمـ هذا  .ويِمؽمـمقن

وهم٤مي٦م هذه اًمٕمب٤مدة  .إٟمام ي٘مقدهؿ سم٤مًمت٘مقى ،ي٘مقد اًمٜم٤مس سم٤مًمسالؾمؾ إمم اًمٓم٤مقم٤مت

واًمذي يٗمٚم٧م ُمـ أداء اًمٗمريْم٦م حت٧م ؾمت٤مر اًمرظمّم٦م ٓ ظمػم ومٞمف  .ظم٤مص٦م هل اًمت٘مقى

وهذا اًمديـ ديـ اهلل ٓ  .ٕن اًمٖم٤مي٦م إومم ُمـ أداء اًمٗمريْم٦م ٓ شمتح٘مؼ ،ُمٜمذ اًمبدء

سملم ُمقاضع اًمؽمظمص وُمقاضع اًمتِمدد؛  ،واهلل أقمٚمؿ سمتٙم٤مُمؾ هذا اًمديـ .ديـ اًمٜم٤مس

سمؾ ٓ سمد أن  .وىمد يٙمقن وراء اًمرظمّم٦م ذم ُمقضع ُمـ اعمّمٚمح٦م ُم٤م ٓ يتح٘مؼ سمدوهن٤م

ي٠مظمذ اعمسٚمٛمقن سمرظمص اهلل أن  ☺ وُمـ صمؿ أُمر رؾمقل اهلل  .يٙمقن إُمر يمذًمؽ

اًمتل رظمّمٝم٤م هلؿ. وإذا طمدث أن ومسد اًمٜم٤مس ذم ضمٞمؾ ُمـ إضمٞم٤مل وم٢من إصالطمٝمؿ ٓ 

يت٠متك ُمـ ـمريؼ اًمتِمدد ذم إطمٙم٤مم؛ وًمٙمـ يت٠متك ُمـ ـمريؼ إصالح شمرسمٞمتٝمؿ 

وإذا صح اًمتِمدد ذم أطمٙم٤مم  .وىمٚمقهبؿ واؾمتحٞم٤مء ؿمٕمقر اًمت٘مقى ذم أرواطمٝمؿ

وم٢من إُمر ذم اًمِمٕم٤مئر  ،وؾمد ًمٚمذرائع ،رادع اعمٕم٤مُمالت قمٜمد ومس٤مد اًمٜم٤مس يمٕمالج

 ٤مٓ شمتٕمٚمؼ سمف ُمّم٤مًمح اًمٕمب٤مد شمٕمٚم٘مً  ،إذ هل طمس٤مب سملم اًمٕمبد واًمرب ،اًمتٕمبدي٦م خيتٚمػ
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واًمٔم٤مهر ذم اًمٕمب٤مدات ٓ جيدي  .يم٠مطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمتل يراقمك ومٞمٝم٤م اًمٔم٤مهر ا ُمب٤مًذ 

 يستخدم ومل ،وإذا وضمدت اًمت٘مقى مل يتٗمٚم٧م ُمتٗمٚم٧م .ُم٤م مل ي٘مؿ قمغم شم٘مقى اًم٘مٚمقب

وحيس أن ـم٤مقم٦م اهلل ذم أن  ،ويراه٤م هل إومم ،اًمرظمّم٦م إٓ طمٞم٨م يرشمْمٞمٝم٤م ىمٚمبف

اعمٞمؾ إمم وأُم٤م شمِمديد إطمٙم٤مم مجٚم٦م ذم اًمٕمب٤مدات أ ،ي٠مظمذ هب٤م ذم احل٤مًم٦م اًمتل يقاضمٝمٝم٤م

ًمبٕمض  ٤موم٘مد يٜمٌمء طمرضًم  ،اًمتْمٞمٞمؼ ُمـ إـمالق اًمرظمص اًمتل أـمٚم٘متٝم٤م اًمٜمّمقص

وإومم قمغم يمؾ  ..ذم شم٘مقيؿ اعمتٗمٚمتلم ا ي يمثػمً ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ جيد .اعمتحرضملم

أطمٙمؿ ُمٜم٤م وأقمٚمؿ قومٝم .طم٤مل أن ٟم٠مظمذ إُمقر سم٤مًمّمقرة اًمتل أراده٤م اهلل ذم هذا اًمديـ

مج٤مع اًم٘مقل ذم هذا قسمام وراء رظمّمف وقمزائٛمف ُمـ ُمّم٤مًمح ىمريب٦م وسمٕمٞمدة وهذا ه

ت سم٘مل أن ٟمثب٧م هٜم٤م سمٕمض ُم٤م روي ُمـ اًمسٜم٦م ذم طم٤مٓت ُمتٕمددة ُمـ طم٤مٓ .اعمج٤مل

وهل  ..اًمسٗمر ذم سمٕمْمٝم٤م يم٤من اًمتقضمٞمف إمم اًمٗمٓمر وذم سمٕمْمٝم٤م مل ي٘مع هنل قمـ اًمّمٞم٤مم

ىمبؾ أن  ،سمٛمجٛمققمٝم٤م شمس٤مقمد قمغم شمّمقر ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ إدراك ًمألُمر

وصقرة ؾمٚمقك  .شم٠مظمذ إطمٙم٤مم ؿمٙمؾ اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل قمغم أجدي اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمريـ

وأخّمؼ سمروح هذا اًمديـ  ،سم٤محلٞمقي٦مأُمأل  -رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-أوئلؽ اًمسٚمػ 

ُمـ اًمبحقث اًمٗم٘مٝمٞم٦م؛ وُمـ ؿم٠من احلٞم٤مة ُمٕمٝم٤م وذم ضمقه٤م أن شمٜمِمئ ذم اًم٘مٚم٥م  وـمبٞمٕمتف

 :هلذه اًمٕم٘مٞمدة وظمّم٤مئّمٝم٤م ٤مطمٞمً  ٤مُمذاىمً 

قم٤مم اًمٗمتح إمم ُمٙم٦م ذم  ☺ ظمرج رؾمقل اهلل » :ىم٤مل◙ قمـ ضم٤مسمر  -1

ُم٤مء ومرومٕمف  صمؿ دقم٤م سم٘مدح ُمـ .ومّم٤مم اًمٜم٤مس»يمراع اًمٖمٛمٞمؿ  شومّم٤مم طمتك سمٚمغ ،رُمْم٤من

 :وم٘م٤مل ،إن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد ص٤مم :وم٘مٞمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ .صمؿ ذب ،طمتك ٟمٔمر اًمٜم٤مس

  .أظمرضمف ُمسٚمؿ() شأوئلؽ اًمٕمّم٤مة .أوئلؽ اًمٕمّم٤مة

ذم ؾمٗمر ومٛمٜم٤م اًمّم٤مئؿ وُمٜم٤م  ☺ يمٜم٤م ُمع اًمٜمبل »ىم٤مل - ◙وقمـ أنس  -2

ًٓ  .اعمٗمٓمر س وُمٜم٤م ُمـ يت٘مل اًمِمٛم ،ص٤مطم٥م اًمٙمس٤مء أيمثرٟم٤م فماًل  ،ذم يقم طم٤مر ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمز
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وم٘م٤مل اًمٜمبل  ،وؾم٘مقا اًمريم٤مب ،ومرضسمقا إبٜمٞم٦م ،ومس٘مط اًمّمقام وىم٤مم اعمٗمٓمرون .سمٞمده

 .(أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من واًمٜمس٤مئل) شذه٥م اعمٗمٓمرون اًمٞمقم سم٤مٕضمر ☺ 

ىمد اضمتٛمع  ومرأى رضماًل  ،ذم ؾمٗمر ☺ يم٤من اًمٜمبل »ىم٤مل ◙ وقمـ ضم٤مسمر  -3

ل اهلل رضمؾ ص٤مئؿ وم٘م٤مل رؾمق :ُم٤م ًمف؟ وم٘م٤مًمقا  :وم٘م٤مل .وىمد فمٚمؾ قمٚمٞمف ،قمٚمٞمف اًمٜم٤مس

داود قأظمرضمف ُم٤مًمؽ واًمِمٞمخ٤من وأب) شًمٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمقم ذم اًمسٗمر :☺ 

 .(واًمٜمس٤مئل

ومال  .ومٛمٜم٤م اًمّم٤مئؿ وُمٜم٤م اعمٗمٓمر ☺ ىم٤مل يمٜم٤م ُمع اًمٜمبل ◙ وقمـ أنس  -4

أظمرضمف ُم٤مًمؽ ) ..»اًمّم٤مئؿ يٕمٞم٥م قمغم اعمٗمٓمر وٓ اعمٗمٓمر يٕمٞم٥م قمغم اًمّم٤مئؿ 

 ـه.ا  (داودقواًمِمٞمخ٤من وأب

ذم ومتح اًمبٞم٤من طمٞم٨م اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم أيتلم اًمث٤مٟمٞم٦م  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘مٜمقضمك ؒ

ومٛمـ يم٤من( طملم طمْمقره ووضمقد اًمِمخص ومٞمف )ُمٜمٙمؿ »:واًمث٤مًمث٦م ُمـ أي٤مت اخلٛمس

ذم أثٜم٤مء اًمٞمقم سمخالف اًمسٗمر، ومال يبٞمح ًمف اًمٗمٓمر إذا ـمرأ ذم أثٜم٤مء اًمٞمقم، ق( وًم٤مُمريًْم 

٤مل آُم٤مم ورم ذات اعمٕمٜمك ىم:وهذا رس اًمتٕمبػم سمٕمكم ذم اًمسٗمر دون اعمرض،)ىمٚم٧م

ىم٤مل: رضمؾ أصبح ذم أهٚمف ص٤مئام صمؿ ؾم٤مومر مل  ٟم٤مىمال قمـ أبك طمٜمٞمٗم٦م ؒ اًمرسظمسك

شمٕم٤ممم وإٟمام  يٗمٓمر ٕنف طملم أصبح ُم٘مٞمام وضم٥م قمٚمٞمف أداء اًمّمقم ذم هذا اًمٞمقم طم٘م٤م هلل

أنِم٠م اًمسٗمر سم٤مظمتٞم٤مره ومال يس٘مط سمف ُم٤م شم٘مرر وضمقسمف قمٚمٞمف وإن أومٓمر ومال يمٗم٤مرة قمٚمٞمف 

اعمبٞمح ًمٚمٗمٓمر وم٢من اًمسٗمر ُمبٞمح ًمٚمٗمٓمر ذم اجلٛمٚم٦م ومّمقرشمف ًمتٛمٙمـ اًمِمبٝم٦م سمسب٥م اىمؽمان 

وإن مل شمبح متٙمـ ؿمبٝم٦م ويمٗم٤مرة اًمٗمٓمر شمس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م( ىمٞمؾ ًمٚمٛمريض طم٤مًمت٤من إن يم٤من 

ٓ يٓمٞمؼ اًمّمقم يم٤من اإلومٓم٤مر قمزيٛم٦م وإن يم٤من يٓمٞم٘مف ُمع شمرضر وُمِم٘م٦م يم٤من رظمّم٦م، 

ٜمف سم٠من يم٤من ُم ٤مقمغم اًمسٗمر وُمتٛمٙمٜمً  ٤مقمغم ؾمٗمر( أي ُمستٕمٚمٞمً ووهبذا ىم٤مل اجلٛمٝمقر )أ

سمف وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر. واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمسٗمر اعمبٞمح ًمإلومٓم٤مر وم٘مٞمؾ  ٤مُمتٚمبًس 
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ُمس٤موم٦م ىمٍم اًمّمالة، واخلالف ذم ىمدره٤م ُمٕمروف، وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر، وىم٤مل همػمهؿ 

اًمذي يب٤مح قمٜمده قسمٛم٘م٤مدير ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، واحلؼ أن ُم٤م صدق قمٚمٞمف ُمسٛمك اًمسٗمر ومٝم

اًمذي يب٤مح قمٜمده اًمٗمٓمر، وىمد وىمع قاعمرض ومٝم اًمٗمٓمر، وهٙمذا ُم٤م صدق قمٚمٞمف ُمسٛمك

اإلمج٤مع قمغم اًمٗمٓمر ذم ؾمٗمر اًمٓم٤مقم٦م، واظمتٚمٗمقا ذم إؾمٗم٤مر اعمب٤مطم٦م، واحلؼ أن اًمرظمّم٦م 

صم٤مسمت٦م ومٞمف ويمذا اظمتٚمٗمقا ذم ؾمٗمر اعمٕمّمٞم٦م. )ومٕمدة ُمـ أج٤مم أظمر( أي ومٕمٚمٞمف قمدة ُم٤م أومٓمر 

مجع أظمرى وأ ُمـ أج٤مم أظمر سمّمقُمٝم٤م سمدًمف، وأظمر مجع أظمرى شم٠منٞم٨م أظمر سمٗمتح اخل٤مء

سمٛمٕمٜمك آظمره شم٠منٞم٨م آظمر سمٙمرس اخل٤مء، وومٞمف اًمقصػ واًمٕمدل، واظمتٚمػ اًمٜمح٤مة ذم 

سمٛمٕمٜمك اعمٕمدود أي ومٕمٚمٛمف قيمٞمٗمٞم٦م اًمٕمدل ومٞمف قمغم أىمقال، واًمٕمدة ومٕمٚم٦م ُمـ اًمٕمدد، وه

وم٤مًمقاضم٥م قمدة ُمـ همػم أج٤مم ُمرضف وؾمٗمره، وإًمٞمف ذه٥م ووم٤محلٙمؿ قمدة أوقمدة أ

أي٦م ُم٤م يدل قمغم وضمقب اًمتت٤مسمع ذم اًم٘مْم٤مء.  هريرة، وًمٞمس ذمقاًمٔم٤مهري٦م، وسمف ىم٤مل أب

ُمرض ٓ يرضمك سمرؤه، وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ و)وقمغم اًمذيـ( ٓ )يٓمٞم٘مقٟمف( ًمٙمؼم أ

ُمٜمسقظم٦م وم٘مٞمؾ إهن٤م ُمٜمسقظم٦م، وإٟمام يم٤مٟم٧م رظمّم٦م قمٜمد وذم هذه أي٦م هؾ هل حمٙمٛم٦م أ

 شمرك اًمّمقم ٤ماسمتداء ومرض اًمّمٞم٤مم، ٕنف ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ، ويم٤من ُمـ أـمٕمؿ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً 

ىمقل اجلٛمٝمقر، وروي قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م مل قيٓمٞم٘مف صمؿ ٟمسخ ذًمؽ وهقوه

شمٜمسخ، وأهن٤م رظمّم٦م ًمٚمِمٞمقخ واًمٕمج٤مئز ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟمقا ٓ يٓمٞم٘مقن اًمّمٞم٤مم إٓ 

يٓمقىمقٟمف أي يٙمٚمٗمقٟمف واًمٜم٤مؾمخ هلذه أي٦م قسمٛمِم٘م٦م، وهذا يٜم٤مؾم٥م ىمراءة اًمتِمديد، وه

 ىت ُّٱ،  َّحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ: قمٜمد اجلٛمٝمقر ىمقًمف شمٕم٤ممم
اًم٘مدر اًمذي قوىمرىء ُمس٤ميملم، واًمٗمدي٦م اجلزاء وه [184]اًمب٘مرة:    َّرثزث يت

ذم قمب٤مدة وٟمحقه٤م. قمب٤مدة وٟمحقه٤م  يبذًمف اإلٟمس٤من ي٘مل سمف ٟمٗمسف ُمـ شم٘مّمػم وىمع ُمٜمف

وىمد اظمتٚمٗمقا ذم ُم٘مدار اًمٗمدي٦م وم٘مٞمؾ يمؾ يقم ص٤مع ُمـ همػم اًمؼم وٟمّمػ ص٤مع ُمٜمف، 

: يٕمٓمل يمؾ ُمسٙملم قمِم٤مءه وىمٞمؾ ُمد وم٘مط أي ُمـ هم٤مًم٥م ىمقت اًمبٚمد، وىم٤مل اسمـ قمب٤مس

وؾمحقره أي ىمدر ُم٤م ي٠ميمٚمف ذم يقُمف، وروي أن أنس اسمـ ُم٤مًمؽ ضٕمػ قمـ اًمّمقم 
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وم٠مـمٕمٛمٝمؿ، قمـ اسمـ قمب٤مس  ٤مىمبؾ ُمقشمف ومّمٜمع ضمٗمٜم٦م ُمـ صمريد ودقم٤م صمالصملم ُمسٙمٞمٜمً  ٤مقم٤مُمً 

ُمرضٕم٦م أن٧م سمٛمٜمزًم٦م اًمذيـ ٓ يٓمٞم٘مقن وسمسٜمد صحٞمح أنف ىم٤مل: ٕم وًمد ًمف طم٤مُمؾ أ

٤مء قمٚمٞمؽ،وقمـ اسمـ قمٛمر أن إطمدى سمٜم٤مشمف أرؾمٚم٧م شمس٠مخف اًمّمقم. قمٚمٞمؽ اًمٓمٕم٤مم ٓ ىمْم

 -ىم٤مل: شمٗمٓمر وشمٓمٕمؿ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤م ـهاقمـ صقم رُمْم٤من وهل طم٤مُمؾ، 

وىمبؾ هذه اعمدارؾم٦م ذم  )ُمدارؾم٦م( -شم٤مسمع اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم -

ًمٜمٜمتبف إمم ؾم١مال ذي وم٘مرات صمالث ٟمذيمره سملم  -أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم هٜم٤م اظمقاٟمك وأظمقاشمك 

ت أئٛمتٜم٤م وم٘مٝم٤مء إُم٦م قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم صقم رُمْم٤من وهمػمه وطم٤مصٚم٦م ُم٤م يدى يمٚمام

ٟمٕمؿ أطمب٤ميب  ؟اًمّمٞم٤مم اعمحرمقوُم٤م ه ؟اعمٜمدوب ُمٜمفقوُم٤مه -اًمّمٞم٤مم اًمقاضم٥م قه

وم٤مًمقاضم٥م ُمـ اًمّمٞم٤مم صقم رُمْم٤من سمنموط اًمقضمقب اًمس٤مًمػ ذيمره٤م وؾمب٠متك 

وب ُمٜمف أُم٤م اعمٜمد -إن ؿم٤مء اهلل ويمذًمؽ صٞم٤مم اًمٙمٗم٤مرات وووم٤مء اًمٜمذر سمٚمس٤من إئٛم٦م

أُم٤م  - ومٙمثػم وؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م احلدي٨م قمـ اًمتٓمقع

وىمٞمؾ (وىمٞمؾ يمذًمؽ قمـ يقم اًمِمؽ وأج٤مم اًمتنميؼ)اعمحرم ُمٜمف ومّمٞم٤مم يقُمل اًمٕمٞمديـ 

واًمّمٞم٤مم  صٞم٤مم احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء قمٜمٝم٤م ويقم اًمِمؽ سم٤مًمٙمراه٦م( ويمذًمؽ ُمـ اعمحرم

ر و٤من أاعم١ميمد ضره سمّمح٦م ص٤مئٛم٦م عمرض يم  وأن -ؾمٗمر ىم٤مقمدة ٓضر وٓ ضا

اًمس٤مدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م واًم٘م٤ميض أبك  ُمع ُمع اًمبداي٦م يم٤معمٕمت٤مد اًمٖم٤مًم٥م ذم سمحثل هذا اظمقاٟمك

 -قمـ مجٚم٦م هذه إطمٙم٤مم اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم ُمتٜمف اعمٕمروف ؿمج٤مع طمٞم٨م ي٘مقل ؒ

ئط وضمقب اًمّمٞم٤مم صمالصم٦م أؿمٞم٤مء اإلؾمالم واًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًم٘مدرة قمغم اًمّمقم  )وذا

اًمّمقم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء اًمٜمٞم٦م واإلُمس٤مك قمـ إيمؾ واًمنمب واجلامع وشمٕمٛمد  وومرائض

واًمذي يٗمٓمر سمف اًمّم٤مئؿ قمنمة أؿمٞم٤مء ُم٤م وصؾ قمٛمدا امم اجلقف واًمرأس  - اًمت٘ملء

واحل٘مٜم٦م ذم أطمد اًمسبٞمٚملم واًم٘ملء قمٛمدا واًمقطء قمٛمدا ذم اًمٗمرج واإلٟمزال قمـ ُمب٤مذة 

م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر ويستح٥م ذم اًمّمق -واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس واجلٜمقن واًمردة 

وحيرم صٞم٤مم مخس٦م أج٤مم اًمٕمٞمدان وأج٤مم  -وشم٠مظمػم اًمسحقر وشمرك اهلجر ُمـ اًمٙمالم



   

 
88 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

وُمـ وـمئ ذم هن٤مر  -ويٙمره صقم يقم اًمِمؽ إٓ أن يقاومؼ قم٤مدة ًمف - اًمتنميؼ اًمثالصم٦م

رُمْم٤من قم٤مُمدا ذم اًمٗمرج ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة وهل قمتؼ رىمب٦م ُم١مُمٜم٦م وم٢من مل جيد 

ُمتت٤مسمٕملم وم٢من مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م ًمٙمؾ ُمسٙملم ُمد وُمـ  ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ

واًمِمٞمخ إن قمجز قمـ اًمّمقم  -ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم ُمـ رُمْم٤من أـمٕمؿ قمٜمف ًمٙمؾ يقم ُمد 

واحل٤مُمؾ واعمرضع إن ظم٤مومت٤م قمغم أنٗمسٝمام أومٓمرشم٤م  يٗمٓمر ويٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمدا

واًمٙمٗم٤مرة قمـ يمؾ  وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء وإن ظم٤مومت٤م قمغم أوٓدمه٤م أومٓمرشم٤م وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء

واعمريض واعمس٤مومر ؾمٗمرا ـمقيال يٗمٓمران - رـمؾ وصمٚم٨م سم٤مًمٕمراىملقيقم ُمد وه

 ـه.وي٘مْمٞم٤من ا 

د سمذًمؽ أى ؾمٗمر ىمٚم٧م) ؾمت٠ميت ُمٜم٤مىمِم٦م رسيٕم٦م ًمذًمؽ ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ؟وهؾ يرا

وأن هٞم٤م سمٜم٤م إمم  قمـ اًمس٤مدة إطمٜم٤مف رمحف اهلل شمٕم٤مممسمٕمد ذيمر يمالم آُم٤مم اًم٘مدورى 

قمـ اًمس٤مدة احلٜم٤مسمٚم٦م ُم٤م يِمبف إمم طمد يمبػم ُم٤م ىمرره  ٓم٤مًم٥م ؒص٤مطم٥م دًمٞمؾ اًم

اإلؾمالم  :وذط وضمقب اًمّمقم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء) -اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم

ويقاومؼ ذم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام أذت  :ىمٚم٧م -واًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًم٘مدرة قمٚمٞمف.

ُمسٙمٞمٜم٤م  ُمرض ٓ يرضمك زواًمف أومٓمر وأـمٕمؿ قمـ يمؾ يقموقم٤مًمٞمف ومٛمـ قمجز قمٜمف ًمٙمؼم أ

ٟمّمػ ص٤مع ُمـ همػمه. وؾمٜمٜمف ؾمت٦م: شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر وشم٠مظمػم اًمسحقر واًمزي٤مدة وُمدسمر أ

وىمقًمف قمٜمد ومٓمره: مهللا ًمؽ صٛم٧م  ذم أقمامل اخلػم وىمقًمف ضمٝمرا إذا ؿمتؿ: "إين ص٤مئؿ"

وقمغم رزىمؽ أومٓمرت ؾمبح٤مٟمؽ وسمحٛمدك مهللا شم٘مبؾ ُمٜمل إٟمؽ أن٧م اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ 

وحيرم قمغم ُمـ ٓ قمذر ًمف اًمٗمٓمر  امءوومٓمره قمغم رـم٥م وم٢من قمدم ومتٛمر وم٢من قمدم وم

وجي٥م اًمٗمٓمر قمغم احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء وقمغم ُمـ حيت٤مضمف إلٟم٘م٤مذ ُمٕمّمقم ُمـ  -سمرُمْم٤من 

ُمٝمٚمٙم٦م ويسـ عمس٤مومر يب٤مح ًمف اًم٘مٍم وعمريض خي٤مف اًمرضر. ويب٤مح: حل٤مض ؾم٤مومر ذم 

أومٓمرشم٤م ققمغم اًمقًمد ًمٙمـ ًمووحل٤مُمؾ وُمرضع ظم٤مومت٤م قمغم أنٗمسٝمام أ -أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر 

وقمـ اعم٘مٓمرات  اًمقًمد وم٘مط ًمزم وقمٚمٞمٝمام إـمٕم٤مم ُمسٙملم ًمٙمؾ يقم ًمٚمخقف قمغم

وهل اصمٜم٤م قمنم: ظمروج دم احلٞمض، واًمٜمٗم٤مس، اعمقت، اًمردة، اًمٕمزم  ي٘مقل ؒ
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ُمـ اًمدسمر، سمٚمع اًمٜمخ٤مُم٦م إذا وصٚم٧م إمم  قمغم اًمٗمٓمر، اًمؽمدد ومٞمف، اًم٘ملء قمٛمدا، آطمت٘م٤من

اعمٜمل سمتٙمرار اًمٜمٔمر ٓ  إٟمزال :اًمٕم٤مذ .حمجقُم٤مواحلج٤مُم٦م ظم٤مص٦م طم٤ممج٤م أ :اًمٗمؿ. اًمت٤مؾمع

اعمذي سمت٘مبٞمؾ وسمٜمٔمرة وٓ سم٤مًمتٗمٙمر آطمتالم وٓ سم٤معمذي. احل٤مدي قمنم: ظمروج اعمٜمل أ

اًمث٤مين قمنم: يمؾ ُم٤م وصؾ إمم اجلقف -ُمب٤مذة دون اًمٗمرج واؾمتٛمٜم٤مء أوعمس أوأ

اًمدُم٤مغ ُمـ ُم٤مئع وهمػمه ا ه وىم٤مل ذم ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾ ُمٕمٚم٘م٤م قمغم شمٚمؽ واحلٚمؼ أوأ

 قمنم: وهل اصمٜم٤م اعمٗمٓمرات ؒ

 ظمروج دم احلٞمض، واًمٜمٗم٤مس[ ح٤م ؾمبؼ. - 1 

 اعمقت[ حلدي٨م "إذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث" -2]

 أي٦م.  َّ... جح مج حج  مث ُّٱ اًمردة[ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -3]

ًمٚمِم٤مومٕمل، وُم٤مًمؽ،  ٤ماًمٕمزم قمغم اًمٗمٓمر[ ٟمص قمٚمٞمف. ىم٤مل ذم اًمٗمروع: ووم٤مىمً  -4]

رض. ىم٤مل ذم اًمٙم٤مذم: وم٢مذا ىمٓمٕمٝم٤م ذم أثٜم٤مئف ظمال ًم٘مٓمٕمف اًمٜمٞم٦م اعمِمؽمـم٦م ذم مجٞمٕمف ذم اًمٗم

 ذًمؽ اجلزء قمـ اًمٜمٞم٦م، ومٞمٗمسد اًمٙمؾ ًمٗمس٤مد اًمنمط. 

اًمؽمدد ومٞمف[ ٕنف مل جيزم سم٤مًمٜمٞم٦م. وٟم٘مؾ إ صمرم: ٓ جيزئف ُمـ اًمقاضم٥م طمتك  -5]

 قمغم اًمّمقم يقُمف يمٚمف. ىم٤مًمف ذم اًمٗمروع. ٤ميٙمقن قم٤مزُمً 

، اإسمٓم٤مل صقم ُمـ اؾمت٘م٤مء قم٤مُمدً [ ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: أمجٕمقا قمغم ااًم٘ملء قمٛمدً  -6] 

 ا: "ُمـ ذرقمف اًم٘ملء ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء وُمـ اؾمت٘م٤مء قمٛمدً ٤موحلدي٨م أيب هريرة ُمرومققمً 

 داود، واًمؽمُمذي. قومٚمٞم٘مض" رواه أب

 اإلطمت٘م٤من ُمـ اًمدسمر[ ٟمص قمٚمٞمف. -7]

سمٚمع اًمٜمخ٤مُم٦م إذا وصٚم٧م إمم اًمٗمؿ[ ًمٕمدم اعمِم٘م٦م سم٤مًمتحرز ُمٜمٝم٤م، سمخالف  -8]

ٗمؿ أؿمبف سم٤مًم٘ملء. وقمٜمف: ٓ شمٗمٓمر ٕهن٤م ُمٕمت٤مدة ذم اًمٗمؿ أؿمبف اًمبّم٤مق، وٕهن٤م ُمـ همػم اًم

 سم٤مًمريؼ. ىم٤مًمف ذم اًمٙم٤مذم.
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ىمقل قمكم واسمـ ق[ ٟمص قمٚمٞمف. وه٤محمجقُمً ويم٤من أ ٤ماحلج٤مُم٦م ظم٤مص٦م، طم٤ممجً  - 9]

اسمـ اعمٜمذر، واسمـ ، وسمف ىم٤مل إؾمح٤مق، و╚قمب٤مس، وأيب هريرة، وقم٤مئِم٦م، 

 ،☺ م" رواه قمـ اًمٜمبل ظمزيٛم٦م، ىم٤مًمف ذم اًمنمح حلدي٨م: "أومٓمر احل٤مضمؿ واعمحجق

ىم٤مل أمحد: طمدي٨م صمقسم٤من وؿمداد صحٞمح٤من. وىم٤مل ٟمحقه قمكم سمـ  ٤مأطمد قمنم ٟمٗمًس 

 -ص٤مئؿ رواه اًمبخ٤مريقاطمتجؿ وه ،☺ أن اًمٜمبل  -اعمديٜمل. وطمدي٨م اسمـ قمب٤مس 

ُمٜمسقخ، ٕن اسمـ قمب٤مس راويف يم٤من يٕمد احلج٤مم واعمح٤مضمؿ ىمبؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس، وم٢مذا 

 هم٤مسم٧م اطمتجؿ يمذًمؽ رواه اجلقزضم٤مين.

إٟمزال اعمٜمل سمتٙمرار اًمٜمٔمر[ ٕنف إٟمزال قمـ ومٕمؾ ذم اًمّمقم يتٚمذذ سمف، أُمٙمـ  -10]

ٓ سمٜمٔمرة وٓ سم٤مًمتٗمٙمر[ ٕنف ٓ ]اًمتحرز قمٜمف، أؿمبف اإلٟمزال سم٤مًمٚمٛمس. ىم٤مًمف ذم اًمٙم٤مذم. 

آطمتالم[ ٕنف ًمٞمس سمسب٥م ُمـ ضمٝمتف وٓ ]يٛمٙمـ اًمتحرز ُمٜمف. ىم٤مًمف ذم اًمٙم٤مذم. 

وٓ سم٤معمذي[ أي ٓيٗمسد اًمّمقم سم٤معمذي ُمـ ]ع. سم٤مظمتٞم٤مره، ومال يٗمسد اًمّمقم سمال ٟمزا 

 شمٙمرار اًمٜمٔمر ٕنف ًمٞمس سمٛمب٤مذة.

ُمب٤مذة دون اًمٗمرج[ ٕنف وعمس أواؾمتٛمٜم٤مء أوظمروج اعمٜمل أواعمذي سمت٘مبٞمؾ أ -11]

إٟمزال قمـ ُمب٤مذة، أؿمبف اجلامع وأُم٤م اعمذي، ومٚمتخٚمؾ اًمِمٝمقة ًمف وظمروضمف سم٤معمب٤مذة، 

ي٘مبؾ  ،☺ يم٤من رؾمقل اهلل ▲ ٦م أؿمبف اعمٜمل، وطمج٦م ذًمؽ إيامء طمدي٨م قم٤مئِم

 ص٤مئؿ وًمٙمٜمف يم٤من أُمٚمٙمٙمؿ إلرسمف.)ىم٤مل اسمـ إثػم ؒقص٤مئؿ ويب٤مذ وهقوه

 أيمثر اعمحدصملم سمٗمتح اًمراء( رواه اجلامقم٦م إٓ اًمٜمس٤مئل.

اًمدُم٤مغ، ُمـ ُم٤مئع وهمػمه ومٞمٗمٓمر إن واحلٚمؼ أويمؾ ُم٤م وصؾ إمم اجلقف أ - 12]

اًمٓمٕمٜم٦م اًمتل شمّمؾ إمم اجلقف(، ) داوى اجل٤مئٗم٦موىمٓمر ذم أذٟمف ُم٤م وصؾ إمم دُم٤مهمف، أ

ًمٚم٘مٞمط سمـ صؼمه  ☺ ايمتحؾ سمام قمٚمؿ وصقًمف إمم طمٚم٘مف[ ًم٘مقًمف وومقصؾ إمم ضمقومف، أ

" وهذا يدل قمغم أنف يٗمسد اًمّمقم إذا سم٤مًمغ "وسم٤مًمغ ذم آؾمتٜمِم٤مق، إٓ أن شمٙمقن ص٤مئاًم 
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دُم٤مهمف. ودُم٤مهمف، وىمٞمس قمٚمٞمف ُم٤م وصؾ إمم ضمقومف أوومٞمف سمحٞم٨م يدظمؾ إمم ظمٞم٤مؿمٞمٛمف أ

أنف أُمر سم٤مإلصمٛمد اعمروح قمٜمد  ،☺ ود، واًمبخ٤مري ذم شم٤مرخيف، قمـ اًمٜمبل داقوروى أب

، ومل جيد ا اًمٜمقم، وىم٤مل: ًمٞمت٘مف اًمّم٤مئؿ وإن ؿمؽ ذم وصقًمف إمم طمٚم٘مف ًمٙمقٟمف يسػمً 

ووضمد اًمٓمٕمؿ سمحٚم٘مف[ وم٢من مل  ٤مذاق ـمٕم٤مُمً و، أ٤مُمْمغ قمٚمٙمً وأ]ـمٕمٛمف مل يٗمٓمر. ٟمص قمٚمٞمف. 

ءه.  جيده سمحٚم٘مف مل يرضه، ًم٘مقل اسمـ قمب٤مس: ٓ سم٠مس أن يذوق اخلؾ اًمِمئ يريدا ذا

ص٤مئؿ. وٟم٘مؾ قطمٙم٤مه قمٜمف أمحد، واًمبخ٤مري، ويم٤من احلسـ يٛمْمغ اجلقز ٓسمـ اسمٜمف، وه

وٓ ]ىم٤مًمف ذم اًمنمح.  .▲قمـ أمحد يمراه٦م ُمْمغ اًمٕمٚمؽ. ورظمّم٧م ومٞمف قم٤مًئِم٦م، 

[ ٟمص قمٚمٞمف. وسمف ىم٤مل قمكم، واسمـ ٤مُمٙمرهً وأ ٤مُمـ اعمٗمٓمرات ٟم٤مؾمٞمً  ٤ميٗمٓمر إن ومٕمؾ ؿمٞمئً 

ذب ومٚمٞمتؿ صقُمف، وص٤مئؿ، وم٠ميمؾ أق: "ُمـ ٟمز وه٤مهريرة ُمرومققمً قمٛمر، حلدي٨م أيب 

وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه" رواه اجلامقم٦م إٓ اًمٜمس٤مئل. ومٜمص قمغم إيمؾ واًمنمب. وىمسٜم٤م 

وٓ إن دظمؾ ]اًمب٤مىمل، وىمٞمس اعمٙمروه قمغم ُمـ ذرقمف اًم٘ملء. ىم٤مل ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٙم٤مذم. 

سمتٚمٕمف[ ٕنف مل يٛمٙمـ اًمتحرز اًمذسم٤مب سمٖمػم ىمّمده وٓ إن مجع ري٘مف وم٤مواًمٖمب٤مر طمٚم٘مف، أ

إٓ وؾمٕمٝم٤م، ىم٤مل ذم اًمنمح: ٓ  ٤مُمٜمف. وٓ يدظمؾ حت٧م اًمقؾمع، وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمًس 

 أ ـه.٤ميٗمسد صقُمف، ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالومً 

ذم خمتٍمه قمـ سمٕمض هذه إطمٙم٤مم قمٜمد  رمحف اهلل شمٕم٤ممموي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مدورى 

ُمٜمف ُم٤م يتٕمٚمؼ  :٤منواضم٥م وٟمٗمؾ وم٤مًمقاضم٥م ضسم :اًمّمقم ضسم٤من :اًمس٤مدة إطمٜم٤مف

طمتك قسمزُم٤مم سمٕمٞمٜمف يمّمقم رُمْم٤من واًمٜمذر اعمٕملم ومٞمجقز صقُمف سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٢من مل يٜم

ُم٤ميثب٧م رم اًمذُم٦م يم٘مْم٤مء رُمْم٤من واًمٜمذر اعمٓمٚمؼ  :واًمرضب اًمث٤مٟمك.أصبح مل يّمح

سمٜمٞم٦م ىمبؾ اًمزوال ويٜمبٖمل  واًمٙمٗم٤مرات ومال جيقز إٓ سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٗمؾ يمٚمف جيقز

هلالل ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕمب٤من وم٢من رأوه ص٤مُمقا ًمٚمٜم٤مس أن يٚمتٛمسقا ا

وإن همؿ قمٚمٞمٝمؿ أيمٛمٚمقا قمدة ؿمٕمب٤من صمالصملم يقُم٤م صمؿ ص٤مُمقا وُمـ رأى هالل رُمْم٤من 

وطمده ص٤مم وإن مل ي٘مبؾ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدشمف وإذا يم٤من سم٤مًمسامء قمٚم٦م ىمبؾ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة 
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ن مل يٙمـ سم٤مًمسامء قمٚم٦م قمبدا وم٤مواُمرأة طمرا يم٤من أواًمقاطمد اًمٕمدل ذم رؤي٦م اهلالل رضمال أ

ه مجع يمثػم ي٘مع اًمٕمٚمؿ سمخؼمهؿ مل ووىم٧م اًمّمقم ُمـ ـمٚمقع  .شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف طمتك يرا

اإلُمس٤مك قمـ إيمؾ واذب واجلامع  :واًمّمقم هق اًمٗمجر اًمث٤مين إمم همروب اًمِمٛمس

ضم٤مُمع ٟم٤مؾمٞم٤م مل يٗمٓمر)ىمٚم٧م: ىم٤مل ص٤مطم٥م وذب أوهن٤مرا ُمع اًمٜمٞم٦م وم٢من أيمؾ اًمّم٤مئؿ أ

ذب مل يٗمٓمر وإن ضم٤مُمع وإن أيمؾ أ ◙قري وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمث اعمبسقط ؒ

ٟم٤مؾمٞم٤م أومٓمر ىم٤مل ٕن احلدي٨م ورد ذم إيمؾ واًمنمب واجلامع ًمٞمس ذم ُمٕمٜم٤مه ٕن زُم٤من 

اًمّمقم زُم٤من وىم٧م ًمأليمؾ قم٤مدة ومٞمبتغم ومٞمف سم٤مًمٜمسٞم٤من وًمٞمس سمقىم٧م اجلامع قم٤مدة ومال شمٙمثر 

ع ذم طمٙمؿ ومٞمف اًمبٚمقى وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل ىمد صمب٧م سم٤مًمٜمص اعمس٤مواة سملم إيمؾ واًمنمب واجلام

ٟمٔمر إمم ووإن ٟم٤مم وم٤مطمتٚمؿ أ (اًمّمقم وم٢مذا ورد ٟمص ذم أطمدمه٤م يم٤من ورودا ذم أظمر

ة وم٠منزل أ ىمبؾ مل يٗمٓمره وم٢من أنزل سم٘مبٚم٦م وايمتحؾ أوايمتحؾ أواطمتجؿ أوادهـ أواُمرأ

وٓ سم٠مس سم٤مًم٘مبٚم٦م إذا أُمـ قمغم ٟمٗمسف ويٙمره إن مل ي٠مُمـ وإن ذرقمف  عمس ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءوأ

احلديد وء قم٤مُمدا ُمؾء ومٞمف ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وُمـ اسمتٚمع احلّم٤مة أاًم٘ملء مل يٗمٓمر وإن اؾمت٘م٤م

يتداوى سمف وذب ُم٤م يتٖمذى سمف أوأيمؾ أووُمـ ضم٤مُمع قم٤مُمدا ذم أطمد اًمسبٞمٚملم أ أومٓمر

ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة ُمثؾ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر وُمـ ضم٤مُمع ومٞمام دون اًمٗمرج وم٠منزل ومٕمٚمٞمف 

اؾمتٕمط وة وُمـ اطمت٘مـ أيمٗم٤مرة قمٚمٞمف ذم إومس٤مد اًمّمقم ذم همػم رُمْم٤من يمٗم٤مر اًم٘مْم٤مء وٓ

دُم٤مهمف أومٓمر وإن أىمٓمر وآُم٦م سمدواء ومقصؾ إمم ضمقومف أوداوى ضم٤مئٗم٦م أوىمٓمر ذم أذٟمٞمف أوأ 

يقؾمػ يٗمٓمر وُمـ ذاق ؿمٞمئ٤م سمٗمٛمف مل يٗمٓمر قذم إطمٚمٞمٚمف مل يٗمٓمر قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل أب

ة أن متْمغ ًمّمبٞمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم إذا يم٤من هل٤م ُمٜمف سمد وُمْمغ  ويٙمره ًمف ذًمؽ ويٙمره ًمٚمٛمرأ

وُمـ يم٤من ُمريْم٤م ذم رُمْم٤من ومخ٤مف إن ص٤مم زاد  ٓمر اًمّم٤مئؿ ويٙمرهاًمٕمٚمؽ ٓ يٗم

ُمرضف أومٓمر وىم٣م وإن يم٤من ُمس٤مومرا ٓ يسترض سم٤مًمّمقم ومّمقُمف أومْمؾ وإن أومٓمر 

اعمس٤مومر ومه٤م قمغم طم٤مهلام مل يٚمزُمٝمام اًم٘مْم٤مء وإن صح ووىم٣م ضم٤مز وإن ُم٤مت اعمريض أ

وىمْم٤مء رُمْم٤من  ،٤مُم٦مأىم٤مم اعمس٤مومر صمؿ ُم٤مشم٤م ًمزُمٝمام اًم٘مْم٤مء سم٘مدر اًمّمح٦م واإلىمواعمريض أ
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طمتك دظمؾ رُمْم٤من آظمر ص٤مم رُمْم٤من اًمث٤مين  إن ؿم٤مء ومرىمف وان ؿم٤مء شم٤مسمٕمف وم٤من أظمره

وىم٣م إول سمٕمده وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف واحل٤مُمؾ واعمريض إذا ظم٤مومت٤م قمغم وًمدهيام أومٓمرشم٤م 

وىمْمت٤م وٓ ومدي٦م قمٚمٞمٝمام واًمِمٞمخ اًمٗم٤مٟمك اًمذى ٓ ي٘مدر قمغم اًمّمٞم٤مم يٗمٓمر ويٓمٕمؿ ًمٙمؾ 

وُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ىمْم٤مء رُمْم٤من وم٠موص سمف أـمٕمؿ .ذم اًمٙمٗم٤مرات يقم ُمسٙمٞمٜم٤م يمام يٓمٕمؿ

 .ص٤مقم٤م ُمـ ؿمٕمػموص٤مقم٤م ُمـ متر أوقمٜمف وًمٞمف ًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤م ٟمّمػ ص٤مع ُمـ سمر أ

أؾمٚمؿ وصالة اًمتٓمقع صمؿ أومسده ىمْم٤مه وإذا سمٚمغ اًمّمبل أووُمـ دظمؾ ذم صقم اًمتٓمقع أ

وُمـ أهمٛمل  اًمٙم٤مومر ذم رُمْم٤من أُمسٙم٤م سم٘مٞم٦م يقُمٝمام وص٤مُم٤م ُم٤م سمٕمده ومل ي٘مْمٞم٤م ُم٤م ُم٣م

قمٚمٞمف ذم رُمْم٤من مل ي٘مض اًمٞمقم اًمذي طمدث ومٞمف اإلهمامء وىم٣م ُم٤م سمٕمده وإذا أوم٤مق 

ة أومٓمرت وىمْم٧م  اعمجٜمقن ذم سمٕمض رُمْم٤من ىم٣م ُم٤م ُم٣م ُمٜمف وإذا طم٤مض٧م اعمرأ

ـمٝمرت احل٤مئض ذم سمٕمض اًمٜمٝم٤مر أُمسٙم٤م قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ووإذا ىمدم اعمس٤مومر أ

يرى أن اًمِمٛمس ىمد قأومٓمر وهوٚمع أئمـ أن اًمٗمجر مل يٓمقسم٘مٞم٦م يقُمٝمام وُمـ شمسحر وه

أن اًمِمٛمس مل شمٖمرب ىم٣م ذًمؽ اًمٞمقم وٓ وهمرسم٧م صمؿ شمبلم أن اًمٗمجر يم٤من ىمد ـمٚمع أ

وإذا يم٤من سم٤مًمسامء قمٚم٦م مل شم٘مبؾ ذم  -وُمـ رأى هالل اًمٗمٓمر وطمده مل يٗمٓمر يمٗم٤مرة قمٚمٞمف

رضمؾ واُمرأتلم وإن مل يٙمـ سم٤مًمسامء قمٚم٦م مل شم٘مبؾ إٓ وهالل اًمٗمٓمر إٓ ؿمٝم٤مدة رضمٚملم أ

 ـه.ة مجع يمثػم ي٘مع اًمٕم٤مم سمخؼمهؿ ا ؿمٝم٤مد

قمـ اًمِم٤مهد قمغم وضمقب اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ  إول ُمٜمٝمام -ومم هٜم٤م شمس٤مؤٓن :ىمٚم٧م

 يمالم آُم٤مم اًم٘مدورى ؒ ذم هن٤مر رُمْم٤من سمٖمػم مج٤مع يمام يٗمٝمؿ ُمـ شمٕمٛمد آومٓم٤مر

واًمث٤مٟمك قمـ اعمّم٤ميػ واًمتك قمروم٧م طمديث٤م قمٜمدُم٤م شمٙمقن ذم رُمْم٤من هؾ يٕمتؼم  -

ي٘مقل ؿم٤مرح  ؟ ومٕمـ اًمتس٤مؤل إول؟رم اًمسٗمر اًمٞمٝم٤م رظمّم٦م ًمإلومٓم٤مر اعمس٤مومر إًمٞمٝم٤م ذا

ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة اُم٤م اًم٘مْم٤مء ذم اًمٗمّمٚملم ومبال  -ُمتـ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ىمقًمف 

ُمذهبٜم٤م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم آيمؾ واًمنمب ٓ قظمالف واُم٤م اًمٙمٗم٤مرة ذم اًمٗمّمٚملم ومٝم

طمٜم٤مف رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ح٤م واؾمتٜمد إ :ىمٚم٧م أ ـهيمٗم٤مرة قمٚمٞمف وذم اعمقاىمٕم٦م اًمٙمٗم٤مرة 
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 وم٘م٤مل ؒ ظمرضمف اإلُم٤مم اسمـ طمجر ذم َتري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م إمم ظمؼم ذهبقا إًمٞمف

طَمِدي٨م ُمـ أومٓمر ذِم َرَُمَْم٤من وَمَٕمَٚمٞمِف َُم٤م قَمغَم اعْمَٔم٤مهر مل َأضِمدُه َهَٙمَذا َواعْمَْٕمُروف ذِم َذًمِؽ 

٦م اًم ِذي ضَم٤مُمع ذِم َرَُمَْم٤من وؾمٜمذيمره سمٕمد َهَذا َوىمد ورد ذِم سمٕمض ـمرىمف َأن اًمٜم بِل  ىمّم 

اَرىُمْٓمٜمِّل ُمـ   ☺  َأُمر رضمال أومٓمر ذِم َرَُمَْم٤من َأن يْٕمتؼ َرىَمَب٦م احلَِدي٨م َوأظمرضمف اًمد 

٤مِهد قَمـ أيب ُهَرْيَرة َأن اًمٜم بِل  ِذي أومٓمر َيْقًُم٤م ُمـ َرَُمَْم٤من سمٙمٗم٤مرة   ☺ ـَمِريؼ جُمَ َأُمر اًم 

ِه شَمْقوِمٞمً٘م٤م سَملم اًمٔمَِّٝم٤مر واحْلَِدي٨م َواطِمد واًم٘مّم٦م َواطِمَدة وَ  َٓ سمَِٖمػْمِ اَمِع  اعْمَراد سم٠َِمن ُف أومٓمر سم٤ِمجْلِ

د سمـ يَمْٕم٥م قَمـ أيب ُهَرْيَرة سمَِٚمْٗمظ َأن رضمال أيمؾ ذِم َرَُمَْم٤من  ٛم  ظَْمَب٤مر َوأُم٤م ِرَواَي٦م حُمَ ْٕ ا

اَرىُمْٓمٜمِّل َووِمٞمف َأبُ   ☺ وَم٠مُمره اًمٜم بِل  ٞمػ َضٕمِ قُمٕمنم َوهُ قَأن يْٕمتؼ َرىَمَب٦م وم٘مد أظمرضمف اًمد 

ًمٜم٤م اًمراضمح ُمـ اًم٘مقًملم ووهبذا يبد ـه.َويَم٠َمن ُف َرَواُه سم٤ِمعْمَْٕمٜمَك اًم ِذي ومٝمٛمف ُمـ ًمٗمظ أومٓمرا 

رم )ُمٜمٝم٩م  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٕمدي ؒ وُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم واهلل أقمٚمؿ

وُمـ أومٓمر ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٘مط، إذا يم٤من ومٓمره سم٠ميمؾ،  رم ذات اعمس٠مخ٦م اًمس٤مًمٙملم

أومٓمر سمجامع وم٤مٟمف ي٘م٣م إُمٜم٤مء سمٛمب٤مذة.آ ُمـ وطمج٤مُم٦م، أوا، أىملء قمٛمدً وسمنمب، أوأ

ؾمتلم  ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وم٢من مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ،-ويٕمتؼ رىمب٦م

اًمّمحٞمح أن  :ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اعمخت٤مرات اجلٚمٞم٦م ُمْمٞمٗم٤م وم٤مئدة أظمرى رم اعم٘م٤مم ُمسٙمٞمٜم٤ًم.

ومٓمر قمٚمٞمف وٓ يمٗم٤مرة؛ ٕنف إذا يم٤من إيمؾ  ُُمْٙمَرًه٤م أنف ٓواعْمَُج٤مُِمَع واعْمَُج٤مَُمع ٟم٤مؾمًٞم٤م أ

 أ ـهأصؾ اعمٗمٓمرات ىمد قمٗمل ومٞمف قمـ اًمٜمسٞم٤من، وم٤مجلامع يمذًمؽ.قاًمذي ه

رم وم٤مئدة أظمرى رم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا ٟم٤مىمال قمـ آُم٤مم  وىم٤مل ص٤مطم٥م اعمبسقط ؒ

ىم٤مل: رضمؾ أصبح ص٤مئام ذم همػم رُمْم٤من يريد سمف ىمْم٤مء رُمْم٤من صمؿ  ُمـ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

ء وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ٕن وضمقب اًمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٜمّمقص واًمٜمّمقص أيمؾ ُمتٕمٛمدا وم٘مد أؾم٤م

وردت سم٤مًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من واًمٗمٓمر ذم همػم رُمْم٤من ًمٞمس ذم ُمٕمٜمك اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ُمـ 

يمؾ وضمف ٕن هذا اًمٞمقم ُم٤م يم٤من ُمتٕمٞمٜم٤م ًم٘مْم٤مئف وهذا سمخالف احل٩م وم٢من اجلامع ذم 

أٓ شمرى أن  ىمْم٤مء احل٩م يقضم٥م ُم٤م يقضم٥م ذم إداء ًمتح٘مؼ اعمس٤مواة ذم ُمٕمٜمك اجلٜم٤مي٦م
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ىم٤مل: ُمس٤مومر  ذم طم٩م اًمٜمٗمؾ يتٕمٚمؼ سم٤مجلامع ُم٤م يتٕمٚمؼ ذم طم٩م اًمٗمرض سمخالف اًمّمقم؟.

سمٕمد ُم٤م ىمدم ومال يمٗم٤مرة قمٚمٞمف وأصبح ص٤مئام ذم رُمْم٤من صمؿ أومٓمر ىمبؾ أن ي٘مدم ُمٍمه أ

ٕن أداء اًمّمقم ذم هذا اًمٞمقم ُم٤م يم٤من ُمستح٘م٤م قمٚمٞمف طملم يم٤من ُمس٤مومرا ذم أوًمف ومٝمذا 

 ـه.ء ا واًمٗمٓمر ذم ىمْم٤مء رُمْم٤من ؾمقا 

وم٠مؿمػم إمم ُم٤م  قمزيٛم٦م اومٓم٤مر اعمّمٞمٗملموقمـ رظمّم٦م أقأُم٤م قمـ اًمتس٤مؤل اًمث٤مٟمك وه

رم ٟمٔمرى قوه اعمب٤محقإمم أن اًمسٗمر اعمراد هٜم٤م ه ذه٥م إًمٞمف احلٜم٤مسمٚم٦م يمام رم ٟمٞمؾ اعمٓم٤مًم٥م

عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م رأى ًمف وضم٤مهتف وىمقشمف ويمذًمؽ أذيمر سمام ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اعمبسقط ومٞمف 

ٗمر ظمّمٞمّم٤م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمرظمص ظم٤مص٦م آومٓم٤مر رم إمم اًم٘مقل سمحرُم٦م اٟمِم٤مء اًمس

قمب٤مدة اًم٘مٚم٥م واعمراىمب٦م ومتٜمبف ًمذًمؽ يتْمح ًمؽ قوٓ ؿمؽ أن اًمّمقم ه رُمْم٤من

زيد قوقمـ اح٤مًمٙمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل اإلُم٤مم أب اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

وصقم  -ذم رؾم٤مًمتف قمـ اًمّمقم )سم٘مٚمٞمؾ شمٍمف طمٞم٨م اًمٗم٤مئدة( اًم٘مػمواٟمك ؒ

شمسٕم٦م و٦م يّم٤مم ًمرؤي٦م اهلالل ويٗمٓمر ًمرؤيتف يم٤من صمالصملم يقُم٤م أؿمٝمر رُمْم٤من ومريْم

وقمنميـ يقُم٤م وم٢من همؿ اهلالل ومٞمٕمد صمالصملم يقُم٤م ُمـ همرة اًمِمٝمر اًمذي ىمبٚمف صمؿ يّم٤مم 

ويمذًمؽ ذم اًمٗمٓمر ويبٞم٧م اًمّمٞم٤مم ذم أوًمف وًمٞمس قمٚمٞمف اًمبٞم٤مت ذم سم٘مٞمتف ويتؿ اًمّمٞم٤مم إمم 

ذم اًمٗمجر ومال ي٠ميمؾ وٓ  اًمٚمٞمؾ وُمـ اًمسٜم٦م شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر وشم٠مظمػم اًمسحقر وإن ؿمؽ

يّم٤مم يقم اًمِمؽ ًمٞمحت٤مط سمف ُمـ رُمْم٤من وُمـ ص٤مُمف يمذًمؽ مل جيزه وإن واوم٘مف ُمـ 

رُمْم٤من وعمـ ؿم٤مء صقُمف شمٓمققم٤م أن يٗمٕمؾ وُمـ أصبح ومٚمؿ ي٠ميمؾ ومل ينمب صمؿ شمبلم 

ًمف أن ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ رُمْم٤من مل جيزه وًمٞمٛمسؽ قمـ إيمؾ ذم سم٘مٞمتف وي٘مْمٞمف وإذا ىمدم 

حل٤مئض هن٤مرا ومٚمٝمام إيمؾ ذم سم٘مٞم٦م يقُمٝمام وُمـ أومٓمر ذم ـمٝمرت اواعمس٤مومر ُمٗمٓمرا أ

قم٤مُمدا يمام صمب٧م قمـ قشمٓمققمف قم٤مُمدا وإن أومٓمر ؾم٤مهٞم٤م ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف )ىمٚم٧م طمتك وًم

سمخالف اًمٗمريْم٦م وٓ  (وًمٕمٚمف مل يبٚمٖمف يمِم٠من اح٤مًمٙمٞم٦م ذًمؽ ؒ ☺ ؾمٞمد اخلٚمؼ 

ر)وهك ُمـ سم٠مس سم٤مًمسقاك ًمٚمّم٤مئؿ ذم مجٞمع هن٤مره وٓ شمٙمره ًمف احلج٤مُم٦م إٓ ظمٞمٗم٦م اًمتٖمري
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وُمـ ذرقمف اًم٘ملء  (اعمٗمٓمرات قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ًمقرود ُم٤م يٗمٞمده ُمـ اعمرومقع يمام ؾمبؼ ذيمره

ذم رُمْم٤من ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف وإن اؾمت٘م٤مء وم٘م٤مء ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وإذا ظم٤موم٧م احل٤مُمؾ قمغم ُم٤م 

ذم سمٓمٜمٝم٤م أومٓمرت ومل شمٓمٕمؿ وىمد ىمٞمؾ شمٓمٕمؿ وًمٚمٛمرضع إن ظم٤موم٧م قمغم وًمده٤م ومل دمد 

همػمه٤م أن شمٗمٓمر وشمٓمٕمؿ ويستح٥م ًمٚمِمٞمخ اًمٙمبػم إذا أومٓمر أن مل ي٘مبؾ وُمـ شمست٠مضمر ًمف أ

يٓمٕمؿ واإلـمٕم٤مم ذم هذا يمٚمف ُمد قمـ يمؾ يقم ي٘مْمٞمف ويمذًمؽ يٓمٕمؿ ُمـ ومرط ذم ىمْم٤مء 

رُمْم٤من طمتك دظمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من آظمر وٓ صٞم٤مم قمغم اًمّمبٞم٤من طمتك حيتٚمؿ اًمٖمالم 

 مل خل ُّٱ: وحتٞمض اجل٤مري٦م وسم٤مًمبٚمقغ ًمزُمتٝمؿ أقمامل إبدان ومريْم٦م ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف
وُمـ أصبح ضمٜمب٤م ومل يتٓمٝمر  ،[59]اًمٜمقر:   َّحم جم يل ىل

اُمرأة طم٤مئض ـمٝمرت ىمبؾ اًمٗمجر ومٚمؿ يٖمتسال إٓ سمٕمد اًمٗمجر أضمزأمه٤م صقم ذًمؽ وأ

وٓ جيقز صٞم٤مم يقم اًمٗمٓمر وٓ يقم اًمٜمحر وٓ يّمقم اًمٞمقُملم اًمٚمذيـ سمٕمد يقم  -اًمٞمقم

ف ُمتٓمقع ويّمقُمف ُمـ اًمٜمحر إٓ اعمتٛمتع اًمذي ٓ جيد هدي٤م واًمٞمقم اًمراسمع ٓ يّمقُم

ُمـ يم٤من ذم صٞم٤مم ُمتت٤مسمع ىمبؾ ذًمؽ وُمـ أومٓمر ذم هن٤مر رُمْم٤من ٟم٤مؾمٞم٤م ومٕمٚمٞمف وٟمذره أ

اًم٘مْم٤مء وم٘مط ويمذًمؽ ُمـ أومٓمر ومٞمف ًمرضورة ُمـ ُمرض وُمـ ؾم٤مومر ؾمٗمرا شم٘مٍم ومٞمف 

اًمّمالة ومٚمف أن يٗمٓمر وإن مل شمٜمٚمف ضورة وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمّمقم أطم٥م إًمٞمٜم٤م وُمـ 

اًمٗمٓمر ُمب٤مح ًمف وم٠مومٓمر ومال يمٗم٤مرة قمٚمٞمف وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ؾم٤مومر أىمؾ ُمـ أرسمٕم٦م سمرد ومٔمـ أن 

ويمؾ ُمـ أومٓمر ُمت٠موٓ ومال يمٗم٤مرة قمٚمٞمف وإٟمام اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر ُمتٕمٛمدا سم٠ميمؾ 

مج٤مع ُمع اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة ذم ذًمؽ إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م ًمٙمؾ ُمسٙملم ُمد وذب أوأ

٤مسمٕملم صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتتوومذًمؽ أطم٥م إًمٞمٜم٤م وًمف أن يٙمٗمر سمٕمتؼ رىمب٦م أ ☺ سمٛمد اًمٜمبل 

وًمٞمس قمغم ُمـ أومٓمر ذم ىمْم٤مء رُمْم٤من ُمتٕمٛمدا يمٗم٤مرة وُمـ أهمٛمل قمٚمٞمف ًمٞمال وم٠موم٤مق سمٕمد 

ـمٚمقع اًمٗمجر ومٕمٚمٞمف ىمْم٤مء اًمّمقم وٓ ي٘ميض ُمـ اًمّمٚمقات إٓ ُم٤م أوم٤مق ذم وىمتف 

ويٜمبٖمل ًمٚمّم٤مئؿ أن حيٗمظ ًمس٤مٟمف وضمقارطمف ويٕمٔمؿ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ُم٤م قمٔمؿ اهلل 

ذة وٓ ىمبٚم٦م ًمٚمذة ذم هن٤مر رُمْم٤من ؾمبح٤مٟمف وٓ ي٘مرب اًمّم٤مئؿ اًمٜمس٤مء سمقطء وٓ ُمب٤م
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وٓ حيرم ذًمؽ قمٚمٞمف ذم ًمٞمٚمف وٓ سم٠مس أن يّمبح ضمٜمب٤م ُمـ اًمقطء وُمـ اًمتٚمذذ ذم هن٤مر 

آظمرون(  )ومل يذه٥م إمم ذًمؽ ىمبٚم٦م وم٠مُمذى ًمذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءورُمْم٤من سمٛمب٤مذة أ

 أ ـهوإن شمٕمٛمد ذًمؽ طمتك أُمٜمك ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة 

قمـ ُمقاضع آشمٗم٤مق -تالف اًمٕمٚمامء ذم اظم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمقزير اسمـ هبػمه ؒ

-سملم إئٛم٦م ذم سمٕمض هذه إطمٙم٤مم وىمٚمٞمؾ آظمتالف ومٞمٝم٤م ويم٠منف وم٘مف ُم٘م٤مرن

واشمٗم٘مقا قمغم أنف يتحتؿ ومرض صقم ؿمٝمر رُمْم٤من قمغم يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م  )سمتٍمف(

واشمٗم٘مقا قمغم أنف جي٥م قمغم احل٤مئض .سمنمط اًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًمٓمٝم٤مرة واًم٘مدرة واإلىم٤مُم٦م

أُم٤م .وحيرم قمٚمٞمٝمام ومٕمٚمف وان ومٕمٚمت٤مه مل يّمح ُمٜمٝمام ،م ؿمٝمر رُمْم٤منواًمٜمٗمس٤مء ىمْم٤مء صق

اعمس٤مومر واعمريض وم٢مهنام يب٤مح هلام اًمٗمٓمر، وإن ص٤مُم٤م صح ُمٜمٝمام ُمع يمقن يمؾ واطمد 

ُمٜمٝمام إذا أضمٝمده اًمّمقم يمره ًمف ومٕمٚمف. واشمٗم٘مقا قمغم أن اًمّمبل اًمذي ٓ يٓمٞمؼ اًمّمقم، 

صقم ؿمٝمر رُمْم٤من قمغم واعمجٜمقن اعمٓمٞمؼ همػم خم٤مـمبلم سم٤مًمّمقم وقمغم أنف جي٥م 

إٓ أهنؿ ٓ يتحتؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف ُمع  احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء واعمرضع واعمس٤مومر واعمريض

ووضمقب اًمٙمٗم٤مرة ُمع  سمؾ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء ُمع زواهل٤م يمام ي٠ميت ،ىمٞم٤مم أقمذارهؿ

واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب اًمٜمٞم٦م ًمٚمّمقم اعمٗمروض ذم ؿمٝمر  .اًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤م جي٥م ُمٜمف

صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم  وأنف ٓ جيقز إٓ سمٜمٞم٦م ،رُمْم٤من

ٟمقى وأفمٝمر روايتٞمف: ٓ سمد ُمـ اًمتٕمٞملم وم٢من مل يٕملم مل جيزه وان ٟمقى صقُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أ

ٟمٗمال ووإن ٟمقى صقُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أ ،ٓ حي٥م اًمتٕمٞملم :طمٜمٞمٗم٦مقوىم٤مل أب .صقم اًمتٓمقع مل جيزه

٤م صمب٧م ذم اًمذُم٦م ُمـ واشمٗم٘مقا قمغم أن ُم -.وهل اًمرواي٦م إظمرى قمـ أمحد ،أضمزأه

جيقز صقُمف إٓ سمٜمٞم٦م ُمـ  ء رُمْم٤من وىمْم٤مء اًمٜمذر واًمٙمٗم٤مرة ٓاًمّمقم يم٘مْم٤م

واظمتٚمٗمقا ذم اًمٜمٞم٦م ًمّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من هؾ جيزئف ٟمٞم٦م واطمدة ًمِمٝمر رُمْم٤من يمٚمف .اًمٚمٞمؾ

وىم٤مل ُم٤مًمؽ .يٗمت٘مر يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم ٟمٞم٦م :طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕملقوم٘م٤مل أب ؟يٗمت٘مر يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم ٟمٞم٦موأ

أنف يٗمت٘مر يمؾ  :ع اًمِمٝمر ُم٤ممل يٜمسخف اوقمـ أمحد روايت٤من أفمٝمرمه٤مدمزئف ٟمٞم٦م واطمدة جلٛمٞم
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ًمٞمٚم٦م إمم ٟمٞم٦م وإظمرى يمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ واشمٗم٘مقا قمغم أن صقم اًمٜمٗمؾ يمٚمف جيقز سمٜمٞم٦م ُمـ 

 .ـها.ٓ يّمح إٓ سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ :اًمٚمٞمؾ وُمـ اًمٜمٝم٤مر ىمبؾ اًمزوال إٓ ُم٤مًمٙم٤م وم٢مٟمف ىم٤مل

ًمقاضم٥م ذم ظمالص٦م قمـ اًمّمقم ا ورم اًمدرر اًمبٝمٞم٦م ي٘مقل اًمِمقيم٤مٟمك ؒ 

إيمامل قمدة ؿمٕمب٤مَن.ويّمقم وُمقضمزة جي٥م صٞم٤مم رُمْم٤مَن ًمرؤي٦م هالًمف ُمـ قمدل، أ

صمالصملم يقُم٤م ُم٤م مل ئمٝمر هالل ؿمقال. ىمبؾ إيمامهل٤م وإذا رآه أهؾ سمٚمد ًمِزم قمغم ؾم٤مئر اًمبالد 

وقمغم اًمّم٤مئؿ اًمٜمٞم٦م ىمبؾ اًمٗمجر ويبٓمؾ سم٤مٕيمؾ، واًمنمب، واجلامع، واًم٘ملء  اعمقاوم٘م٦م.

ويٜمدب شمٕمجٞمؾ  قص٤مل وقمغم ُمـ أومٓمرقمٛمدا يمٗم٤مرة يمٙمٗم٤مرة اًمٔمِّٝم٤مر..وحيرم اًماقمٛمدً 

واًمٗمٓمر ًمٚمٛمس٤مومر  اًمٗمٓمر وشم٠مظمػم اًمسحقر وجي٥م قمغم ُمـ أومٓمر ًمٕمذر ذقمّل أن ي٘ميَض.

وُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف  اًمْمٕمػ قمـ اًم٘مت٤مل ومٕمزيٛم٦م.ووٟمحقه رظمّم٦م إٓ أن خيِمك اًمتٚمػ أ

ر قمـ يمؾ يقم سم٢مـمٕم٤مم واًمٙمبػم اًمٕم٤مضمز قمـ إداء واًم٘مْم٤مء ُيَٙمٗمّ  .صقم ص٤مم قمٜمف وًمٞمف

وقمٚمؼ ؿم٤مرطمف ذم  (واًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمسف ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف وٓ يمٗم٤مرة ُمسٙملم.

وضمٝمف  ()وإذا رآه أهؾ سمٚمد ًمزم ؾم٤مئر اًمبالد اعمقاوم٘م٦م" قمغم ىمقًمف اًمروض٦م ؒ

إطم٤مدي٨م اعمٍمطم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم ًمرؤيتف واإلومٓم٤مر ًمرؤيتف وهل ظمٓم٤مب جلٛمٞمع إُم٦م ومٛمـ 

ًمؽ رؤي٦م جلٛمٞمٕمٝمؿ، وأُم٤م اؾمتدٓل ُمـ اؾمتدل سمحدي٨م رآه ُمٜمٝمؿ ذم أي ُمٙم٤من يم٤من ذ

سم٤مًمِم٤مم ومرأى اهلالل ًمٞمٚم٦م قيمري٥م قمٜمد ُمسٚمؿ وهمػمه: أنف اؾمتٝمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من وه

اجلٛمٕم٦م وم٘مدم اعمديٜم٦م وم٠مظمؼم سمذًمؽ اسمـ قمب٤مس وم٘م٤مل: ًمٙمٜم٤م رأجٜم٤مه ًمٞمٚم٦م اًمسب٧م ومال ٟمزال 

ه، صمؿ ىم٤مل: هٙمذا أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهللوٟمّمقم طمتك ٟمٙمٛمؾ صمالصملم أ  شمٕم٤ممم ٟمرا

قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ وًمف أخٗم٤مظ ومٖمػم صحٞمح ٕنف مل يٍمح اسمـ قمب٤مس سم٠من اًمٜمبل صغم اهلل 

شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرهؿ سم٠من ٓ يٕمٛمٚمقا سمرؤي٦م همػمهؿ ُمـ أهؾ إىمٓم٤مر سمؾ أراد اسمـ 

د سم٤مًمرؤي٦م رؤي٦م أهؾ اعمحؾوقمب٤مس أنف أُمرهؿ سم٢ميمامل اًمثالصملم أ  -يروه فمٜم٤م ُمٜمف أن اعمرا

وقمغم اًمّم٤مئؿ اًمٜمٞم٦م ىمبؾ اًمٗمجر" حلدي٨م طمٗمّم٦م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل ويٕمٚمؼ قمغم ىمقًمف "

شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ أنف ىم٤مل: "ُمـ مل جيٛمع اًمّمٞم٤مم ىمبؾ اًمٗمجر ومال صٞم٤مم ًمف" أظمرضمف 
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أمحد وأهؾ اًمسٜمـ واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمب٤من وصحح٤مه، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ رواي٦م ُمـ رواه 

ف أهؾ إصقل وسمٕمض أهؾ ُمقىمقوم٤م وم٤مًمرومع زي٤مدة يتٕملم ىمبقهل٤م قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞم

احلدي٨م، وىمد ذه٥م إمم ذًمؽ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وظم٤مًمٗمٝمؿ آظمرون واؾمتدًمقا سمام ٓ 

عمـ أصبح ص٤مئام أن يتؿ صقُمف ذم يقم  ☺ شم٘مقم سمف احلج٦م. أُم٤م طمدي٨م أُمره 

قم٤مؿمقراء ومٖم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أن ُمـ مل يتبلم ًمف وضمقب اًمّمقم إٓ سمٕمد دظمقل اًمٜمٝم٤مر يم٤من 

دظمؾ قمغم سمٕمض ٟمس٤مئف ذات يقم  :☺ ٧م، وأُم٤م طمدي٨م أنف ذًمؽ قمذرا ًمف قمـ اًمتبٞمٞم

وم٘م٤مل: هؾ قمٜمديمؿ ُمـ رء؟ وم٘م٤مًمقا: ٓ، وم٘م٤مل: "وم٢مين إذن ص٤مئؿ" ومذًمؽ ذم صقم 

قمـ شمبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م أجْم٤م  ورم اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ؒ اًمتٓمقع.ا ه

أنف جيزئ طمٜمٞمٗم٦م قوىمد اظمتٚمٗمقا ذم شمبٞمٞم٧م ٟمٞمتف قمغم صمالصم٦م أىمقال وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ أب

ٟمٗمال سمٜمٞم٦م ىمبؾ اًمزوال يمام دل قمٚمٞمف طمدي٨م قم٤مؿمقراء وطمدي٨م ويمؾ صقم ومرض٤م يم٤من أ

وسم٢مزائٝم٤م ـم٤مئٗم٦م .ح٤م دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م ومٚمؿ جيد ـمٕم٤مُم٤م وم٘م٤مل إين إذا ص٤مئؿ ☺ اًمٜمبل 

ٟمٗمال قمغم وأظمرى ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ ىم٤مًم٧م ٓ جيزئ اًمّمقم إٓ ُمبٞمت٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ ومرض٤م يم٤من أ

روي ُمرومققم٤م وُمقىمقوم٤م ٓ صٞم٤مم عمـ يبٞم٧م فم٤مهر طمدي٨م طمٗمّم٦م واسمـ قمٛمر اًمذي ي

اًمّمٞم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ وأُم٤م اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م وم٤مًمٗمرض ٓ جيزئ إٓ سمتبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م يمام دل قمٚمٞمف 

طمدي٨م طمٗمّم٦م واسمـ قمٛمر ٕن مجٞمع اًمزُم٤من جي٥م ومٞمف اًمّمقم واًمٜمٞم٦م ٓ شمٜمٕمٓمػ قمغم 

أن اح٤ميض وأُم٤م اًمٜمٗمؾ ومٞمجزئ سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر يمام دل قمٚمٞمف ىمقًمف إين إذا ص٤مئؿ يمام 

اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م جي٥م ومٞمٝم٤م ُمـ إريم٤من يم٤مًم٘مٞم٤مم وآؾمت٘مرار قمغم إرض ُم٤م ٓ جي٥م 

ذم اًمتٓمقع شمقؾمٞمٕم٤م ُمـ اهلل قمغم قمب٤مده ذم ـمرق اًمتٓمقع وم٢من أنقاع اًمتٓمققم٤مت دائام 

أوؾمع ُمـ أنقاع اعمٗمروض٤مت وصقُمٝمؿ يقم قم٤مؿمقراء إن يم٤من واضمب٤م وم٢مٟمام وضم٥م 

ؽ وُم٤م رواه سمٕمض اخلالومٞملم اعمت٠مظمريـ أن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٝم٤مر ٕهنؿ مل يٕمٚمٛمقا ىمبؾ ذًم

ىمقل اًمِم٤مومٕمل قذًمؽ يم٤من ذم رُمْم٤من ومب٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف وهذا أوؾمط إىمقال وه



   

 
111 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

وأمحد واظمتٚمػ ىمقهلام هؾ جيزئ اًمتٓمقع سمٜمٞم٦م سمٕمد اًمزوال وإفمٝمر صحتف يمام ٟم٘مؾ 

 ـه.قمـ اًمّمح٤مسم٦م ا 

 وأنٕمؿ سمف ُمـ ُمّمٜمػ -رم ذح اًمسٜم٦م وروى اإلُم٤مم اًمبٖمقى ؒ -

ـْ سمس -وُمّمٜمػ ـْ َأبِٞمِف، قَم ـِ قُمَٛمَر، قَم  سْم
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، قَم ـِ اسْم ٜمده قَم

ـْ مَلْ جُيِْٛمعْ »َأن ُف ىَم٤مَل:  ،☺ طَمْٗمَّم٦َم َزْوِج اًمٜم بِلِّ  وومٞمك ش.ىَمْبَؾ اًْمَٗمْجِر، وَمال ِصٞم٤َمَم ًَمفُ  َُم

: محف اهلل شمٕم٤مممرإضم٤مسمتف قمـ اعمٗمٓمرات ًمّمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

 ٰذُّٱ)اعمٗمٓمرات ذم اًم٘مرآن صمالصم٦م: إيمؾ، اًمنمب، اجلامع، ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
، [187]اًمب٘مرة: ٱَّىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 ًٓ ُمً  ومب٤مًمٜمسب٦م ًمأليمؾ واًمنمب ؾمقاء يم٤من طمال ٓ وأ اأم ض٤مرً  ٤م، وؾمقاء يم٤من ٟم٤مومٕمً ٤مأم طمرا

، وقمغم هذا ومنُمب اًمدظم٤من ُمٗمٓمر، ا أم يمثػمً  وؾمقاء يم٤من ىمٚمٞماًل ، اوٓ ض٤مرً  ٤مٟم٤مومٕمً 

: ًمقوًم سمٚمع ظمرزة ٕومٓمر. واخلرزة ٓ  أن رضماًل قيم٤من ض٤مرا طمراُم٤م طمتك إن اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا

قمجـ سمٜمجس ٕومٓمر ُمع  ٤مأيمؾ قمجٞمٜمً قشمٜمٗمع اًمبدن وُمع ذًمؽ شمٕمتؼم ُمـ اعمٗمٓمرات. وًم

ضمقب اًمٙمٗم٤مرة ومٞمف، أهمٚمظ أنقاع اعمٗمٓمرات. ًمققأنف ض٤مر. اًمث٤مًم٨م: اجلامع.. وه

واًمٙمٗم٤مرة هل قمتؼ رىمب٦م، وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وم٢من مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم 

 .٤مؾمتلم ُمسٙمٞمٜمً 

اًمراسمع: إٟمزال اعمٜمل سمٚمذة، وم٢مذا أظمرضمف اإلٟمس٤من سمٚمذة ومسد صقُمف، وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف 

اخل٤مُمس: اإلسمر اًمتل يستٖمٜمك هب٤م قمـ  يمٗم٤مرة، ٕن اًمٙمٗم٤مرة شمٙمقن ذم اجلامع ظم٤مص٦م.

٤مم واًمنماب، وهل اعمٖمذي٦م، أُم٤م اإلسمر همػم اعمٖمذي٦م ومال شمٗمسد اًمّمٞم٤مم ؾمقاء أظمذه٤م اًمٓمٕم

وٓ سمٛمٕمٜمك إيمؾ  ٤موٓ ذسمً  سم٤مًمٕمْمالت، ٕهن٤م ًمٞمس٧م أيماًل واإلٟمس٤من سم٤مًمقريد، أ

ومسد صقُمف، وإن همٚمبف  ا، وم٢مذا شم٘مٞم٠م اإلٟمس٤من قمٛمدً اواًمنمب. اًمس٤مدس: اًم٘ملء قمٛمدً 

وم٢مذا ظمرج ُمـ اعمرأة  اًمٜمٗم٤مسوحلٞمض أظمروج دم ا :اًم٘ملء ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء. اًمس٤مسمع
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ىمبؾ اًمٖمروب سمٚمحٔم٦م ومسد اًمّمقم. وإن ظمرج دم اًمٜمٗم٤مس قاًمٜمٗم٤مس وًمودم احلٞمض أ

احلٞمض سمٕمد اًمٖمروب سمٚمحٔم٦م واطمدة صح  صقُمٝم٤م. اًمث٤مُمـ: إظمراج اًمدم سم٤محلج٤مُم٦م، وأ

"أومٓمر احل٤مضمؿ واعمحجقم"، وم٢مذا اطمتجؿ اًمرضمؾ وفمٝمر ُمٜمف دم  :☺ ًم٘مقل اًمرؾمقل 

صقم ُمـ طمجٛمف إذا يم٤مٟم٧م سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ذم قمٝمد اًمٜمبل ومسد صقُمف، وومسد 

وهل أن احل٤مضمؿ يٛمص ىم٤مرورة اًمدم، أُم٤م إذا طمجؿ سمقاؾمٓم٦م أٓت اعمٜمٗمّمٚم٦م  ،☺

قمـ احل٤مضمؿ، وم٢من اعمحجقم يٗمٓمر، واحل٤مضمؿ ٓ يٗمٓمر، وإذا وىمٕم٧م هذه اعمٗمٓمرات ذم 

 هن٤مر رُمْم٤من ُمـ ص٤مئؿ جي٥م قمٚمٞمف اًمّمقم، شمرشم٥م قمغم ذًمؽ أرسمٕم٦م أُمقر:

 اإلصمؿ. -1 

 ومس٤مد اًمّمقم. -2 

 وضمقب اإلُمس٤مك سم٘مٞم٦م ذًمؽ اًمٞمقم.  -3 

 اًمٙمٗم٤مرةقوضمقب اًم٘مْم٤مء.وان يم٤من اًمٗمٓمر سم٤مجلامع شمرشم٥م قمٚمٞمف أُمر ظم٤مُمس وه -4

  وًمٙمـ جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن هذه اعمٗمٓمرات ٓ شمٗمسد اًمّمقم إٓ سمنموط صمالصم٦م:

 اًمٕمٚمؿ. -1

يمر. -2   اًمذِّ

 اإلرادة. -3 

، ومّمٞم٤مُمف صحٞمح، ؾمقاء يم٤من ه اعمٗمٓمرات ضم٤مهاًل ُمـ هذ ٤موم٢مذا شمٜم٤مول اًمّم٤مئؿ ؿمٞمئً 

سم٤محلٙمؿ، ُمث٤مل اجل٤مهؾ سم٤مًمقىم٧م: أن ي٘مقم اًمرضمؾ ذم  يم٤من ضم٤مهاًل وسم٤مًمقىم٧م، أ ضم٤مهاًل 

آظمر اًمٚمٞمؾ، وئمـ أن اًمٗمجر مل يٓمٚمع، ومٞم٠ميمؾ وينمب ويتبلم  أن اًمٗمجر ىمد ـمٚمع، ومٝمذا 

أن حيتجؿ اًمّم٤مئؿ :صقُمف صحٞمح؛ ٕنف ضم٤مهؾ سم٤مًمقىم٧م.وُمث٤مل اجل٤مهؾ سم٤محلٙمؿ

ٓ يٕمٚمؿ أن احلج٤مُم٦م ُمٗمٓمرة، ومُٞم٘م٤مل ًمف صقُمؽ صحٞمح. واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف قهو
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هذا ُمـ اًم٘مرآن. ، [286]اًمب٘مرة: ٱَّجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ شمٕم٤ممم:

اًمذي رواه اًمبخ٤مري ذم صحٞمح٦م، ¶وُمـ اًمسٜم٦م: طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر 

 صمؿ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ومّم٤مر إومٓم٤مرهؿ ذم ،☺ ىم٤مًم٧م: أومٓمرٟم٤م يقم همٞمؿ قمغم قمٝمد اًمٜمبل 

 ☺ اًمٜمٝم٤مر، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن سمؾ فمٜمقا أن اًمِمٛمس ىمد همرسم٧م ومل ي٠مُمرهؿ اًمٜمبل 

أومٓمر قأُمرهؿ سمف ًمٜمُ٘مؾ إًمٞمٜم٤م. وًمٙمـ ًمقُٕمرهؿ سمف، وًم ٤ميم٤من اًم٘مْم٤مء واضمبً قسم٤مًم٘مْم٤مء، وًم

فم٤مٟم٤ًّم همروب اًمِمٛمس وفمٝمر أهن٤م مل شمٖمرب وضم٥م قمٚمٞمف اإلُمس٤مك طمتك شمٖمرب وصقُمف 

ٟمز اًمّم٤مئؿ وم٠ميمؾ قاًمذيمر اًمٜمسٞم٤من، ومٚم ، وضدا صحٞمح. اًمنمط اًمث٤مين: أن يٙمقن ذايمرً 

 ،َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ ذب ومّمقُمف صحٞمح؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:وأ
ذب وص٤مئؿ وم٠ميمؾ أق: "َُمـ ٟمز وه◙ومٞمام رواه أبقهريرة  ☺ وىمقل اًمٜمبل 

 ٤مومٕمؾ اًمّم٤مئؿ ؿمٞمئً قاإلرادة ومٚم :اًمنمط اًمث٤مًم٨م (ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف رسمف وؾم٘م٤مه

أنف متْمٛمض وٟمزل قواظمتٞم٤مر، ومّمقُمف صحٞمح، وًمُمـ هذه اعمٗمٓمرات سمٖمػم إرادة ُمٜمف 

  أ ـهاح٤مء إمم سمٓمٜمف سمدون إرادة ومّمقُمف صحٞمح 
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 القرآُ وفقْ الصياً -املشألة الجالجة

ٟمٜمٔمر ُمٕم٤م ومٞمام ىم٤مًمف قمٚمامن  وُمـ وم٘مف اًمّمقم وُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًمٜمسخ رم سمٕمض أطمٙم٤مُمف

ٜم٤مؾمخ اًم وأقمٜمك هبام اإلُم٤مم أبققمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم رم يمت٤مسمف ُمـ قمٚمامء إُم٦م

رم  ىم٤مل اسمـ يمثػم .أبدأ وسمف ؒ واسمـ يمثػم رم شمٗمسػمه رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم واعمٜمسقخ

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱ: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
 يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف

  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن نن من
 حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ
  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج

ٞم٤َمِم  [185-184]اًمب٘مرة:  َّ خض حض جض مص َ طُمْٙمَؿ اًمّمِّ صُمؿ  سَملم 

ـْ يم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريًْم  ؾْماَلِم وَمَ٘م٤مَل وَمَٛم  اإْلِ
ِ
َُْمُر ذِم اسْمتَِداء ْٕ قَمغم ؾَمَٗمٍر وأَ  ٤مقَمغَم َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ا

َٓ َيُّمقُمَ  ـْ َأج ٤مٍم ُأظَمَر َأِي اعْمَِريُض َواعْمَُس٤موِمُر  ٌة ُِم ٤م ذِم وَمِٕمد  َ
ِ
َٗمِر، ح ٤مِن ذِم طَم٤مِل اعْمََرِض َواًمس 

ِحٞمُح  ٤م اًمّم  ـْ َأج ٤مٍم ُأظَمَر، َوَأُم  ِن وي٘مْمٞم٤من سمٕمد َذًمَِؽ ُِم َرا
٦ِم قَمَٚمْٞمِٝماَم سَمْؾ ُيْٗمٓمِ ـَ اعْمََِم٘م  َذًمَِؽ ُِم

ـمْ  َٞم٤مِم َوسَملْمَ اإْلِ ا سَملْمَ اًمّمِّ ً َٞم٤مَم وَمَ٘مْد يَم٤مَن خُمَػم  ٞمُؼ اًمّمِّ
َٕم٤مِم، إِْن ؿَم٤مَء َص٤مَم َوإِْن اعْمُِ٘مٞمُؿ اًمِذي ُيٓمِ

ـْ يُمؾِّ َيْقٍم  ؿم٤مء أومٓمر وأـمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ـْ ُِمْسِٙملٍم قَم ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم، وَم٢ِمْن َأـْمَٕمَؿ َأيْمَثَر ُِم

، َوإِْن َص٤مَم وَمٝمُ قوَمٝمُ  ٤مِهٌد قظَمػْمٌ ـُ قَمب ٤مٍس َوجُمَ ـُ َُمْسُٕمقٍد َواسْم ـْمَٕم٤مِم، ىَم٤مًَمُف اسْم ـَ اإْلِ وْمَْمُؾ ُِم أَ

َٚمِػ، َوهِلََذا ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:َوـَم٤مُوٌس َوُُمَ٘م٤مشمِ  ـَ اًمس  ُهْؿ ُِم ـُ طَمٞم ٤مَن َوهَمػْمُ   مت زت ُّٱ ُؾ سْم
 لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت
روى آُم٤مم أمحد سمسٜمده قمـ ُمٕم٤مذ رىض اهلل قمٜمف - َّ ىل مل يك ىك مك
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َٞم٤مِم وَم٢ِمن  َرؾُمقَل  -أطمٞمٚم٧م اًمّمالة وأطمٞمؾ اًمّمٞم٤مم صمالصم٦م أطمقال  ىم٤مل ُل اًمّمِّ ٤م َأطْمَقا َوَأُم 

 
ِ
ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر صَماَلصَم٦َم َأج ٤مٍم َوَص٤مَم قَم٤مؿُمقَراَء، صُمؿ  إِن   ،☺ اَّلل  ِديٜم٦ََم وَمَجَٕمَؾ َيُّمقُم ُِم ىَمِدَم اعْمَ

ُ شَمَٕم٤ممَم: َٞم٤مَم، َوَأنَْزَل اَّلل  َ وَمَرَض قَمَٚمْٞمِف اًمّمِّ  خي  حي جي يه ىه ُّٱ اَّلل 
 نت  مت زتُّٱ: إمَِم ىَمْقًمِفِ  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
َ َذًمَِؽ وَمَٙم٤مَن ُمَ  َّرث يت ىت ـْ ؿَم٤مَء َأـْمَٕمَؿ ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم، وَم٠َمضْمَزأ ـْ ؿَم٤مَء َص٤مَم َوَُم

ظُْمَرى ْٕ َي٦َم ا ْٔ َ قَمز  َوضَمؾ  َأنَْزَل ا  زن رن مم ام  يل  ُّٱ قَمٜمُْف، صُمؿ  إِن  اَّلل 
 َّحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ: إمَِم ىَمْقًمِفِ  [185]اًْمَبَ٘مَرِة:  َّمن
ُ ِصَٞم٤مَُمُف قَمغَم  [185]اًمب٘مرة:  َص وِمٞمِف ًمِْٚمَٛمِريِض وَم٠َمثَْب٧َم اَّلل  ِحٞمِح، َوَرظم  اعْمُِ٘مٞمِؿ اًمّم 

ِن، ىَم٤مَل:  َٓ َٞم٤مَم، وَمَٝمَذاَن طَم٤م ٞمُع اًمّمِّ
َٓ َيْسَتٓمِ ـْمَٕم٤مُم ًمِْٚمَٙمبػِِم اًمِذي  َواعْمَُس٤موِمِر، َوصَمَب٧َم اإْلِ

، وم٢مذا ٟم٤مُمقا اُْمتَ  سُمقَن َوَي٠ْمتُقَن اًمٜمَِّس٤مَء َُم٤م مَلْ َيٜم٤َمُُمقا ، صُمؿ  إِن  َرضُماًل َويَم٤مُٟمقا َي٠ْميُمُٚمقَن َوَينْمَ ٜمَُٕمقا

َنَّْم٤مِر ي٘م٤مل ًمف سُم٦م، فمؾ َيْٕمَٛمُؾ َص٤مِئاًم طَمت ك َأُْمَسك وَمَج٤مَء إمَِم َأْهٚمِِف وَمَّمغم   ْٕ ـَ ا ُِم

ُه َرؾُمقُل اهلل َوىَمْد  ْب طَمت ك َأْصَبَح وَم٠َمْصَبَح َص٤مِئاًم، وَمَرآ اًْمِٕمَِم٤مَء صُمؿ  َٟم٤مَم، وَمَٚمْؿ َي٠ْميُمْؾ َومَلْ َينْمَ

، ش َُم٤م زِم َأَراَك ىَمْد ضَمِٝمْدَت ضَمْٝمًدا ؿَمِديًدا؟»ضَمْٝمًدا ؿَمِديًدا، وَمَ٘م٤مَل  ضَمِٝمدَ 
ِ
ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

إيِنِّ قَمِٛمْٚم٧ُم َأُْمِس وَمِجْئ٧ُم طِملَم ضمئ٧م، وم٠مخ٘مٞم٧م ٟمٗمز ومٜمٛم٧م، وم٠مصبح٧م َص٤مِئاًم، ىَم٤مَل: 

 سَمْٕمَد َُم٤م َٟم٤مَم وَم٠َمتَ 
ِ
ـَ اًمٜمَِّس٤مء ومذيمر ًمف ذًمؽ، وَم٠َمنَْزَل  ☺ ك اًمٜم بِل  َويَم٤مَن قُمَٛمُر ىَمْد َأَص٤مَب ُِم

: ُ قَمز  َوضَمؾ   -إمَِم ىَمْقًمِفِ - َّخممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ اَّلل 

  روى اًمبخ٤مرى سمسٜمده -[187]اًمب٘مرة:   َّىت نت  مت زت رت ُّٱ
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ قَم

ٍد ◙ ضُمُؾ َص٤مِئاًم، وَمَحرَضَ اإِلوْمَٓم٤مرُ  ☺ ، ىَم٤مَل: " يَم٤مَن َأْصَح٤مُب حُمَٛم  ، إَِذا يَم٤مَن اًمر 

َُم٦َم إَنَّْم٤مرِ  ـَ ِسْ ، َوإِن  ىَمْٞمَس سْم َر مَلْ َي٠ْميُمْؾ ًَمْٞمَٚمَتُف َوَٓ َيْقَُمُف طَمت ك ُيْٛمِزَ
ي  وَمٜم٤َمَم ىَمْبَؾ َأْن ُيْٗمٓمِ

ـْ  يَم٤مَن َص٤مِئاًم، وَمَٚمام  طَمرَضَ اإِلوْمَٓم٤مُر َأتَك اُْمَرأَتَُف، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم: َأقِمٜمَْدِك ـَمَٕم٤مٌم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َٓ َوًَمِٙم
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ُؼ وَم٠َمـْمُٚم٥ُم ًَمَؽ، َويَم٤مَن َيْقَُمُف َيْٕمَٛمُؾ، وَمَٖمَٚمَبْتُف قَمْٞمٜم٤َمُه، وَمَج٤مَءشْمُف اُْمَرأَتُُف، وَمَٚمام  َرَأتُْف ىَم٤مًَم٧ْم َأنْ 
: َٓمٚمِ

َر َذًمَِؽ ًمِٚمٜم بِلِّ 
 وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم: ☺ ظَمْٞمَب٦ًم ًَمَؽ، وَمَٚمام  اْٟمَتَّمَػ اًمٜم َٝم٤مُر هُمٌِمَ قَمَٚمْٞمِف، وَمُذيمِ

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن وروى اًمْ  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأهن  ـْ قُمْرَوَة قَم ْهِريِّ قَم ـْ طَمِدي٨ِم اًمزُّ ُبَخ٤مِريُّ َوُُمْسٚمٌِؿ ُِم

ـْ ؿَم٤مَء َأوْمَٓمَر، َوَرَوى  ـْ ؿَم٤مَء َص٤مَم َوَُم قَم٤مؿُمقَراُء ُيَّم٤مُم، وَمَٚمام  َٟمَزَل وَمْرُض َرَُمَْم٤مَن، يَم٤مَن َُم

ـِ اسمـ قمٛمر واسمـ ُمسٕمقد ُمثٚمف. وىم  نت  مت زت ُّٱ قًمف شَمَٕم٤ممَم:اًْمُبَخ٤مِريُّ قَم
ـْ ؿَم٤مَء ◙يمام ىم٤مل ُمٕم٤مذ  َّرث يت ىت َُْمِر َُم ْٕ  ا

ِ
: يَم٤مَن ذِم اسْمتَِداء

ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم  ـْ يُمؾِّ َيْقٍم ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم، َوَهَٙمَذا َرَوى اًْمُبَخ٤مِريُّ قَم ـْ ؿَم٤مَء َأوْمَٓمَر َوَأـْمَٕمَؿ قَم َص٤مَم، َوَُم

يَْمَقِع َأن ُف ىَم٤مَل َح ٤م َٟمَزًَم٧ْم َوقَمغَم  ْٕ ـِ ا ـْ َأَراَد سْم ٞمُ٘مقَٟمُف وِمْدَي٦ٌم ـَمٕم٤مُم ُِمْسِٙملٍم: يَم٤مَن َُم
ـَ ُيٓمِ ِذي  اًم 

َي٦ُم اًمتِل سَمْٕمَدَه٤م وَمٜمََسَختَْٝم٤م  ْٔ  اك يق يفىق  ىف يث ُّٱأن يٗمٓمر يٗم٤مدي طَمت ك َٟمَزًَم٧ِم ا
  جئ يي ىي ني  ُّٱوَمَٙم٤مُٟمقا يَمَذًمَِؽ طَمت ك ٟمسختٝم٤م  ، َّ مك لك

صَمٜم٤َم وىم٤مل اًمبخ٤مري أجْم٤م: أظمؼمٟم٤م إؾمح .[185]اًمب٘مرة:  َّحئ ٤مق، طمدصمٜم٤م َرْوٌح، طَمد 

صَمٜم٤َم قَمْٛمرُ  ـُ إؾِْمَح٤مَق، طَمد  ٤م سْم ـَ قَمب ٤مٍس َيْ٘مَرأُ َوقَمغَم وَزيَمِري  : ؾَمِٛمَع اسْم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـُ ِديٜم٤َمٍر قَم سْم

ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمُف وِمْدَي٦ٌم ـَمٕم٤مُم ُِمْسِٙملٍم ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: ًمٞمس٧م ُمٜمسقظم٦م، ه ِذي اًمِمٞمخ اًمٙمبػم قاًم 

ة اًمٙمبػمة َيْسَتٓمِ  َُْمِر واعمرأ ْٕ ٞمَٕم٤مِن َأْن َيُّمقَُم٤م وَمُٞمْٓمِٕماَمِن َُمَٙم٤مَن يُمؾِّ َيْقٍم ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم، وَمَح٤مِصُؾ ا

ـْ ؿَمِٝمَد ُِمٜمُْٙمُؿ  َٞم٤مِم قَمَٚمْٞمِف سمَِ٘مْقًمِِف وَمَٛم ِحٞمِح اعْمُِ٘مٞمِؿ سم٢ِِمجَي٤مِب اًمّمِّ َأن  اًمٜم ْسَخ صَم٤مسم٧ٌِم ذِم طَمؼِّ اًمّم 

ْٞمُخ اًْمٗمَ  ٤م اًمِم  ْٝمَر وَمْٚمَٞمُّمْٛمُف َوَأُم  َٓ اًمِم  َٞم٤مَم، وَمَٚمُف َأْن ُيْٗمٓمَِر َو َٓ َيْسَتٓمِٞمُع اًمّمِّ ٤ميِن اهْلَِرُم اًمِذي 

ـْ َهْؾ جَي٥ُِم  ، َوًَمِٙم
ِ
ـَ اًْمَ٘مَْم٤مء ـُ وِمٞمَٝم٤م ُِم َن ُف ًَمْٞمَس٧ْم ًَمُف طَم٤مٌل َيِّمػُم إًَِمْٞمَٝم٤م َيَتَٛمٙم 

ِٕ ىَمَْم٤مَء قَمَٚمْٞمِف، 

ـْ يُمؾِّ َيْقٍم ُمِ  :  ؟ش1»ْسِٙمٞمٜم٤ًم إَِذا يَم٤مَن َذا ضِمَدٍة قَمَٚمْٞمِف إَِذا َأوْمَٓمَر َأْن ُيْٓمِٕمَؿ قَم
ِ
ِن ًمِْٚمُٕمَٚماَمء َٓ وِمٞمِف ىَمْق

 ، بِلِّ َن ُف َضِٕمٞمٌػ قَمٜمُْف ًمِِسٜمِِّف، وَمَٚمْؿ جَي٥ِْم قَمَٚمْٞمِف وِمْدَي٦ٌم يَم٤مًمّم 
ِٕ َٓ جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمِف إـِْمَٕم٤مٌم  ٤م  َأطَمُدمُهَ

ٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م َوهُ  َٓ ُيَٙمٚم ُػ َٟمْٗمًس٤م إِ  َ َن  اَّلل 
. َواًمث ٤ميِن، َوهُ أَطَم قِٕ ٤مومِِٕملِّ ِحٞمُح قُد ىَمْقزَمِ اًمِم  اًمّم 

ـُ قَمب ٤مٍس َوهَمػْمُ  ُه اسْم َ ـْ يُمؾِّ َيْقٍم، يَماَم وَمرس  ، َأن ُف جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمِف وِمْدَي٦ٌم قَم
ِ
ـَ َوقَمَٚمْٞمِف َأيْمَثُر اًْمُٕمَٚماَمء ُه ُِم
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ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقٟمَ  ِذي ـْ ىَمَرأَ َوقَمغَم اًم  َءِة َُم َٚمِػ قَمغَم ىِمَرا ُٛمقَٟمُف، يَماَم ىم٤مًمف اسمـ ُمسٕمقد اًمس  ُف َأْي َيَتَجِم 

َٞم٤مَم، وَمَ٘مْد قوهمػمه، ه ِؼ اًمّمِّ
ْٞمُخ اًْمَٙمبػُِم إَِذا مَلْ ُيٓمِ ٤م اًمِم  ُف ىَم٤مَل: َوَأُم  ظْمتَِٞم٤مُر اًْمُبَخ٤مِريِّ وَم٢ِمٟم  ا

وْمَٓمَر، َوَهَذا قم٤مُملم قمـ يُمؾ  َيْقٍم، ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم، ظُمْبًزا َوحَلاًْم َوأَ وَأـْمَٕمَؿ َأنٌَس سمٕمد ُم٤م يمؼم قم٤مُم٤م أ

ُظ َأبُ 
َ٘مُف اًْمُبَخ٤مِريُّ ىَمْد َأؾْمٜمََدُه احْل٤َمومِ صَمٜم٤َم قَمْبُد قاًمِذي قَمٚم  يٕمغم اعمقصكم ذِم ُُمْسٜمَِدِه وَمَ٘م٤مَل: طَمد 

ـِ َأيِب مَتِٞمَٛم٦َم، ىَم٤مَل: َضُٕمَػ أنس  ـْ َأجُّقَب سْم ُن قَم صَمٜم٤َم قِمْٛمَرا صَمٜم٤َم َأيِب، طَمد  ـُ ُُمَٕم٤مٍذ، طَمد   سْم
ِ
اَّلل 

ـِ اًمّم   ـُ قَم ـْ صَمِريٍد، وَمَدقَم٤م صَماَلصملَِم ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم وَم٠َمـْمَٕمَٛمُٝمْؿ، َوَرَواُه قَمْبُد سْم ْقِم، وَمَّمٜمََع ضَمْٗمٜم٦ًَم ُِم

َن َوهُ  ـْ قِمْٛمَرا ـِ قُمَب٤مَدَة، قَم ـْ َرْوِح سْم ـْ َأجُّقَب سمِِف. َوَرَواُه قَمْبٌد َأجًْْم٤م قمُحَْٞمٍد قَم ـُ طُمَدْيٍر، قَم سْم ا

ـْ َأْص  ـْ طَمِدي٨ِم ؾِمت ٦ٍم ُِم ـْ َأنٍَس سمَِٛمْٕمٜم٤َمُه، َومِم ٤م َيْٚمَتِحُؼ هِبََذا اعْمَْٕمٜمَك احْل٤َمُِمُؾ ُِم َح٤مِب َأنٍَس قَم

ـْ وَواعْمُْرِضُع إَِذا ظَم٤موَمَت٤م قَمغَم َأنُْٗمِسِٝماَم أَ  ، وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم
ِ
َوًَمَدهْيِاَم، وَمِٗمٞمِٝماَم ظِماَلٌف يَمثػٌِم سَملْمَ اًْمُٕمَٚماَمء

ِن َوَيْٗمِدَي٤مِن َويَ  َٓ ىَمَْم٤مَء، َوىِمٞمَؾ جَي٥ُِم اًْمَ٘مَْم٤مُء ىَم٤مَل: ُيْٗمٓمَِرا ْ٘مِْمَٞم٤مِن، َوىِمٞمَؾ: َيْٗمِدَي٤مِن وَمَ٘مْط َو

َٓ ىَمَْم٤مَء،  َٓ وِمْدَي٦َم َو ِن َو  أ ـهسماَِل وِمْدَي٦ٍم، َوىمِٞمَؾ: ُيْٗمٓمَِرا

 زت ُّٱ: شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :رم يمت٤مسمف اعمذيمقر وىم٤مل اإلُم٤مم أبققمبٞمد ؒ
قمـ زائدة سمـ  يمثػمطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ  أي٦م َّرث يت ىت نت  مت

قمـ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م ذم هذه أي٦م ىم٤مل: يم٤من ُمـ ؿم٤مء أومٓمر  ىمداُم٦م

  جئ يي ىي ني  ُّٱ وأـمٕمؿ ُمسٙمٞمٜم٤م يمؾ يقم ٟمّمػ ص٤مع، ومٚمام ٟمزًم٧م:
ٟمسخ٧م هذه أي٦م وطمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ  َّحئخئ

ؿم٤مء ص٤مم ومٜمسخٝم٤م  اسمـ ؿمٝم٤مب ذم هذه أي٦م ىم٤مل: يم٤مٟم٧م رظمّم٦م ومٛمـ ؿم٤مء اومتدى وُمـ

ومٜمسخ٧م رظمّم٦م اًمٗمدي٦م ُمـ يمؾ  َّحئخئ  جئ يي ىي ني  ُّٱىمقًمف: 

ُمـ يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم وطمدصمٜم٤م طمج٤مج قمـ اسمـ ضمري٩م وقمثامن سمـ قمٓم٤مء قمـ قمٓم٤مء 

ىم٤مل: يم٤مٟم٧م اإلـم٤مىم٦م  َّنت  مت زت ُّٱ اخلراؾم٤مين قمـ اسمـ قمب٤مس ذم هذه أي٦م

ٜمسختٝم٤م أّن اًمرضمؾ واعمرأة يم٤من يّمبح ص٤مئام صمؿ إن ؿم٤مء أومٓمر وأـمٕمؿ ًمذًمؽ ُمسٙمٞمٜم٤م وم
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وقمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ىم٤مل:  َّحئخئ  جئ يي ىي ني  ُّٱهذه أي٦م 

يم٤من ُمـ أراد ُمٜم٤م أن يٗمٓمر ويٗمتدي  َّنت  مت زت ُّٱح٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م: 

 يي ىي ني  ُّٱومٕمؾ، طمتك ٟمزًم٧م اًمتل سمٕمده٤م ومٜمسختٝم٤م، يٕمٜمل ىمقًمف: 
وطمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ يقٟمس قمـ اسمـ  َّحئخئ  جئ

ي٘مقل: إن اًمّمٞم٤مم ظمػم ُمـ اًمٗمدي٦م.  َّ مك لك اك يق ُّٱ ؿمٝم٤مب ىم٤مل: وىمقًمف:

ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: ومٚمام أوضم٥م اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمـ ؿمٝمد اًمِمٝمر اًمّمٞم٤مم ممـ يم٤من 

قمغم ؾمٗمر قمدة ُمـ أج٤مم وصحٞمح٤م يٓمٞم٘مف وضع قمٜمف اًمٗمدي٦م ويم٤من قمغم ُمـ يم٤من ُمريْم٤م أ

ومٝمذا -أظمر، وسم٘مٞم٧م اًمٗمدي٦م ًمٚمٙمبػم اًمذي ٓ يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم واًمذي يٕمرض ًمف اًمٕمٓمش 

أي٦م ُمٜمسقظم٦م، وومٞمٝم٤م ىمقل آظمر قمغم همػم ىمراءشمٜم٤م. قمـ قمٙمرُم٦م أنف يم٤من  ُمذه٥م ُمـ رأى

: إهن٤م ًمٞمس٧م ُمٜمسقظم٦م ويمذًمؽ صح قمـ اسمـ َّنت  مت زت ُّٱ ي٘مرأه٤م:

ىم٤مل: اًمِمٞمخ اًمٙمبػم يٓمٕمؿ قمٜمف  َّنت  مت زت ُّٱقمب٤مس: أنف يم٤من ي٘مرأه٤م 

ىمقل طمسـ، ققمبٞمد: وهذا ىمقل ُمـ ضمٕمؾ أي٦م حمٙمٛم٦م، وهقىم٤مل أب-ٟمّمػ ص٤مع 

ف، ٕن اًمذي صمب٧م سملم اًمٚمقطملم ذم ُمّم٤مطمػ أهؾ احلج٤مز اًمٜم٤مس قمٚمٞم وًمٙمـ ًمٞمس

وٓ شمٙمقن أي٦م قمغم هذا  َّنت  مت زت ُّٱواًمٕمراق واًمِم٤مم وهمػمهؿ أهن٤م: 

 اًمٚمٗمظ إٓ ُمٜمسقظم٦م يم٤مًمذي ذيمرٟم٤مه قمـ اسمـ قمب٤مس ذم أول اًمب٤مب قمٜمد ذيمر اإلـم٤مىم٦م

ومتٗمرق اًمٜم٤مس ذم ٟم٤مؾمخ هذه أي٦م وُمٜمسقظمٝم٤م قمغم أرسمٕم٦م ُمٜم٤مزل ذم يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ 

ؾمقى احلٙمؿ أظمر. وم٤مًمٗمرىم٦م إومم ُمٜمٝمؿ: ومرضٝمؿ اًمّمٞم٤مم وٓ جيزئٝمؿ همػمه،  طمٙمؿ

واًمث٤مٟمٞم٦م: خمػّمون سملم اًمّمٞم٤مم واإلومٓم٤مر صمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء سمٕمد ذًمؽ وٓ إـمٕم٤مم قمٚمٞمٝمؿ، 

واًمث٤مًمث٦م: هؿ اًمذيـ هلؿ اًمرظمّم٦م ذم اإلـمٕم٤مم وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، واًمراسمٕم٦م: هل اًمتل 

إلـمٕم٤مم. وسمٙمؾ ذًمؽ ىمد ضم٤مء شم٠مويؾ اًم٘مرآن اظمتٚمٗم٧م اًمٕمٚمامء ومٞمٝمؿ سملم اًم٘مْم٤مء وا

ي٠ميت ُمٗمرسا إن ؿم٤مء اهلل: وم٠مُّم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م إومم: اًمذيـ ومرض اهلل قوأومت٧م سمف اًمٗم٘مٝم٤مء، وه
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قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٞم٤مم ومل ي٘مبؾ ُمٜمٝمؿ همػمه، وم٤مٕصح٤مء اعم٘مٞمٛمقن، ًمزُمٝمؿ ذًمؽ سم٤مٔي٦م 

 .َّحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ اعمحٙمٛم٦م وهل ىمقًمف قمز وضمؾ:

اعمرىض، وهؿ اًمذيـ هلؿ اخلٞم٤مر سملم اًمّمقم واإلومٓم٤مر وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م: وم٤معمس٤مومرون و

وسمف  َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ ًم٘مقًمف:

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف  ضم٤مءت اًمسٜم٦م وأصم٤مر ُمع اًمتٜمزيؾ. طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

يٕمٜمل أرسد  -إؾمٚمٛمل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إين أصقموقمـ قم٤مئِم٦م أن محزة سمـ قمٛمر

٤مل: إن ؿمئ٧م ومّمؿ وإن ؿمئ٧م وم٠مومٓمر )واحلدي٨م رواه أوم٠مصقم ذم اًمسٗمر؟ وم٘م -اًمّمقم

وىم٤مل  آصم٤مرا ُمسٜمده قمـ اسمـ قمب٤مس وأبك ؾمٕمٞمد وضم٤مسمر وذيمر ؒ (اًمبخ٤مرى

واحلدي٨م رم هذا يمثػم وًمف ُمقضع همػم هذا إٓ أن إُمر قمٜمدٟم٤م ومٞمف قمغم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمس٤مومر 

وإن يم٤مٟم٧م يمراهٞم٦م اًمّمٞم٤مم ىمد ضم٤مءت ذم سمٕمض إثر وًمف وضمف يقضّمف قمٚمٞمف.طمدصمٜم٤م 

قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل: أظمؼمين اسمـ ؿمٝم٤مب أن صٗمقان سمـ قمبد اهلل سمـ صٗمقان  طمج٤مج

  ☺  طمدصمف قمـ أم اًمدرداء قمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مصؿ إؿمٕمري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُمثؾ ذًمؽ،  ☺  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل قمـ اًمٜمبك شًمٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمٞم٤مم ذم اًمسٗمر»

ٞمس اًمؼم اًمّمٞم٤مم ذم إٓ أنف ىم٤مل: ومس٠مل قمٜمف وم٘م٤مًمقا: رضمؾ ىمد ضمٝمده اًمّمقم، وم٘م٤مل: ًم

قمبٞمد: ومٝمذا احلدي٨م ُمٗمرّس ًمألول، ٕن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم إٟمام أراد قاًمسٗمر. ىم٤مل أب

سمرظمّمتف ذم اإلومٓم٤مر اًمٞمرس وم٢مذا سمٚمغ اإلٟمس٤من ُمـ ٟمٗمسف هذه احل٤مل يم٤من راهمب٤م قمـ يرس 

ًمٞمس اًمؼّم أن »- ☺ اهلل قمز وضمؾ إمم قمرسه ومٝمٜم٤مك ضم٤مءت اًمٙمراه٦م، وىم٤مل اًمٜمبل 

، ومل ي٘مؾ ذم هذا احلدي٨م: ًمٞمس ُمـ اًمؼم، وإؾم٘م٤مط اًمّمٞم٤مم ذم ششمّمقُمقا ذم اًمسٗمر

صقُمٙمؿ ذم اًمسٗمر  اًمسٗمر ُمـ ه٤مهٜم٤م أبلم ُمٕمٜمك ٕنف يريد: ًمٞمس اًمؼم أن شمّمقُمقا يمٚمف

ي٘مقل: وم٘مد يٙمقن اإلومٓم٤مر ذم اًمسٗمر سمرا أجْم٤م، وم٢مذا يم٤من اعمس٤مومر ُمٓمٞم٘م٤م ًمٚمّمٞم٤مم همػم 

يمرٟم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م ُمِم٘مقق قمٚمٞمف ومٞمف وم٤مًمّمٞم٤مم واإلومٓم٤مر ُمب٤مطم٤من ًمف قمغم ُم٤م ذ

وصح٤مسمتف، وم٢مذا أىم٤مم اعمس٤مومر وصح اعمريض وم٤مٕداء قمٚمٞمٝمام: اًم٘مْم٤مء،  ☺  قمـ اًمٜمبك
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ه ًم٘مقًمف ذم حمٙمؿ أي٦م   َّيبرت ىب نب مب ُّٱ: ًمٞمس هلام همػمه ُمـ اًمٓمٕم٤مم وٓ ؾمقا
ومٝمذه طم٤مل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.وأُم٤م اًمث٤مًمث٦م: وم٤مًمِمٞمقخ واًمٕمجز اًمذيـ ىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

٤م يمؼما وٓ يرضمك هلام ىمقة شمئقب إًمٞمٝمؿ، ومٞم٘مْمقه صقُم٤م، ومٝمؿ اًمذيـ ىم٤مل اًمّمٞم٤مم هرُم

 يت ىت نت  مت زت ُّٱاًمٕمٚمامء ومٞمٝمؿ: إن أي٦م اًمتل ذم ىمقًمف: 
ىمد ص٤مرت حمٙمٛم٦م هلؿ وُمٜمسقظم٦م ًمٖمػمهؿ، وهذا اًمذي رآه اسمـ ؿمٝم٤مب   َّرث

وىمد -سم٘مقًمف: وسم٘مٞم٧م اًمٗمدي٦م ًمٚمٙمبػم اًمذي ٓ يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم واًمذي يٕمرض ًمف اًمٕمٓمش 

ف أصم٤مر قمغم هذا اًمت٠مويؾ أجْم٤م. وإمم هذا اًم٘مقل يم٤من يذه٥م ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ شمت٤مسمٕم٧م سم

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ذم إجي٤مب اًمٗمدي٦م قمغم اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م وهبذا يم٤من 

: ًمٙمؾ يقم  ي٠مظمذ ؾمٗمٞم٤من وأهؾ اًمٕمراق يرون اًمٗمدي٦م واضمب٦م قمغم اًمٙمبػم، إٓ أهنؿ ىم٤مًمقا

وأُم٤م  ؽ، ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م.ٟمّمػ ص٤مع، وىم٤مل أظمرون: جيزيف اعمّد ُمـ ذًم

سمٕم٦م: وم٤محلقاُمؾ واعمراضع وومٞمٝمـ اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ىمديام وطمديث٤م، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: إذا  اًمرا

وًمده٤م أومٓمرت وأـمٕمٛم٧م يمؾ يقم وضٕمٗمـ قمـ اًمّمٞم٤مم وظم٤موم٧م إطمداهـ قمغم ٟمٗمسٝم٤م أ

ُمسٙمٞمٜم٤م، وم٢مذا ومٓمٛم٧م وًمده٤م ىمْمتف، وم٠موضمبقا قمٚمٞمٝمام اإلـمٕم٤مم واًم٘مْم٤مء مجٞمٕم٤م، وىم٤مل 

 اإلـمٕم٤مم وٓ ىمْم٤مء، وىم٤مل آظمرون: سمؾ قمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء وٓ إـمٕم٤مم، سمٕمْمٝمؿ: قمٚمٞمٝمام

وممـ رأى اإلـمٕم٤مم ُمع اًم٘مْم٤مء اسمـ قمٛمر وجم٤مهد. ويم٤من ممـ رأى قمٚمٞمٝم٤م اإلـمٕم٤مم وٓ 

ىمْم٤مء اسمـ قمب٤مس وُمـ ىمرأ سم٘مراءشمف )يٓمقىمقٟمف( وأومتك ومتٞم٤مه.وروى سمسٜمده قمـ ؾمٕمٞمد 

 أنٗمسٝمام ىم٤مل: يٗمٓمران سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس: ذم احل٤مُمؾ واعمرضع إذا ظم٤مومت٤م قمغم

ويم٤من ممـ رأى قمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء سمال إـمٕم٤مم إسمراهٞمؿ واحلسـ وقمٓم٤مء  ويٓمٕمامن

قمبٞمد: ويمؾ ه١مٓء إٟمام شم٠مول آي٦م اإلـم٤مىم٦م أجْم٤م، ىمقًمف قمز قواًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ. ىم٤مل أب

ومٛمـ أوضم٥م اًم٘مْم٤مء   َّرث يت ىت نت  مت زت ُّٱ وضمؾ:

اًمت٤مرك ًمٚمّمقم ُمـ قمذر  واإلـمٕم٤مم ُمٕم٤م ذه٥م ومٞمام ٟمرى: إمم أن اهلل قمز وضمؾ طمٙمؿ ذم

ذيمر احل٤مُمؾ واعمرضع  سمحٙمٛملم، ومجٕمؾ اًمٗمدي٦م ذم آي٦م واًم٘مْم٤مء رم أظمرى ومٚمام مل جيد
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وأُم٤م اًمذيـ رأوا  ُمسٛمك ذم واطمدة ُمٜمٝمام مجٕمٝمام مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝمام اطمتٞم٤مـم٤م هلام وأظمذا سم٤مًمث٘م٦م

قمٚمٞمٝمام أن يٓمٕمام وٓ ي٘مْمٞم٤م وم٢مهنؿ أرادوا أهنام ًمٞمست٤م ُمـ اًمسٗمر وٓ اعمرىض اًمذيـ 

ضٝمؿ اًم٘مْم٤مء، وًمٙمٜمٝمام ممـ يمّٚمػ اًمّمٞم٤مم وـمّقىمف ومٚمٞمس سمٛمٓمٞمؼ، ومٝمؿ ُمـ أهؾ ومر

 يت ىت نت  مت زت ُّٱاًمٗمدي٦م ًمٞمس يٚمزُمٝمؿ ؾمقاه٤م ًم٘مقًمف: 
وهل ىمراءة اسمـ قمب٤مس وومتٞم٤مه، ومٙم٤من شم٠مويٚمف قمغم ًمٗمظ ىمراءشمف، ويمذًمؽ  ، َّرث

ىمرأه٤م قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وأفمـ جم٤مهدا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أجْم٤م، وأُم٤م اًمذيـ أوضمبقا 

اًم٘مْم٤مء سمال إـمٕم٤مم ومذهبقا إمم أن احلٛمؾ واًمرض٤مع إٟمام مه٤م قمٚمت٤من ُمـ اًمٕمٚمؾ قمٚمٞمٝمام 

وٟمققم٤من ُمـ أنقاع اعمرض، ٕنف خي٤مف ومٞمٝمام ُمـ اًمتٚمػ قمغم إنٗمس ُم٤م خي٤مف ُمـ 

اعمرض، ومجٕمٚمقمه٤م سمذًمؽ ُمريْمتلم يٚمزُمٝمام طمٙمؿ اعمريض، واطمتجقا سم٠مهنام ىمد 

واعمس٤مومر إذا ص٤مروا إمم يٕمقدان إمم اًمقٓدة واًمٗمٓم٤مم ومػمضمٕم٤من ُمٓمٞم٘ملم يم٤معمريض 

اًمّمح٦م واإلىم٤مُم٦م وهبذا اًم٘مقل يم٤من ي٘مقل ؾمٗمٞم٤من وأهؾ اًمٕمراق: أن قمغم احل٤مُمؾ 

واعمرضع اًم٘مْم٤مء ٓ جيزئٝمام همػمه، ويمذًمؽ ىمقل ُم٤مًمؽ أجْم٤م طمدصمٜمٞمف قمٜمف اسمـ سمٙمػم، 

اًمذي ذيمرٟم٤مه قوأهؾ اًمِم٤مم ومٞمام أقمٚمؿ وه وقمٚمٞمف أهؾ احلج٤مز ويمذًمؽ رأي إوزاقمك

شمدسمرٟم٤م طمديث٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه  قمٓم٤مء واًمْمح٤مك وُمع هذا يمٚمف أن٤ّم ىمدقمـ إسمراهٞمؿ واحلسـ و

ئع اًمّمٞم٤مم ٟم٤مؾمخٝم٤م  ُمرومققم٤م ومقضمدٟم٤مه ؿم٤مهدا هلذا اًم٘مقل ودًمٞمال قمٚمٞمف. ومٝمذا ذا

وُمٜمسقظمٝم٤م وُمقاضع اًم٘مْم٤مء ُمـ ُمقاضع اإلـمٕم٤مم ذم شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وُمٜمف 

أومتقا سمف ذم اؾمتٜمبٓم٧م اًمٕمٚمامء إجي٤مب اًمٓمٕم٤مم قمغم يمؾ ُمـ طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمّمٞم٤مم طمتك 

اعمقشمك إذا يم٤من ذًمؽ ىمد أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وومٞمٛمـ شمقامم قمٚمٞمف رُمْم٤مٟم٤من، وومٞمف أطم٤مدي٨م 

يمثػمة ًمٞمس ُمقضٕمٝم٤م ه٤مهٜم٤م. ومٝمذا ُم٤م ضم٤مء ذم ٟم٤مؾمخ صٞم٤مم رُمْم٤من وُمٜمسقظمف ُمع أنف ىمد 

 أ ـهصٞم٤مم قم٤مؿمقراء سمذًمؽ ضم٤مء إثر قيم٤من رُمْم٤من يرى ُمٜمف ٟم٤مؾمخ٤م ح٤م يم٤من ىمبٚمف وه

ويمذا »ىمقًمف:  ٓسمـ قمثٞمٛملم ؒ اعمٛمتع سم٤مًمنمح ضم٤مء -وُمـ وم٘مف اًمّمقم 

ًمٚمقضمقب ذم  أي: وُمثؾ اًمذي يم٤من أهاًل ش ا طم٤مئض وٟمٗمس٤مء ـمٝمرشم٤م وُمس٤مومر ىمدم ُمٗمٓمرً 
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أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ُمـ طمٞم٨م وضمقب اإلُمس٤مك واًم٘مْم٤مء، طم٤مئض وٟمٗمس٤مء ـمٝمرشم٤م وُمس٤مومر 

، ومٝمذه صمالصم٦م ُمس٤مئؾ وصمٛم٧م ُمس٠مخ٦م راسمٕم٦م وهل ُمريض سمرئ ويٕمؼم قمـ هذه ا ىمدم ُمٗمٓمرً 

 إذا زال ُم٤مٟمع اًمقضمقب ذم أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر، ومٝمؾ جي٥م اإلُمس٤مك واًم٘مْم٤مء؟اعمس٤مئؾ سمام 

واجلقاب أُم٤م اًم٘مْم٤مء ومال ؿمؽ ذم وضمقسمف ٕهنؿ أومٓمروا ُمـ رُمْم٤من ومٚمزُمٝمؿ ىمْم٤مء 

  َّختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  ُّٱ ُم٤م أومٓمروا ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
يمٜم٤م ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمقم وٓ ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء » :▲وىمقًمف قم٤مئِم٦م  [185]اًمب٘مرة: 

يدل قمغم وضمقسمف  شمٕمٜمل احلّٞمض. وأُم٤م اإلُمس٤مك ومٙمالم اعم١مًمػ ؒش اًمّمالة

اعمذه٥م؛ ٕهنؿ إٟمام أومٓمروا ح٤مٟمع وىمد زال واحلٙمؿ يزول سمزوال قمٚمتف، وقمـ أمحد قوه

، ٤موسم٤مـمٜمً  ا رواي٦م أظمرى ٓ يٚمزُمٝمؿ اإلُمس٤مك؛ ٕهنؿ جيقز هلؿ اًمٗمٓمر ذم أول اًمٜمٝم٤مر فم٤مهرً 

ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمٗمٓمرات، وٓ وم٘مد طمؾ هلؿ ذم أول اًمٜمٝم٤مر إيمؾ واًمنمب وؾم٤مئر 

، وطمرُم٦م اًمزُمـ ىمد زاًم٧م سمٗمٓمرهؿ اعمب٤مح هلؿ أول ٤ميستٗمٞمدون ُمـ هذا اإلُمس٤مك ؿمٞمئً 

ُمـ أيمؾ أول اًمٜمٝم٤مر »أنف ىم٤مل:  ◙اًمٜمٝم٤مر، وىمد روي قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

يٕمٜمل أن ُمـ طمؾ ًمف إيمؾ ذم أول اًمٜمٝم٤مر طمؾ  ًمف إيمؾ ذم آظمره،وهذا ش ومٚمٞم٠ميمؾ آظمره

ًمراضمحقاًم٘مقل ه ووضمد زوضمتف ىمد ـمٝمرت  ا ىمدم اعمس٤مومر إمم سمٚمده ُمٗمٓمرً قوقمغم هذا ًم ا

أثٜم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ احلٞمض وشمٓمٝمرت ضم٤مز ًمف مج٤مقمٝم٤م. وإذا أومٓمر إلٟم٘م٤مذ همريؼ وم٠من٘مذه 

قمغم وًمده٤م صمؿ ُم٤مت ذم أثٜم٤مء  ٤ممل يٚمزُمف اإلُمس٤مك آظمر اًمٜمٝم٤مر. وإذا أومٓمرت ُمرضع ظمقومً 

ا اًم٘مقل اًمراضمح أن ُمـ أومٓمر ذم اًمٞمقم مل يٚمزُمٝم٤م إُمس٤مك سم٘مٞمتف. واًم٘م٤مقمدة قمغم هذ

رُمْم٤من ًمٕمذر يبٞمح اًمٗمٓمر، صمؿ زال ذًمؽ اًمٕمذر أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر مل يٚمزُمف اإلُمس٤مك سم٘مٞم٦م 

ىمقًمف ش ٤مُمرض ٓ يرضمك سمرؤه أـمٕمؿ ًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً ووُمـ أومٓمر ًمٙمؼم أ»اًمٞمقم. ىمقًمف: 

اًمالم هٜم٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؾ أي: سمسب٥م اًمٙمؼم، وم٢من اإلٟمس٤من إذا يمؼم وم٢مٟمف يِمؼ ش ُمـ أومٓمر ًمٙمؼم»

قمٚمٞمف اًمّمقم، واًمٙمؼم ٓ يرضمك سمرؤه؛ ٕن اًمرضمقع إمم اًمِمب٤مب ُمتٕمذر، وم٤مًمٙمبػم ٓ 

 . يمام ىم٤مل اًمراضمز:٤ميٛمٙمـ أن يرضمع ؿم٤مسمً 
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 ًمٞمتتتتتتتتتتتت٧ُم  ٤مًمٞمتتتتتتتتتتتت٧َم وهتتتتتتتتتتتتؾ يٜمٗمتتتتتتتتتتتتُع ؿمتتتتتتتتتتتتٞمئً  

 

 سُمتتتتتتتتتتتتتتتتقَع وم٤مؿمتتتتتتتتتتتتتتتتؽمي٧ُم  ٤مًمٞمتتتتتتتتتتتتتتتت٧َم ؿمتتتتتتتتتتتتتتتتب٤مسمً  

 
وم٢مذا أومٓمر ًمٙمؼم وم٢مٟمف ُمٞمئقس ُمـ ىمدرشمف قمغم اًمّمقم، وًمذًمؽ وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمٗمدي٦م،  

ض ٓ يرضمك سمرؤه، ويٛمثؾ ًمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ومٞمام ؾمبؼ سم٤مًمسؾ ويمذًمؽ ُمـ أومٓمر عمر

ي٘مقًمقن: إٟمف ٓ يرضمك سمرؤه، ًمٙمـ هذا اعمث٤مل ذم اًمقىم٧م احل٤مض ٓ يٜمٓمبؼ؛ ٕن اًمسؾ 

ص٤مر مم٤م يٛمٙمـ سمرؤه، ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟمٛمثؾ ًمف ذم وىمتٜم٤م هذا سم٤مًمرسـم٤من، وم٢من اًمرسـم٤من 

ـ اًمّمقم ص٤مر ٓ يرضمك سمرؤه، وم٢مذا ُمرض اإلٟمس٤من سمٛمرض اًمرسـم٤من،وقمجز قم

طمٙمٛمف يمحٙمؿ اًمٙمبػم اًمذي ٓ يستٓمٞمع اًمّمقم، ومٞمٚمزُمف ومدي٦م قمـ يمؾ يقم. وهٜم٤م 

 ٟمحت٤مج إمم أُمريـ:

إول: أن وضمف ؾم٘مقط اًمّمقم قمٜمف قمدم اًم٘مدرة اًمدائؿ، وًمٞمس يم٤معمريض اًمذي 

ٕن هذا يرضمك سمرؤه، وأظمر ٓ  [184]اًمب٘مرة:  َّخت حت  جت هب  ُّٱ ىم٤مل اهلل ومٞمف:

 قم قمٜمف ًمٚمٕمجز قمٜمف.يرضمك سمرؤه ومس٘مط وضمقب اًمّم

اًمث٤مين: إن ىمٞمؾ: ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمٗمدي٦م، ُمع أنف اشم٘مك اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع ذم ىمقًمف 

؟ وم٤مجلقاب: ُم٤م صمب٧م قمـ اسمـ قمب٤مس [16]اًمتٖم٤مسمـ:  َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ شمٕم٤ممم:

ش ٤ميٓمٕمامن ًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً »أنف ىم٤مل ذم اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا مل يٓمٞم٘م٤م اًمّمقم:  ¶

 يت ىت نت  مت زت ُّٱٱشمٕم٤ممم:وىمد اؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف 
واًم٘مقل هٜم٤م ص٤مدر ُمـ صح٤ميب، وُمٕمروف ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ىمقل  ، َّرث

ًمٞمس سمحج٦م؟ ًمٙمٜمف هٜم٤م ىمقل صح٤ميب ذم شمٗمسػم آي٦م، وإذا وطمج٦م أقاًمّمح٤ميب، هؾ ه

يم٤من ذم شمٗمسػم آي٦م، وم٘مد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن شمٗمسػم اًمّمح٤ميب ًمف طمٙمؿ اًمرومع، 

ًٓ  ، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ٤موإن يم٤من هذا اًم٘مقل ضٕمٞمٗمً  واؾمتدل سمآج٦م،  أنف إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب ىمق

وم٢من اؾمتدًٓمف أصح ُمـ اؾمتدٓل همػمه. ومام وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م؟ وم٤مجلقاب: أن 
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، ووضمٝمف أن اهلل ىم٤مل: اهبذه أي٦م اؾمتدٓل قمٛمٞمؼ ضمدً  ¶اؾمتدٓل اسمـ قمب٤مس 

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱ
 اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت
اًمٗمدي٦م ُمٕم٤مدًم٦م ًمٚمّمقم، وهذا ذم أول إُمر ح٤م يم٤من اًمٜم٤مس  ومجٕمؾ،  َّ مك لك

خمػميـ سملم اًمّمقم واًمٗمدي٦م، ومٚمام شمٕمذر أطمد اًمبديٚملم صمب٧م أظمر، أي: ح٤م شمٕمذر 

اًمّمقم صمبت٧م اًمٗمدي٦م، وإٓ ومٛمـ أظمذ سمٔم٤مهر أي٦م ىم٤مل: إن أي٦م ٓ شمدل قمغم هذا، 

واًمّمقم ظمػم صمؿ ٟمسخ  يّمقم،ووم٤مٔي٦م شمدل قمغم أن اًمذي يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم، إُم٤م أن يٗمدي أ

ًمٚمّمقم ذم ُم٘م٤مم اًمتخٞمػم  هذا احلٙمؿ. واجلقاب: أن اهلل شمٕم٤ممم ح٤م ضمٕمؾ اًمٗمدي٦م قمدياًل 

 ًٓ قمٜمف ذم طم٤مل شمٕمذر اًمّمقم، وهذا واضح، وقمغم هذا  دل ذًمؽ قمغم أهن٤م شمٙمقن سمد

. وًمٙمـ ُم٤م ٤مُمرض ٓ يرضمك سمرؤه، وم٢مٟمف يٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً وومٛمـ أومٓمر ًمٙمؼم، أ

همػمه. ورز أوسمر أوُمـ متر أ ٤ماجلقاب: يمؾ ُم٤م يسٛمك ـمٕم٤مُمً  ُم٘مداره؟ اًمذي ُيْٓمَٕمؿ، وُم٤م

٤م ُم٘مداره ومٚمؿ ي٘مدر هٜم٤م ُم٤م يٕمٓمك ومػمضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف، وُم٤م حيّمؾ سمف اإلـمٕم٤مم،  وَأُم 

 ٤موأدُمً  ا ويٓمٕمٛمٝمؿ ظمبزً  ا قمٜمدُم٤م يمؼم جيٛمع صمالصملم وم٘مػمً  ◙ويم٤من أنس سمـ ُم٤مًمؽ 

 ُمـ ٓسمد وىمٞمؾ -ًمٗمدي٦م قمِم٤مهؿ يمٗم٤مه ذًمؽ قمـ اووقمغم هذا وم٢مذا همّدى اعمس٤ميملم أ

)شم٘مريب٤م  اًمذي ىمٞمؾ رم ُم٘مداره ٟمّمػ ص٤مع ـمٕم٤مُمف اعمسٙملم يٕمٓمك أن سمٛمٕمٜمك متٚمٞمٙمٝمؿ

أُم٤م قمدد اعمس٤ميملم ومٕمغم قمدد إج٤مم، ومال جيزئ أن يٕمٓمل اعمسٙملم  (وٟمّمػقيمٞمٚم

اًمقاطمد ُمـ اًمٓمٕم٤مم أيمثر ُمـ ومدي٦م يقم واطمد، ويدل هلذا اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة اًمسبٕمٞم٦م 

سم٤مجلٛمع وم٢مهن٤م شمدل قمغم أنف   َّرث يت ىت نت  مت زت ُّٱاًمث٤مٟمٞم٦م 

ٓ  ا ٓ سمد أن يٙمقن قمـ يمؾ يقم ُمسٙملم. واخلالص٦م أن ُمـ قمجز قمـ اًمّمقم قمجزً 

ُمٚمٙمٝمؿ و، ؾمقاء أـمٕمٛمٝمؿ أ٤ميرضمك زواًمف وضم٥م قمٚمٞمف اإلـمٕم٤مم، قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً 

 قمغم اًم٘مقل اًمراضمح.
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اًمٙمبػم، وم٢مهن٤م شمس٘مط قمٜمٝمام وُمس٠مخ٦م: إذا أقمرس اعمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه أ

ٗم٤مرة؛ ٕنف ٓ واضم٥م ُمع اًمٕمجز، واإلـمٕم٤مم هٜم٤م ًمٞمس ًمف سمدل. واعمريض ًمف أطمقال: اًمٙم

وضمع اًمرضس، واًمّمداع اًمٞمسػم، أوإول: أٓ يت٠مثر سم٤مًمّمقم، ُمثؾ اًمزيم٤مم اًمٞمسػم، أ

وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ومٝمذا ٓ حيؾ ًمف أن يٗمٓمر، وإن يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل: حيؾ ًمف ًمٕمٛمقم 

وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: إن هذا احلٙمؿ ُمٕمٚمؾ سمٕمٚم٦م،  [185]اًمب٘مرة:   َّ جب هئ مئ  ُّٱ أي٦م

وهل أن يٙمقن اًمٗمٓمر أرومؼ سمف ومحٞمٜمئذ ٟم٘مقل ًمف اًمٗمٓمر، أُم٤م إذا يم٤من ٓ يت٠مثر وم٢مٟمف ٓ جيقز 

ًمف اًمٗمٓمر وجي٥م قمٚمٞمف اًمّمقم. احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: إذا يم٤من يِمؼ قمٚمٞمف اًمّمقم وٓ يرضه، 

ِمؼ قمٚمٞمف اًمّمقم ومٝمذا يٙمره ًمف أن يّمقم، ويسـ ًمف أن يٗمٓمر. احل٤مل اًمث٤مًمث٦م: إذا يم٤من ي

ُمرض اًمسٙمر، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، وم٤مًمّمقم وويرضه، يمرضمؾ ُمّم٤مب سمٛمرض اًمٙمغم أ

 ص٤مم ذم هذه احل٤مل هؾ جيزئف اًمّمقم؟ققمٚمٞمف طمرام. وًمٙمـ ًم

ضمٕمؾ  -شمٕم٤ممم-: ٓ جيزئف اًمّمقم؛ ٕن اهلل حمٛمد اسمـ طمزم ؒقىم٤مل أب

ـ يم٤مًم٘م٤مدر اًمذي ص٤مم ذم ؿمٕمب٤من قمقص٤مم ذم ُمرضف ومٝمقًمٚمٛمريض قمدة ُمـ أج٤مم أظمر، ومٚم

رُمْم٤من، ومال جيزئف وجي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء. وىمقل أيب حمٛمد هذا ُمبٜمل قمغم اًم٘م٤مقمدة 

، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتحريؿ وم٢من  ُم٘مت٣م ٤ماعمِمٝمقرة، أن ُم٤م هنل قمٜمف ًمذاشمف وم٢مٟمف ٓ ي٘مع جمزئً 

اًم٘مقاقمد أنف إذا ص٤مم ٓ جيزئف؛ ٕنف ص٤مم ُم٤م هنل قمٜمف يم٤مًمّمقم ذم أج٤مم اًمتنميؼ، وأج٤مم 

، وهبذا ٟمٕمرف ظمٓم٠م سمٕمض اعمجتٝمديـ ُمـ اعمرىض اًمذيـ اًمٕمٞمديـ ٓ حيؾ، وٓ يّمح

يِمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمقم ورسمام يرضهؿ، وًمٙمٜمٝمؿ ي٠مبقن أن يٗمٓمروا ومٜم٘مقل: إن ه١مٓء ىمد 

، ومل ي٘مبٚمقا رظمّمتف، وأضوا سم٠منٗمسٝمؿ، -قمّز وضمؾ-أظمٓم٠موا طمٞم٨م مل ي٘مبٚمقا يمرم اهلل 

 .[29]اًمٜمس٤مء:   َّزبمب رب يئ ُّٱ ي٘مقل: -قمّز وضمؾ-واهلل 

وم٤مًمّمقاب أن اعمس٤مومر ًمف صمالث طم٤مٓت:  س٤مومر ىم٤مل اًمِمٞمخ ؒأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛم

إومم: أٓ يٙمقن ًمّمقُمف ُمزي٦م قمغم ومٓمره، وٓ ًمٗمٓمره ُمزي٦م قمغم صقُمف، ومٗمل هذه 
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 ًٓ ىم٤مل  ☺ : أن هذا ومٕمؾ اًمرؾمقل احل٤مل يٙمقن اًمّمقم أومْمؾ ًمف ًمألدًم٦م أشمٞم٦م: أو

ًمدرداء قأب ن ذم رُمْم٤من ذم يقم ؿمديد احلر طمتك إ ☺ يمٜم٤م ُمع اًمٜمبل : »◙ا

وقمبد  ☺ أطمدٟم٤م ًمٞمْمع يده قمغم رأؾمف ُمـ ؿمدة احلر وُم٤م ومٞمٜم٤م ص٤مئؿ إٓ رؾمقل اهلل 

هٜم٤م؛ ٕنف ٓ يٗمٕمؾ إٓ إرومؼ  ☺ واًمّمقم ٓ يِمؼ قمغم اًمرؾمقل  شاهلل سمـ رواطم٦م

ء اًمذُم٦م؛ ٕن اًم٘مْم٤مء يت٠مظمر. صم٤مًمثً ٤موإومْمؾ. صم٤مٟمٞمً  : أنف أؾمٝمؾ قمغم ٤م: أنف أرسع ذم إسمرا

ٓمر ُمع اًمٜم٤مس أؾمٝمؾ ُمـ أن يست٠منػ اًمّمقم سمٕمد، يمام ؛ ٕن اًمّمقم واًمٗم٤ماعمٙمٚمػ هم٤مًمبً 

رُمْم٤من، وم٢من  رُمْم٤من ق: أنف يدرك اًمزُمـ اًمٗم٤مضؾ، وه٤مجمرب وُمٕمروف. راسمٕمً قه

أومْمؾ ُمـ همػمه؛ ٕنف حمؾ اًمقضمقب، ومٚمٝمذه إدًم٦م يؽمضمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف 

 أن اًمّمقم أومْمؾ ذم طمؼ ُمـ يٙمقن اًمّمقم واًمٗمٓمر قمٜمده ؾمقاء. اًمِم٤مومٕمل ؒ

اًمٗمٓمر أومْمؾ، وإذا ؿمؼ  ٙمقن اًمٗمٓمر أرومؼ سمف، ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل: إناحل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي

؛ ٕن ارشمٙم٤مب اعمِم٘م٦م ُمع وضمقد ٤مقمٚمٞمف سمٕمض اًمٌمء ص٤مر اًمّمقم ذم طم٘مف ُمٙمروهً 

اًمرظمّم٦م يِمٕمر سم٤مًمٕمدول قمـ رظمّم٦م اهلل قمّز وضمؾ. احل٤مل اًمث٤مًمث٦م: أن يِمؼ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦م 

ُمً   .٤مؿمديدة همػم حمتٛمٚم٦م ومٝمٜم٤م يٙمقن اًمّمقم ذم طم٘مف طمرا

ح٤م ؿمٙمك إًمٞمف اًمٜم٤مس أنف ىمد ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ » :☺ ؽ أن اًمٜمبل واًمدًمٞمؾ قمغم ذًم

دقم٤م سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء سمٕمد اًمٕمٍم،  ☺ اًمّمٞم٤مم، وأهنؿ يٜمتٔمرون ُم٤م ؾمٞمٗمٕمؾ اًمرؾمقل 

قمغم سمٕمػمه وم٠مظمذه وذسمف، واًمٜم٤مس يٜمٔمرون إًمٞمف، صمؿ ىمٞمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ: إن سمٕمض قوه

. ومٝمذا ومقصٗمٝمؿ سم٤مًمٕمّمٞم٤منش أوئلؽ اًمٕمّم٤مة، أوئلؽ اًمٕمّم٤مة»اًمٜم٤مس ىمد ص٤مم وم٘م٤مل: 

ؾم٤مومر ُمـ ٓ قُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ إدًم٦م ذم صقم اعمس٤مومر. ويتٗمرع قمغم هذا ُمس٠مخ٦م، وهل ًم

 ُمرض ٓ يرضمك زواًمف ومامذا يّمٜمع؟ويستٓمٞمع اًمّمقم ًمٙمؼم أ

اجلقاب: ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إٟمف ٓ صقم وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف؛ ٕنف ُمس٤مومر، واًمٗمدي٦م سمدل 

نف قم٤مضمز ًمٙمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ قمـ اًمّمقم، واًمّمقم يس٘مط ذم اًمسٗمر، وٓ صقم قمٚمٞمف؛ ٕ
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، وإٟمام ذم طم٘مف أصاًل  ٤مقمٚمٞمؾ؛ ٕن هذا اًمذي قمغم هذه احل٤مل، مل يٙمـ اًمّمقم واضمبً 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م،واًمٗمدي٦م ٓ ومرق ومٞمٝم٤م سملم اًمسٗمر واحلرض، وقمغم هذا وم٢مذا ؾم٤مومر 

، ٤مُمـ ٓ يرضمك زوال قمجزه وم٢مٟمف يم٤معم٘مٞمؿ يٚمزُمف اًمٗمدي٦م، ومٞمٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً 

ًم٘مقل اًمّمحٞمح أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمح٤مُمؾ واعمرضع ومٚمٝمام طم٤مًمت٤من إومم: أن ا قوهذا ه

قمغم أنٗمسٝمام ومت٘مْمٞم٤من وم٘مط، يٕمٜمل أنف ٓ زي٤مدة قمغم ذًمؽ.وان ظم٤مومت٤م قمغم  ٤مشمٗمٓمرا ظمقومً 

اًمٓمٗمؾ ومت٘مْمٞم٤من وم٘مط أجْم٤م قمغم اًمراضمح احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شمٗمٓمرا وٟمٗمسٞمٝمام واجلٜمبـ أ

. أُم٤م اًم٘مْم٤مء ومقاضح؛ ٤مًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً  قمغم وًمدهيام وم٘مط، ومت٘مْمٞم٤من، وشمٓمٕمامن ٤مظمقومً 

ٕهنام أومٓمرشم٤م، وأُم٤م اإلـمٕم٤مم ومألهنام أومٓمرشم٤م عمّمٚمح٦م همػممه٤م، ومٚمزُمٝمام اإلـمٕم٤مم، وىم٤مل 

 َّرث يت ىت نت  مت زت ُّٱذم ىمقًمف:  ¶اسمـ قمب٤مس 
ة اًمٙمبػمة ومه٤م يٓمٞم٘م٤من اًمّمٞم٤مم يٗمٓمران »ىم٤مل:  يم٤مٟم٧م رظمّم٦م ًمٚمِمٞمخ اًمٙمبػم واعمرأ

ضع واحلبغم إذا ظم٤مومت٤م قمغم أوٓدمه٤م أومٓمرشم٤م ، واعمر٤مويٓمٕمامن قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً 

 .¶داود وروي قمـ اسمـ قمٛمر ق، رواه أبشوأـمٕمٛمت٤م
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  شّر اخلري والرب روضاُ املبارك املشألة الرابعة

ورم ُمس٠مختٜم٤م اظمقاٟمك ٟم٘مػ وىمٗمتلم إومم ُمع وم٘مف آقمتٙم٤مف واًمث٤مٟمٞم٦م ُمع شمقضمٞمٝم٤مت 

سمٞم٤من طم٘مٞم٘متف  ـسمتٍمف قم (وم٘مف آقمتٙم٤مف)ىم٤مل ص٤مطم٥م سمح٨م  :أوٓ ؛☺ احلبٞم٥م 

اًمنمقمٞم٦م: يتٗمؼ ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنف ذم اًمنمع: ًمزوم ُمسجد ًمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم. وإن 

طمذف سمٕمض اًمنموط وإريم٤من؛ ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ صمٛم٦م شمٗم٤موت ذم اًمتٕمريػ ذم إصمب٤مت، أ

ُمـ شمٕم٤مريػ احلٜمٗمٞم٦م:  يم٤مًمٜمٞم٦م، واإلؾمالم، واًمّمقم، واًمٙمػ قمـ اجلامع...اًمخ. ومٛمثاًل 

ًمٚمب٨م ذم اعمسجد ُمع اًمقه ًمزوم قّمقم وٟمٞم٦م آقمتٙم٤مف وُمـ شمٕم٤مريػ اح٤مًمٙمٞم٦م: ها

وًمٞمٚم٦م وم٠ميمثر ًمٚمٕمب٤مدة  ٤مقمـ اجلامع وُم٘مدُم٤مشمف يقُمً  ٤مسمّمقم يم٤مومً  ٤مُمب٤مطًم  اُمسٚمؿ ممٞمز ُمسجدً 

سمٜمٞم٦م وُمـ شمٕم٤مريػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م: اًمٚمب٨م ذم اعمسجد ُمـ ؿمخص خمّمقص سمٜمٞم٦م وُمـ 

ـم٤مهر  ا ٞمزً ممقشمٕم٤مريػ احلٜم٤مسمٚم٦م: ًمزوم اعمسجد ًمٓم٤مقم٦م اهلل قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م قم٤مىمؾ، وًم

وقمرومف اسمـ طمزم سم٠منف: "اإلىم٤مُم٦م ذم اعمسجد سمٜمٞم٦م اًمت٘مرب إمم اهلل قمز  مم٤م وضم٥م همساًل 

".وقمغم هذا وم٤مٓقمتٙم٤مف ذم اًمنمع: ًمزم ُمسجد اهن٤مرً وأ وضمؾ ؾم٤مقم٦م ومام ومقىمٝم٤م ًمٞماًل 

 ًمٕمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿمخص خمّمقص قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م.

ًٓ -سـ ؾ: ًمٕمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم يم٤من أطمىمٞمقىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: "ًم ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل  أي سمد

ذم إصؾ قمب٤مدة يم٤مًمّمالة، وسمام قوم٢من اًمٓم٤مقم٦م ُمقاوم٘م٦م إُمر، وهذا يٙمقن سمام ه -شمٕم٤ممم

ذم إصؾ همػم قمب٤مدة، وإٟمام يّمػم قمب٤مدة سم٤مًمٜمٞم٦م، يم٤معمب٤مطم٤مت يمٚمٝم٤م سمخالف اًمٕمب٤مدة قه

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: "وح٤م يم٤من اعمرء ٓ يٚمزم -وم٢مهن٤م اًمتذًمؾ ًمإلهل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

يقافم٥م إٓ ُمـ حيبف ويٕمٔمٛمف، يمام يم٤من اعمنميمقن يٕمٙمٗمقن قمغم أصٜم٤مُمٝمؿ ومت٤مصمٞمٚمٝمؿ، و

ويٕمٙمػ أهؾ اًمِمٝمقات قمغم ؿمٝمقاهتؿ ذع اهلل ٕهؾ اإليامن أن يٕمٙمٗمقا قمغم رهبؿ 

سم٘مقًمف: "ح٤م  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. أُم٤م طمٙمٛم٦م ذقمٞم٦م آقمتٙم٤مف ومبٞمٜمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ
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قمغم مجٕمٞمتف قمغم  ٤ماهلل شمٕم٤ممم، ُمتقىمٗمً  يم٤من صالح اًم٘مٚم٥م واؾمت٘م٤مُمتف قمغم ـمريؼ ؾمػمه إمم

اهلل، ومل ؿمٕمثف سم٢مىمب٤مًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من ؿمٕم٨م اًم٘مؾ ٓ يٚمٛمف إٓ اإلىمب٤مل قمغم 

اهلل شمٕم٤ممم، ويم٤من ومْمقل اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وومْمقل خم٤مًمٓم٦م إن٤مم، وومْمقل اًمٙمالم، 

إمم اهلل شمٕم٤ممم،  ، ويِمتتف ذم يمؾ واد، وي٘مٓمٕمف قمـ ؾمػمه٤موومْمقل اعمٜم٤مم، مم٤م يزيده ؿمٕمثً 

يٕمقىمف ويقىمٗمف: اىمتْم٧م رمح٦م اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ سمٕمب٤مده أن ذع هلؿ ُمـ ويْمٕمٗمف، أوأ

اًمّمقم ُم٤م يذه٥م ومْمقل اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، ويستٗمرغ ُمـ اًم٘مٚم٥م أظمالط اًمِمٝمقات 

اعمٕمقىم٦م ًمف قمـ ؾمػمه إمم اهلل شمٕم٤ممم، وذقمف سم٘مدر اعمّمٚمح٦م، سمحٞم٨م يٜمتٗمع سمف اًمٕمبد ذم 

ه، وٓ يرضه و ٓ ي٘مٓمٕمف قمـ ُمّم٤محلف اًمٕم٤مضمٚم٦م وأضمٚم٦م، وذع هلؿ دٟمٞم٤مه وأظمرا

آقمتٙم٤مف اًمذي ُم٘مّمقده وروطمف قمٙمقف اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ومجٕمٞمتف قمٚمٞمف، 

واخلٚمقة سمف، وآٟم٘مٓم٤مع قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مخلٚمؼ وآؿمتٖم٤مل سمف وطمدث ؾمبح٤مٟمف، سمحٞم٨م 

شمف، ومٞمستقزم قمٚمٞمف سم دهل٤م، يّمػم ذيمره وطمبف، واإلىمب٤مل قمٚمٞمف ذم حمؾ مهقم اًم٘مٚم٥م وظمٓمرا

ويّمػم اهلؿ يمٚمف سمف، واخلٓمرات يمٚمٝم٤م سمذيمره، واًمتٗمٙمر ذم حتّمٞمؾ ُمراضٞمف وُم٤م ي٘مرب 

 ًٓ ُمـ أنسف سم٤مخلٚمؼ، ومٝمذا ُم٘مّمقد آقمتٙم٤مف  ُمٜمف، ومٞمّمػم أنسف سم٤مهلل سمد

اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، وم٘مد سمٞمٜمٝم٤م )يمام ذم )إقمٔمؿ"واحلٙمٛم٦م ُمـ َتّمٞمّمف 

 إول ُمـ رُمْم٤من، صمؿ "اقمتٙمػ اًمٕمنم :أن اًمٜمبل ،(طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

اقمتٙمػ اًمٕمنم إوؾمط صمؿ أـمٚمع رأؾمف ومٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومدٟمقا ُمٜمف، وم٘م٤مل: إين أقمتٙمػ 

اًمٕمنم إول أختٛمس هذه اًمٚمٞمٚم٦م صمؿ اقمتٙمٗم٧م اًمٕمنم إوؾمط، صمؿ أتٞم٧م وم٘مٞمؾ: إهن٤م ذم 

ورم  أ ـهاًمٕمنم إواظمر، ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٕمتٙمػ ومٚمٞمٕمتٙمػ وم٤مقمتٙمػ اًمٜم٤مس ُمٕمف 

يٕمتٙمػ  ☺ قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: "يم٤من رؾمقل اهلل  عؾمٜمـ إطمٙم٤مم قمـ ٟم٤موم

"ىم٤مل ٟم٤مومع: وىمد أراين قمبد اهلل  :اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من".رواه اًمبخ٤مرى وُمسٚمؿ

ُمـ اعمسجد".وقمـ قم٤مئِم٦م: رىض اهلل  ☺ اعمٙم٤من اًمذي يم٤من يٕمتٙمػ ومٞمف رؾمقل اهلل 
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هلل، صمؿ يم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من طمتك شمقوم٤مه ا ☺ قمٜمٝم٤م "أن اًمٜمبل 

م. ورواي٦م اًمبخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: "يم٤من واقمتٙمػ أزواضمف ُمـ سمٕمده".رواه خ 

يٕمتٙمػ ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، ومٙمٜم٧م أضب ًمف ظمب٤مء ومٞمّمكم  ☺ اًمٜمبل 

اًمّمبح صمؿ يدظمٚمف، وم٤مؾمت٠مذٟم٧م طمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م )أن شمرضب ظمب٤مء( وم٠مذٟم٧م هل٤م ومرضسم٧م 

رأى  ☺ ٚمام أصبح اًمٜمبل ظمب٤مًء، ومٚمام رأتف زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ضسم٧م ظمب٤مًء آظمر، وم

آخؼم شمردن هبـ؟ ومؽمك آقمتٙم٤مف  :☺ إظمبٞم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ وم٠ُمظمؼم، وم٘م٤مل اًمٜمبل 

ذًمؽ اًمِمٝمر، صمؿ اقمتٙمػ قمنًما ُمـ ؿمقال".وذم ًمٗمظ ًمف: قمـ قم٤مئِم٦م: "أن رؾمقل اهلل 

ذيمر أن يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، وم٤مؾمت٠مذٟمتف قم٤مئِم٦م وم٠مذن هل٤م،  ☺ 

ت٠مذن هل٤م ومٗمٕمٚم٧م، ومٚمام رأت ذًمؽ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش وؾم٠مخ٧م طمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م أن شمس

إذا صغم اٟمٍمف إمم سمٜم٤مئف ومبٍم  ☺ أُمرت سمبٜم٤مء ومبٜمل هل٤م. ىم٤مًم٧م: ويم٤من رؾمقل اهلل 

: سمٜم٤مء قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م وزيٜم٥م. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل   :☺ سم٤مٕبٜمٞم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمقا

وذم  ".آخؼم أردن هبذا ُم٤م أن٤م سمٛمٕمتٙمػ. )ومرضمع( ومٚمام أومٓمر اقمتٙمػ قمنًما ُمـ ؿمقال

ًمٗمظ ًمف: "ُم٤م محٚمٝمـ قمغم هذا؟ آخؼم؟ اٟمزقمقه٤م ومال أراه٤م. ومٜمزقم٧م، ومٚمؿ يٕمتٙمػ ذم 

رُمْم٤من طمتك اقمتٙمػ ذم آظمر اًمٕمنم ُمـ ؿمقال".وقمـ أيب ؾمٕمٞمد: "أن رؾمقل اهلل 

يم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إوؾمط ُمـ رُمْم٤من، وم٤مقمتٙمػ قم٤مًُم٤م طمتك إذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م  ☺ 

ىم٤مل: ُمـ يم٤من  -ُمـ اقمتٙم٤مومف صبٞمحتٝم٤م وهل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل خيرج ذم-إطمدى وقمنميـ 

اقمتٙمػ ُمٕمل ومٚمٞمٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر، وم٘مد ُأري٧م هذه اًمٚمٞمٚم٦م صمؿ ُأنسٞمتٝم٤م، وىمد 

رأجتٜمل أؾمجد ذم ُم٤مء وـملم صبٞمحتٝم٤م؛ وم٤مًمتٛمسقه٤م ذم اًمٕمنم إواظمر، واًمتٛمسقه٤م ذم 

ومبٍمت قمٞمٜم٤مي رؾمقل اهلل  يمؾ وشمر. ومٛمٓمرت اًمسامء شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٠مص٤مسم٧م اعمسجد

وهذا -ى اح٤مء واًمٓملم ُمـ صبح إطمدى وقمنميـ" رواه اًمبخ٤مرقمغم ضمبٝمتف أثر  ☺ 

اقمتٙمػ اًمٕمنم  ☺ قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: "إن رؾمقل اهلل  -ًمٗمٔمف ذم يمال اًمٓمري٘ملم
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إول ُمـ رُمْم٤من، صمؿ اقمتٙمػ اًمٕمنم إوؾمط ذم ىمب٦م شمريمٞم٦م قمغم ؾمدهت٤م طمّمػم. ىم٤مل: 

ومدٟمقا ُمٜمف وم٠مظمذ احلّمػم سمٞمده ومٜمح٤مه٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مب٦م، صمؿ أـمٚمع رأؾمف ومٙمٚمؿ اًمٜم٤مس 

وم٘م٤مل: إين اقمتٙمٗم٧م اًمٕمنم إول أختٛمس هذه اًمٚمٞمٚم٦م، صمؿ اقمتٙمٗم٧م اًمٕمنم إوؾمط، صمؿ 

ُأتٞم٧م وم٘مٞمؾ زم: إهن٤م ذم اًمٕمنم إواظمر، ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٕمتٙمػ ومٚمٞمٕمتٙمػ. 

وم٤مقمتٙمػ اًمٜم٤مس ُمٕمف، ىم٤مل: وإين أريتٝم٤م ًمٞمٚم٦م وشمر، وإين أؾمجد صبٞمحتٝم٤م ذم ـملم وُم٤مء. 

وىمد ىم٤مم إمم اًمّمبح ومٛمٓمرت اًمسامء، ومقيمػ وم٠مصبح ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ، 

اعمسجد، وم٠مبٍمت اًمٓملم واح٤مء، ومخرج طملم ومرغ ُمـ صالة اًمّمبح وضمبٞمٜمف وروصم٦م 

قمـ أيب  -أنٗمف ومٞمٝم٤م اًمٓملم واح٤مء، وإذا هل ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ ُمـ اًمٕمنم إواظمر".

يٕمتٙمػ ذم يمؾ رُمْم٤من قمنمة أج٤مم، ومٚمام يم٤من اًمٕم٤مم  ☺ هريرة ىم٤مل: "يم٤من اًمٜمبل 

د ومٞمف: اًمذي  ىُمبض ومٞمف اقمتٙمػ ومٞمف قمنميـ يقًُم٤م".رواه اًمبخ٤مرى ورواه اًمبٞمٝم٘مك ومزا

"ويم٤من يٕمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم يمؾ قم٤مم ُمرة، ومٚمام يم٤من اًمٕم٤مم اًمذي ىُمبض ومٞمف قمرض 

 قمٚمٞمف ُمرشملم".

ًمٞمدظمؾ رأؾمف  ☺ ىم٤مًم٧م: "إن يم٤من رؾمقل اهلل  ☺ قمـ قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمبل  -

 ٓ حل٤مضم٦م إذا يم٤من ُمٕمتٙمًٗم٤م" وذم ًمٗمظذم اعمسجد وم٠مرضمٚمف، ويم٤من ٓ يدظمؾ اًمبٞم٧م إقوه

ُمٕمتٙمػ وم٠مهمسٚمف وأن٤م طم٤مئض".رواه اًمبخ٤مرى ق"يم٤من خيرج رأؾمف ُمـ اعمسجد وه

ف ومام وزاد: ىم٤مًم٧م: "إن يمٜم٧م ٕدظمؾ اًمبٞم٧م ًمٚمح٤مضم٦م واعمريض ومٞم وُمسٚمؿ -وهذا ًمٗمٔمف

-اقمتٙمػ ُمع سمٕمض ٟمس٤مئف ☺ قمـ قم٤مئِم٦م: "أن اًمٜمبل -أؾم٠مل قمٜمف إٓ وأن٤م ُم٤مرة".

دم، ومرسمام وضٕم٧م اًمٓمس٧م حتتٝم٤م ُمـ اًمدم". قمـ قمكم سمـ وهل ُمستح٤مض٦م شمرى اًم

شمزوره  ☺ أظمؼمشمف: "أهن٤م ضم٤مءت إمم رؾمقل اهلل  ☺ احلسلم أن صٗمٞم٦م زوج اًمٜمبل 

ذم اقمتٙم٤مومف ذم اعمسجد ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، ومتحدصم٧م قمٜمده ؾم٤مقم٦م، صمؿ 

ب قمٜمد سم٤م-ُمٕمٝم٤م ي٘مٚمبٝم٤م، طمتك إذا سمٚمٖم٧م سم٤مب اعمسجد  ☺ ىم٤مُم٧م شمٜم٘مٚم٥م، وم٘م٤مم اًمٜمبل 
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وم٘م٤مل هلام رؾمقل اهلل  ،☺ ُمر رضمالن ُمـ إنّم٤مر ومسٚمام قمغم رؾمقل اهلل  -أم ؾمٚمٛم٦م

قمغم رؾمٚمٙمام، إٟمام هل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل. وم٘م٤مٓ: ؾمبح٤من اهلل. ويمؼم قمٚمٞمٝمام،  :☺ 

إن اًمِمٞمٓم٤من يبٚمغ ُمبٚمغ اًمدم، وإين ظمِمٞم٧م أن ي٘مذف ذم ىمٚمقسمٙمام  :☺ وم٘م٤مل اًمٜمبل 

خ٤من قمـ اسمـ قمٛمر: "أن قمٛمر ؾم٠مل وروى اًمِمٞم -وهذا ًمٗمٔمف-ؿمٞمًئ٤م" رواه اًمبخ٤مرى

ىم٤مل: يمٜم٧م ٟمذرت ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أن أقمتٙمػ ًمٞمٚم٦م ذم اعمسجد احلرام. ىم٤مل:  ☺ اًمٜمبل 

وم٠موف سمٜمذرك". وذم ًمٗمظ اًمبخ٤مري: "أوف سمٜمذرك اقمتٙمػ ًمٞمٚم٦م".وذم رواي٦م عمسٚمؿ: 

ٟم٦م )سمٕمد أن رضمع ُمـ قوه ☺ "أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾم٠مل رؾمقل اهلل  سم٤مجلٕمرا

( إين ٟمذرت ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أن أقمتٙمػ يقًُم٤م ذم اعمسجد اًمٓم٤مئػ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل

ىم٤مل:  ☺ احلرام ومٙمٞمػ شمرى؟ ىم٤مل: اذه٥م وم٤مقمتٙمػ يقًُم٤م".قمـ أيب أُم٤مُم٦م قمـ اًمٜمبل 

  مل يٛم٧م ىمٚمبف يقم متقت اًم٘مٚمقب".رواه ق ا ـه ٤م"ُمـ ىم٤مم ًمٞمٚمتل اًمٕمٞمديـ َّلل  حمتسبً 

سؿ وىم٤مل ص٤مطم٥م سمح٨م وم٘مف آقمتٙم٤مف: يٜم٘مسؿ آقمتٙم٤مف إمم ىمسٛملم: اًم٘م

إصؾ ذم آقمتٙم٤مف ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: "وأمجٕمقا قإول: آقمتٙم٤مف اعمسٜمقن: وهذا ه

 اإٓ أن يقضمبف اعمرء قمغم ٟمٗمسف ٟمذرً  ٤مقمغم أن آقمتٙم٤مف ؾمٜم٦م ٓ جي٥م قمغم اًمٜم٤مس ومرًض 

اًم٘مسؿ اًمث٤مين: آقمتٙم٤مف  .ح٤م شم٘مدم ُمـ أدًم٦م ُمنموقمٞم٦م آقمتٙم٤مف)ومٞمج٥م قمٚمٞمف".

ىم٤مل: "ُمـ ٟمذر )أن اًمٜمبل  ،(. حلدي٨م قم٤مئِم٦م٤م٤مقمً اًمقاضم٥م: جي٥م آقمتٙم٤مف سم٤مًمٜمذر إمج

"أن قمٛمر :أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف، وُمـ ٟمذر أن يٕمّمٞمف ومال يٕمّمف".وحلدي٨م اسمـ قمٛمر

م ىم٤مل:  ؾم٠مل اًمٜمبل ىم٤مل: يمٜم٧م ٟمذرت ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أن أقمتٙمػ ًمٞمٚم٦م ذم اعمسجد احلرا

أوف سمٜمذرك" وهؾ جي٥م آقمتٙم٤مف سم٤مًمنموع ومٞمف؟ومٞمف ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ: اًم٘مقل 

ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. اًم٘مقل اًمث٤مين: أنف جي٥م قول: أنف ٓ جي٥م سم٤مًمنموع ومٞمف. وهإ

سم٤مًمنموع ومٞمف سمٛمٕمٜمك أنف إذا ىمٓمٕمف وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مْمٞمف. وُمـ ذوط صحتف 

اعمت٘مدم: "إٟمام إقمامل )واًمٜمٞم٦م: حلدي٨م قمٛمر  اإلؾمالم سم٤مًمٓمبع واًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز

اعمسجد ىمد ي٘مّمد سمف آقمتٙم٤مف  سم٤مًمذ٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى"وٕن اًمٚمب٨م ذم
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ومتج٥م  ٤موىمد ي٘مّمد سمف همػمه وم٤مطمتٞم٩م إمم اًمٜمٞم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام. وإن يم٤من آقمتٙم٤مف واضمبً 

ُمستح٥م. ومال سمد ُمـ ٟمٞم٦م قواضم٥م وُمٜمف ُم٤م هقٟمٞم٦م اًمٗمرضٞم٦م؛ ٕن آقمتٙم٤مف ُمٜمف ُم٤م ه

ّمح متٞمز سملم ٟمققمل اًمٕمب٤مدة وهذا سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م. ىم٤مل اسمـ هبػمة: "واشمٗم٘مقا قمغم أنف ٓ ي

 -اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس واجلٜم٤مسم٦م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء  إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م"(. اًمنمط اخل٤مُمس

ذم طمٙمؿ اقمتٙم٤مف احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء واجلٜم٥م قمغم ىمقًملم: اًم٘مقل إول:  -رمحٝمؿ اهلل 

ًمٙمـ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م: اًمٓمٝم٤مرة ُمـ  .ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿقاحلرُم٦م وقمدم اًمّمح٦م. وه

تٙم٤مف اًمقاضم٥م ٓؿمؽماط اًمّمقم ًمف. وأُم٤م احلٞمض واًمٜمٗم٤مس ذط ًمٚمّمح٦م ذم آقم

اًمتٓمقع وم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس واجلٜم٤مسم٦م ذط ًمٚمحؾ دون اًمّمح٦م. اًم٘مقل 

ىمقل اًمٔم٤مهري٦م. اؾمتدل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قاًمث٤مين: صح٦م اقمتٙم٤مومٝمؿ ذم اعمسجد. وه

قمغم قمدم صح٦م اقمتٙم٤مف احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء واجلٜم٥م سم٤مٕدًم٦م اًمداًم٦م قمغم حتريؿ ًمبثٝمؿ 

 .ذم اعمسجد

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -1
. ىم٤مل [43]اًمٜمس٤مء:  َّ هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

اًمِم٤مومٕمل: )ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مرآن ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ شم٘مرسمقا ُمقاضع اًمّمالة، وُم٤م أؿمبف ُم٤م 

اعمسجد(. قىم٤مل سمام ىم٤مل؛ ٕنف ًمٞمس ذم اًمّمالة قمبقر ؾمبٞمؾ، إٟمام اًمسبٞمؾ ذم ُمقضٕمٝم٤م وه

: ٤مويدل هلذا اًمتٗمسػم أجًْم  .ـ أنس واسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمب٤مسوىمد ورد هذا اًمتٗمسػم قم

ًٓ قؾمب٥م ٟمزول أي٦م، وه ُمـ إنّم٤مر يم٤مٟم٧م أبقاهبؿ ذم اعمسجد ومٙم٤مٟم٧م  أن رضم٤م

إٓ ذم اعمسجد وم٠منزل  ا شمّمٞمبٝمؿ اجلٜم٤مسم٦م وٓ ُم٤مء قمٜمدهؿ ومػميدون اح٤مء وٓ جيدون ممرً 

٤مق ويّمح اقمتٙم٤مف اعمستح٤مض٦م سم٤مشمٗم -َّ خت  حت جت هب مب ُّٱاهلل شمٕم٤ممم: 

إئٛم٦م. وىمد ٟم٘مؾ اسمـ ضمرير اإلمج٤مع قمغم أهن٤م شم٘مرأ اًم٘مرآن، وأن قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اًمٗمرائض 

ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: "ويٚمحؼ سم٤معمستح٤مض٦م ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يمٛمـ سمف ؾمٚمس  اًمتل قمغم اًمٓم٤مهر
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اًمبقل، واعمذي، واًمقدي، وُمـ سمف ضمرح يسٞمؾ ذم ضمقاز آقمتٙم٤مف".ويِمؽمط: قمدم 

ًمئال يّمٞم٥م اعمسجد، وي٠ميت ُمٜمع  شمٚمقي٨م اعمسجد، وهلذا وضٕم٧م اًمٓمس٧م حتتٝم٤م

  ؟اعمٕمتٙمػ ُمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف شم٘مذير ًمٚمٛمسجد. وهؾ يِمؽمط اًمّمقم أجْم٤م

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اؿمؽماط اًمّمقم ًمّمح٦م آقمتٙم٤مف قمغم أىمقال: اًم٘مقل إول: 

ُمذه٥م قوه قمدم اؿمؽماط اًمّمقم ًمّمح٦م آقمتٙم٤مف. وسمف ىم٤مل سمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦م

  .وسمف ىم٤مل اسمـ طمزم واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

قل اًمث٤مين: أن اًمّمقم ذط ًمّمح٦م آقمتٙم٤مف اًمقاضم٥م دون اًمتٓمقع. اًم٘م

 ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م.قوه

وسمف ىم٤مل  ُمذه٥م اح٤مًمٙمٞم٦مقوه .٤ماًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أنف ذط ًمّمح٦م آقمتٙم٤مف ُمٓمٚم٘مً 

قمـ  - سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ورواي٦م قمـ أمحد اظمت٤مره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ ا ـه

إلذاف ىم٤مل اهلل ضمؾ ذيمره: رم يمت٤مسمف ا ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ؒ ُمنموقمٞم٦م آقمتٙم٤مف

أي٦م. وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن  َّيث ىث نث مث زث رث ُّٱ

آقمتٙم٤مف ٓ جي٥م قمغم اًمٜم٤مس ومرض٤م هلل، إٓ أن يقضم٥م اعمرء قمغم ٟمٗمسف آقمتٙم٤مف 

ىم٤مل: ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف، وُمـ ٟمذر أن  ☺ ٟمذرا ومٞمج٥م قمٚمٞمف. ٕن اًمٜمبل 

يم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ  ☺ يٕميص اهلل ومال يٕمّمف. وصمب٧م أن رؾمقل اهلل 

يم٤من إذا أراد أن يٕمتٙمػ صغم  ☺ رُمْم٤من طمتك شمقوم٤مه اهلل. وصمب٧م أن رؾمقل اهلل

واظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م دظمقل اعمٕمتٙمػ ذم اقمتٙم٤مومف.  -اًمّمبح، صمؿ دظمؾ ذم ُمٕمتٙمٗم٦م. 

وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: يدظمؾ ىمبؾ همروب اًمِمٛمس إذا أراد اقمتٙم٤مف ؿمٝمر رُمْم٤من، هذا ىمقل 

صمقر: إذا أراد قوأمحد، وأصح٤مب اًمرأي. وىم٤مل أب اًمٜمخٕمل، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل،

اقمتٙم٤مف قمنمة أج٤مم دظمؾ ذم اقمتٙم٤مومف ىمبؾ ـمٚمقع اًمٗمجر، وإذا أراد اقمتٙم٤مف قمنم ًمٞم٤مل 

دظمؾ ىمبؾ همروب اًمِمٛمس. وىم٤مل وإوزاقمل: سمٔم٤مهر احلدي٨م يّمكم ذم اعمسجد 
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 ☺ سمٙمر: ويمذًمؽ أىمقل. صمب٧م أن رؾمقل اهللقاًمّمبح، صمؿ ي٘مقم إمم ُمٕمتٙمٗمف. ىم٤مل أب

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن  -ٓ يدظمؾ اًمبٞم٧م إٓ حل٤مضم٦م اإلٟمس٤من. يم٤من 

واظمتٚمٗمقا ذم ظمروضمف إمم ؾمقى ذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م  -خيرج ُمـ ُمٕمتٙمٗمف ًمٚمٖم٤مئط واًمبقل. 

ـم٤مئٗم٦م: ًمف أن يِمٝمد اجلٛمٕم٦م، ويٕمقد اعمرىض، ويتبع اجلٜم٤مئز، روى هذا اًم٘مقل قمـ قمكم، 

سـ اًمبٍمي، واًمٜمخٕمل. وُمٜمٕم٧م وًمٞمس سمث٤مسم٧م قمٜمف، وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، واحل

ـم٤مئٗم٦م: اعمٕمتٙمػ ُمـ ؿمٝمقد اجلٜم٤مئز، وقمٞم٤مدة اعمرىض، هذا ىمقل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، 

سمٙمر: ٓ قوقمروة سمـ اًمزسمػم، واًمزهري، وجم٤مهد، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأيب صمقر. ىم٤مل أب

خيرج ًمف،  ☺ اًمذي يم٤من اًمٜمبلقخيرج اعمٕمتٙمػ ُمـ اقمتٙم٤مومف إٓ ح٤م ٓ سمد ًمف ُمٜمف. وه

ًمٚمجٛمٕم٦م، ويرضمع إذا ؾمٚمؿ؛ ٕنف ظمروج إمم ومرض، وفم٤مهر طمدي٨م رؾمقل اهلل وخيرج 

 -رم اإلىمٜم٤مع  اسمـ اًم٘مٓم٤من ؒ يدل قمغم أن اعمٕمتٙمػ يتٛمِمك ذم اعمسجد.ىم٤مل ☺ 

وأنتؿ قم٤ميمٗمقن ذم »وأمجٕمقا أن آقمتٙم٤مف ٓ يٙمقن ]إٓ ذم اعمسجد[ ًم٘مقًمف قمز وضمؾ: 

د سم٤معمس٤مضمد ذم أي٦م.  ، واظمتٚمٗمقا شاعمس٤مضمد أمجٕمقا أن آقمتٙم٤مف ٓ جي٥م و-ذم اعمرا

واجلٛمٞمع  -قمغم اًمٜم٤مس ومرًض٤م، إٓ أن يقضمبف اعمرء قمغم ٟمٗمسف ٟمذًرا، ومٞمج٥م قمٚمٞمف. 

وأمجٕمقا أن ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن خيرج  -ُمتٗم٘مقن قمغم أن اعمٕمتٙمػ ًمف أن خيرج إمم اجلٛمٕم٦م. 

وإذا طم٤مض٧م اعمٕمتٙمٗم٦م رضمٕم٧م إمم سمٞمتٝم٤م، وم٢مذا ـمٝمرت  -ُمـ ُمٕمتٙمٗمف ًمٚمٖم٤مئط واًمبقل. 

سجد ؾم٤مقمتئذ، وشمبٜمك يمام إذا طم٤مض٧م ذم ؿمٝمري صٞم٤مُمٝم٤م إذا وضمب٤م رضمٕم٧م إمم اعم

وأهؾ اًمٕمٚمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أنف ٓ جي٥م  -قمٚمٞمٝم٤م ُمتت٤مسمٕملم، وقمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء. 

ه وذع ذم ومٕمٚمف صمؿ ىمٓمٕمف ًمٕمذر.  ىمْم٤مء آقمتٙم٤مف إٓ قمغم ُمـ ٟمقا

٤م ُمع اًمروض٦م ٟمحٞم٤م ُمٕم يمام يم٤من اًمققمد ذم سمداي٦م اعمس٠مخ٦م ومٗمل وىمتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م هذه :صم٤مٟمٞم٤م 

اًمٗمٞمح٤مء وُم٤م ي٘م٤مرب اًمثالصملم ُمـ صحٞمح اخلؼم قمـ ظمػم اًمبنم صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف 

 آداب وأطمٙم٤مم ذم سمٕمض -وٟمتزيمك ومٞمٝم٤م قمغم ؾمٜمتف  وؾمٚمؿ ٟمٕمٞمش حلٔم٤مت ؾمٕم٤مدة ٟمتٕمٚمؿ

 .اًمّمٞم٤مم
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داوود رم ؾمٜمٜمف ُم٤م يِمٕمر هبذه اًمؼميم٦م واًمتخٗمٞمػ رم شمنميع قوم٘مد روى اإلُم٤مم أب -1

قمـ  وم٘م٤مل وىمد ؾمبؼ ذيمره اًمبداي٦م وىمد صححف إًمب٤مين ؒ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمّمٞم٤مم رم

َُم٦َم سمـ ىمٞمس  :اًمؼماء ىم٤مل يم٤من اًمرضمؾ إذا ص٤مم ومٜم٤مم؛ مل ي٠ميمؾ إمم ُمثٚمٝم٤م، وإن ِسْ

ىم٤مًم٧م ٓ ًمٕمغم أذه٥م  ، وم٘م٤مل: هؾ قمٜمدك رء؟إنّم٤مري أتك اُمرأتف ويم٤من ص٤مئاًم 

ٝم٤مر طمتك وم٠مـمٚم٥م ًمؽ ومذهب٧م وهمٚمبتف قمٞمٜمف ومج٤مءت وم٘م٤مًم٧م ظمٞمب٦م ًمؽ! ومٚمؿ يٜمتّمػ اًمٜم

 خل ُّٱ ومٜمزًم٧م: ؟☺ هُمٌِمَ قمٚمٞمف، ويم٤من يٕمٛمؾ َيْقَُمُف رم أرضف وَمُذيمَِر ذًمؽ ًمٚمٜمبل 
 ىمرأ إمم ىمقًمف: )ُمـ اًمٗمجر( َّخم حم جم يل ىل مل

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وأظمرضمف اًمبخ٤مري. وصححف اًمؽمُمذى:ىمٚم٧م

ـْ َذَرقَمُف ىَمْلٌء وه" :☺ قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -2 ٚمٞمس ص٤مئؿ؛ ومقَُم

  (.قمٚمٞمف ىمْم٤مء، وإِن اؾمت٘م٤مء؛ وَمْٚمَٞمْ٘مِض )إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمبخ٤مري

ص٤مئؿ، ويب٤مذ قُيَ٘مبُؾ وه ☺ يم٤من رؾمقل اهلل  :قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م -3

)ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمبخ٤مري.  .ص٤مئؿ، وًمٙمٜمف يم٤من أُمٚمؽ إلرسمفقوه

 .(وىم٤مل اًمؽمُمذي: " طمدي٨م طمسـ صحٞمح وُمسٚمؿ ذم "صحٞمحٞمٝمام".قوأظمرضمف ه

وروى قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: هَِمِْم٧م وم٘مَبٚم٧ُم وأن٤م 

؛ ىمبٚم٧ُم وأن٤م ص٤مئؿ؟! قمٔمٞماًم  ا ص٤مئؿ، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل! صٜمٕم٧م اًمٞمقم أُمرً 

وىمد  ؟ُمْمٛمْم٧م ُمـ اح٤مء وأن٧م ص٤مئؿ؟! ". ىمٚم٧م: ٓ سم٠مس! ىم٤مل:ومٛمفقىم٤مل:أرأج٧م ًم

 :وم٘م٤مل روى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ؒ

قمٞمؾ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد أظمؼمٟم٤م اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمام -4

أضمقد  ☺ ىم٤مل: يم٤من اًمٜمبل  ¶قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م أن اسمـ قمب٤مس 

اًمٜم٤مس سم٤مخلػم ويم٤من أضمقد ُم٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ ويم٤من ضمؼميؾ 

اًم٘مرآن وم٢مذا  ☺ يٚم٘م٤مه يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من طمتك يٜمسٚمخ يٕمرض قمٚمٞمف اًمٜمبل  ♠
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ورم آداسمف روى  (يم٤من أضمقد سم٤مخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦م ♠ًم٘مٞمف ضمؼميؾ 

 .سمسٜمده اًمبخ٤مري ؒ

ُمـ مل يدع ىمقل ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :رىض اهلل قمٜمف ىم٤مل قمـ أيب هريرة -5 

سمف وُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم  - (اًمزور واًمٕمٛمؾ سمف ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يدع ـمٕم٤مُمف وذا

 .ومٞمف واًمتٞمسػم

ـْ  -6   ◙ َأبِك ُهَرْيَرَة  ُم٤مرواه اإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمسٜمده قَم
ِ
 ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ـْ َٟمِسَك َوهُ » ☺  ُ َوؾَمَ٘م٤مهُ وَص٤مِئٌؿ وَم٠َميَمَؾ أَ قَُم اَم َأـْمَٕمَٛمُف اَّلل  َب وَمْٚمُٞمتِؿ  َصْقَُمُف وَم٢ِمٟم   . شَذِ

ـِ َيَس٤مٍر  -7 ـْ ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم ضُمِؾ ُيّْمبُِح ضُمٜمُبً  ▲َأن ُف ؾَم٠َمَل ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم وقَم ـِ اًمر  ٤م قَم

 
ِ
ـْ  ☺  َأجَُّمقُم ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّلل   -.(هَمػْمِ اطْمتاَِلٍم صُمؿ  َيُّمقمُ ُيّْمبُِح ضُمٜمًُب٤م ُِم

  ☺  َأن  قَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜم بِكِّ  وسمسٜمده
ِ
ُيْدِريُمُف اًْمَٗمْجُر ذم  ☺  ىَم٤مًَم٧ْم ىَمْد يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّلل 

ـْ هَمػْمِ قَرَُمَْم٤مَن َوهُ  وي٘م٤مس قمغم ذًمؽ -ىمٚم٧م  .(ِسُؾ َوَيُّمقمُ طُمُٚمٍؿ وَمَٞمْٖمتَ  ضُمٜم٥ٌُم ُِم

احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء إذا ـمٝمرت )اٟم٘مٓمع اًمدم( ىمبؾ اًمٗمجر وـمٚمع اًمٗمجر ومل شمٖمتسؾ سمٕمد 

 .وصٞم٤مُمٝم٤م صحٞمح شمٜمقى اًمّمٞم٤مم ىمبؾ اًمٗمجر

ـِ قَمب ٤مٍس  ورم ىمْم٤مء اًمّمقم قمـ اعمٞم٧م روى ؒ -8 ـِ اسْم  ¶سمسٜمده قَم

 
ِ
ًة َأت٧َْم َرؾُمقَل اَّلل  ك َُم٤مشَم٧ْم َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م َصْقُم ؿَمْٝمٍر. وَمَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مًمَ  ☺  َأن  اُْمَرأَ ٧ْم إِن  ُأُمِّ

ـٌ َأيُمٜم٧ِْم شَمْ٘مِْمٞمٜمَفُ قَأَرَأج٧ِْم ًمَ »  َأطَمؼُّ »ىَم٤مًَم٧ْم َٟمَٕمْؿ. ىَم٤مَل  .شيَم٤مَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م َدْي
ِ
ـُ اَّلل  وَمَدْي

 
ِ
ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - .شسم٤ِمًْمَ٘مَْم٤مء ـْ قُمْرَوَة قَم   -رىض اهلل قمٜمٝم٤م-وقَم

ِ
ىَم٤مَل  ☺  َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ـْ َُم٤مَت َوقَمَٚمْٞمِف ِصَٞم٤مٌم َص٤مَم قَمٜمُْف َوًمِٞمُّفُ » ويمالمه٤م رم صحٞمح اًمبخ٤مري قمٜمٝمام  شَُم

قمدة  رمحف اهلل شمٕم٤مممروى  -ورم ومْمؾ اًمّمقم واًمتٓمقع ومٞمف -وسمدوره .¶

  .أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م
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ـْ َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىِّ  -1  ◙ ُم٤م رواه قَم
ِ
ـْ » ☺  ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َُم٤م ُِم

ـِ اًمٜم ٤مِر ؾَمْبِٕملَم قَمبْ  ُ سمَِذًمَِؽ اًْمَٞمْقِم َوضْمَٝمُف قَم  إِٓ  سَم٤مقَمَد اَّلل 
ِ
ٍد َيُّمقُم َيْقًُم٤م ذم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

  .شظَمِريًٗم٤م

ـْ  وومٞمف ◙طمدي٨م أبك ىمت٤مدة إنّم٤مري  وروى سمسٜمده ُمـ -2 ىَم٤مَل َوؾُمِئَؾ قَم

صْمٜملَْمِ ىَم٤مَل  ِٓ وقمـ صقم . شُأنِْزَل قَمغَم  وِمٞمفِ وَوَيْقٌم سُمِٕمْث٧ُم أَ َذاَك َيْقٌم ُوًمِْدُت وِمٞمِف »َصْقِم َيْقِم ا

ْهرِ »وَمَ٘م٤مَل  اًمدهر ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر َوَرَُمَْم٤مَن إمَِم َرَُمَْم٤مَن َصْقُم اًمد    .شَصْقُم صَماَلصَم٦ٍم ُِم

ـْ َصْقِم َيْقِم قَمَروَم٦َم وَمَ٘م٤مَل  -3 ٤مِضَٞم٦َم َواًْمَب٤مىمَِٞم٦مَ »ىَم٤مَل َوؾُمِئَؾ قَم ٜم٦ََم اْحَ ُر اًمس  ىَم٤مَل  .شُيَٙمٗمِّ

ـْ َصْقِم َيْقِم قَم٤مؿُمقَراَء وَمَ٘م٤مَل  ٤مِضٞم٦َمَ »َوؾُمِئَؾ قَم ٜم٦ََم اْحَ ُر اًمس   .شُيَٙمٗمِّ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة  -4  ◙ وروى قَم
ِ
َٞم٤مِم » ☺  ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َأوْمَْمُؾ اًمّمِّ

اَلِة سَمْٕمَد اًْمَٗمرِ  ُم َوَأوْمَْمُؾ اًمّم   اعْمَُحر 
ِ
ْٞمؾِ سَمْٕمَد َرَُمَْم٤مَن ؿَمْٝمُر اَّلل   .شيَْم٦ِم َصاَلُة اًمٚم 

ـْ َأبِك َأجُّقَب إنّم٤مري  -5  ◙ وروى سمسٜمده قَم
ِ
صَمُف َأن  َرؾُمقَل اَّلل   َأن ُف طَمد 

ْهرِ »ىَم٤مَل  ☺  ٍل يَم٤مَن يَمِّمَٞم٤مِم اًمد  ا ـْ ؿَمق  ـْ َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن صُمؿ  َأتَْبَٕمُف ؾِمت٤ًّم ُِم  :ىمٚم٧م. شَُم

ًمّم٤مئؿ هل٤م اعمٝمؿ أن يٜمتٝمك ُمٜمٝم٤م وجيقز صٞم٤مُمٝم٤م ُمتت٤مًمٞم٦م وهمػم ذًمؽ طمس٥م اؾمتٓم٤مقم٦م ا

ىمبؾ ُم٣م ؿمٝمر ؿمقال وهبذه اعمٜم٤مؾمب٦م أمهس رم آذان اظمقاٟمك اعمسٚمٛملم رضم٤مٓ وٟمس٤مءا 

ومٞمام يرويف قمـ رب اًمٕمزة واجلالل رم  ☺ ىم٤مئال ًمٜمتذيمر اظمقاٟمك ُم٤م رواه اعمٕمّمقم 

سمِمئ أطم٥م إمم مم٤م اومؽمضف قمٚمٞمف(  وُم٤م شم٘مرب إمم قمبدى) احلدي٨م اًم٘مدد اًمّمحٞمح

واقمٚمؿ أن اهلل ٓي٘مبؾ ٟم٤مومٚم٦م طمتك )اًمّمديؼ اًمٗم٤مروق رىض اهلل قمٜمٝمام  وُم٤م وص سمف

ومٛمـ همػم اعم٘مبقل واعمٕم٘مقل سمؾ واعمثػم ًمٚمٕمج٥م واًمٖمْم٥م ذم آن  (شم١مدى اًمٗمريْم٦م

هؾ يٙمقٟمقا قمغم سمٕمض وٓ  واطمد أن شمس٠مل ُمتؼمضم٦م ُمثال قمـ صٞم٤مم اًمست٦م اًمبٞمض

وسمٕمد  ل اعمٗمروض؟ ي٤مأظمتك اعمسٙمٞمٜم٦م يريد اهلل ُمٜمؽ أوٓ احلج٤مب اًمنمقم؟ُمتٗمرىملم

ذًمؽ صقُمل هذه إج٤مم اًمست٦م يمام شمِم٤مءى أوىمد يس٠مل ؾم٤مدى ُمريض ُمـ أضمٝمزة 

 يس٠ملويسٕمد سمتٕمذي٥م إبري٤مء( ذات اًمس١مال أ (إُمـ)اًم٘مٛمع واعمسامة زورا وظمداقم٤م 
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 قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م قمـ اًمٕمٛمرةقهمػمهؿ ممـ هوأ ُمقيمٚم٦م ويم٤مشمبف وؿم٤مهديفوآيمؾ اًمرسم٤م أ

اظمقاٟمك اٟمف ُمٜمٝم٩م اهلل اًمِم٤مُمؾ اعمتٙم٤مُمؾ  -ُمـ ؿمقال  صٞم٤مم اًمست٦موصالة اًمؽماويح أوأ

ة اجلٝمالء ُمـ سمٞمٜمٜم٤م أ يمٞمد احل٤مىمديـ إقمداء ُمـ وومال خيدقمٜمٙمؿ قمـ يمامًمف صٗم٤مىم٦م وضمرأ

 وُم٤م زًمٜم٤م ُمع اًمروض٦م اًمٗمٞمح٤مء ورم ؾمٞم٤مق اًمتذيمػم سم٤مًمسٜمـ وُمٕمٝم٤م يزيم٤مة اًمٗمٓمر. .همػمٟم٤م

سمـ قمٛمر روى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري سمسٜمده قمـ قمٛمر سمـ ٟم٤مومع قمـ أبٞمف قمـ ا -1

ص٤مقم٤م ُمـ ؿمٕمػم وزيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مقم٤م ُمـ متر أ ☺ ومرض رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ¶

قمغم اًمٕمبد واحلر واًمذيمر وإنثك واًمّمٖمػم واًمٙمبػم ُمـ اعمسٚمٛملم وأُمر هب٤م أن شم١مدى 

ـْ َٟم٤مومٍِع  ورواه ُمسٚمؿ أجْم٤م ذم سم٤مسمف سمسٜمده قمـ - ىمبؾ ظمروج اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة َُم٤مًمٍِؽ قَم

ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمق ـِ اسْم  قَم
ِ
ـْ َرَُمَْم٤مَن قَمغَم اًمٜم ٤مِس َص٤مقًم٤م  ☺  َل اَّلل  وَمَرَض َزيَم٤مَة اًْمِٗمْٓمِر ُِم

ـْ مَتٍْر أَ  ـْ ؿَمِٕمػٍم قَمغَم يُمؾِّ طُمرٍّ أَ وُِم ـَ وقَمْبٍد َذيَمٍر أَ وَص٤مقًم٤م ُِم وقمـ ُم٤م  -اعمسٚمٛملم. ُأنَْثك ُِم

 .خيرج ُمٜمف اًمزيم٤مة

ـْ ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرى  َيُ٘مقُل يُمٜم ٤م ُٟمخْ  روى سمسٜمده قمـ أبك -2 ِرُج َزيَم٤مَة اًْمِٗمْٓمِر َص٤مقًم٤م ُِم

ـْ ؿَمِٕمػٍم أَ وـَمَٕم٤مٍم أَ  ـْ مَتٍْر أَ وَص٤مقًم٤م ُِم ـْ َأىمٍِط أَ وَص٤مقًم٤م ُِم ـْ َزسمِٞم٥ٍم وَص٤مقًم٤م ُِم  .َص٤مقًم٤م ُِم

طمدصمٜم٤م آدم طمدصمٜم٤م طمٗمص  قمـ آظمر ُمققمد إلظمراضمٝم٤م وىم٤مل اًمبخ٤مري ؒ -14

 .¶سمـ ُمٞمرسة طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

أُمر سمزيم٤مة اًمٗمٓمر ىمبؾ ظمروج اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة ورواه ُمسٚمؿ  ☺ ل أن اًمٜمب -3 

 
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل   سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  ـْ َٟم٤موِمٍع قَم ِج َزيَم٤مِة اًْمِٗمْٓمِر َأْن شُم١َمد ى  ☺  قَم َأَُمَر سم٢ِِمظْمَرا

اَلِة.  سم٤مب رم وُمـ اًمسٜمـ ومٞمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ؒ ىَمْبَؾ ظُمُروِج اًمٜم ٤مِس إمَِم اًمّم 

  .اًمٗمْم٤مئؾ

1-  
ِ
يَم٤مَن إَِذا َرأى اهلاَلَل، ىَم٤مَل:  ☺ : أن  اًمٜمبل  ◙ قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمِد اهلل

اَلَُم٦ِم َواإلؾْماَلِم، َريبِّ َوَرسمَُّؽ اهلُل، ِهالُل ُرؿْمٍد » ـِ َواإليامِن، َواًمس  ُف قَمَٚمْٞمٜم٤َم سم٤ِمُْٕم اًمٚم ُٝمؿ  أِهٚم 

 .شطمدي٨م طمسـ»رواه اًمؽمُمذي، وىم٤مل: ش. وظَمػْمٍ 
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َة  -2  ـِ ◙ قمـ ًَمِ٘مٞمط سمـ َصؼِمَ ين قَم ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م رؾمقل اهلل، أظْمؼِمْ

؟ ىَم٤مَل: 
ِ
أؾْمبِغ اًمُقُضقَء، َوظَمٚمِّْؾ سَملْمَ إََص٤مسمِِع، َوسَم٤مًمِْغ ذم آؾْمتِٜمَِْم٤مِق، إِٓ  َأْن »اًمُقُضقء

 ش.طمدي٨م طمسـ صحٞمح»داود واًمؽمُمذي، وىم٤مل: قرواه َأبُ ش. شَمُٙمقَن َص٤مِئاًم 

ـْ أج ٤مٍم، اًمَٕمَٛمُؾ » :☺ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل ¶اسمـ قمب٤مس قمـ  -3 َُم٤م ُِم

ـْ هِذِه إَج ٤مم  ُِم
ِ
ٞمَٝم٤م أطَم٥مُّ إمَِم اهلل

٤مًمُِح ومِ ، ش اًمّم 
ِ
: َي٤م رؾمقَل اهلل يٕمٜمل أج٤مم اًمٕمنم. ىم٤مًمقا

؟ ىَم٤مَل: 
ِ
، إِٓ  َرضُمٌؾ »َوَٓ اجِلَٝم٤مُد ذم ؾَمبٞمِؾ اهلل

ِ
ظَمَرَج سمِٜمَْٗمِسِف  َوَٓ اجِلَٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل

 
ٍ
ـْ َذًمَِؽ سمٌَِمء  .رواه اًمبخ٤مريش. َوَُم٤مًمِِف، وَمَٚمْؿ َيْرضِمْع ُِم

ـْ سَمِ٘مٞم٧ُم إمَِم ىَم٤مسمٍؾ » :☺ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل ¶وقمـ اسمـ قمب٤مس  -4 ًَمِئ

ـ  اًمت ٤مؾِمعَ   رواه ُمسٚمؿ.ش. َُٕصقَُم

 :☺  ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل¶سمـ اًمٕم٤مص وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر -5 

ْهِر يُمٚمِّفِ » ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر َصْقُم اًمد   ُمتٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف.ش. َصْقُم صَماَلصَم٦ِم أج ٤مٍم ُِم

ـْ وَمٓم َر َص٤مِئاًم، »ىَم٤مَل:  ☺ قمـ اًمٜمبل ◙ قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد اجلَُٝمٜمِلِّ  -6  َُم

ءٌ  ٤مِئِؿ َرْ ـْ أضْمِر اًمّم  ُمذي، وىم٤مل: رواه اًمؽمش. يَم٤مَن ًَمُف ُِمْثُؾ أضْمِرِه، هَمػْمَ أن ُف َٓ ُيٜمَْ٘مُص ُِم

وسم٤مًمٓمبع ٓ ٟمٜمسك أن اًمّمٞم٤مم وىم٤مي٦م ُمـ ؾمٛمقم اعمٕم٤مص ش.طمدي٨م طمسـ صحٞمح»

طمديث٤م ًمف ومقائد قمدة قمـ يمٕم٥م سمـ قُمجرة  إًمب٤مين ؒ وم٘مد صحح وهل٥م اًمِمٝمقة

َء » :☺ ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل ◙  ُأقمٞمذك سم٤مهلل ي٤م يمٕم٥َم سمـ قُمْجَرَة ُمـ ُأُمرا

ىمٝمؿ  ذم يمذهبؿ، وأقم٤مهنؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ، يٙمقٟمقن ُمـ سمٕمدي، ومٛمـ همٌم أبقاهَبؿ ومّمد 

مل يٖمَش ومٚمؿ وومٚمٞمس ُمٜمِّل وًمس٧ُم ُمٜمف، وٓ يِرُد قمكم  احلقض، وُمـ هَمٌِمَ أبقاهبؿ أ

ُد قمكم  احلقض، ي٤م قيّمدىمٝمؿ ذم يمذهبؿ ومل ُيٕمٜمٝمؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ ومٝم
ُمٜمِّل وأن٤م ُمٜمف، وؾَمػَمِ

ـَ قُمجرَة: اًمّمالُة سمره٤مٌن، واًمّمقُم ضمٜم٦ٌّم طمّمٞمٜم٦ٌم، واًمّمدىم٦ُم شمٓمٗم ئ اخلٓمٞمئ٦م يمام يمٕم٥َم سم

ـَ قُمجرَة، إٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م حلٌؿ َٟمَب٧َم ُمـ ؾُمْح٧ٍم، اًمٜم٤مُر  يٓمٗمئ اح٤مُء اًمٜم٤مَر، ي٤م يمٕم٥َم سم
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ـَ قُمجرَة، اًمٜم٤مُس هم٤مدي٤من: ومٛمبت٤مٌع َٟمْٗمَسف ومُٛمْٕمت٘مٝم٤م، وسم٤مئٌع َٟمْٗمَسف  أومم سمف، ي٤م يمٕم٥َم سم

مم قمـ أيب سمٙمر سمـ داود رمحٝمام اهلل شمٕم٤مقومٞمام رواه اإلُم٤مم أمحد وأب وشم٠مُمؾ ُمٕمك شومُٛمقسمُِ٘مٝم٤م

يّم٥م اح٤مء  ☺ ىم٤مل: "رأج٧م اًمٜمبل  ☺ قمبد اًمرمحـ قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل 

سم٤مًمتذيمػم سم٤مٕج٤مم اًمتك هنك رؾمقل  وأظمتؿ شمٚمؽ اعمس٠مخ٦م ص٤مئؿ".ققمغم رأؾمف ُمـ احلر وه

 قمٜمٝم٤م وهك يمام ذيمره٤م ص٤مطم٥م اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمرسة طمٗمٔمف اهلل ☺ اهلل 

 :()سمتٍمف يسػم

"ؿمٝمدُت اًمٕمٞمد ُمع قمٛمر  قمـ أيب قمبٞمد ىم٤مل: وى اًمبخ٤مري سمسٜمدهوم٘مد ر اًمٕمٞمدان -1

قمـ صٞم٤مُمٝمام: يقم  ☺ وم٘م٤مل: هذان يقُم٤من هنك رؾمقل اهلل  ◙سمـ اخلٓم٤مب 

 .وِمٓمريمؿ ُمـ صٞم٤مُمٙمؿ، واًمٞمقم أظمر شم٠ميمٚمقن ومٞمف ُمـ ُٟمُسِٙمُٙمؿ

 .أج٤ّمم اًمتنميؼ )إج٤مم اًمثالصم٦م اًمتك شمغم يقم اًمٜمحر( - 2 

ْص أج٤ّمم  ╚قمٛمر سمسٜمده قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ  وروى ؒ ىم٤مٓ: "مل ُيرظم 

قمـ أيب ُمّرة  ورم صحٞمح ؾمٜمـ أبك داوود -اًمتنميؼ أن ُيَّمْٛمـ إِٓ عمـ مل جيد اهلَدي" 

سمـ اًمٕم٤مص وم٘مّرب إًِمٞمٝمام وقمغم أبٞمف قمٛمروُمقمم أّم ه٤مٟمئ "أنف دظمؾ ُمع قمبد اهلل سمـ قمٛمر

ًمتل يم٤من رؾمقل ، وم٘م٤مل: يمؾ، وم٘م٤مل: إيِّن ص٤مئؿ، وم٘م٤مل قمٛمرو: يُمْؾ؛ ومٝمذه إج٤ّمم ا٤مـمٕم٤مُمً 

 .هل أج٤مم اًمتنميؼ-ي٠مُمرٟم٤م سم٢ِمومٓم٤مره٤م، ويٜمٝم٤مٟم٤م قمـ صٞم٤مُمٝم٤م ☺ اهلل 

 ▲قمـ ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث  روى اًمبخ٤مرى سمسٜمده ايقم اجلٛمٕم٦م ُمٜمٗمردً  - 3

دظَمؾ قمٚمٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م وهل ص٤مئٛم٦م، وم٘م٤مل: أصٛم٧ِم أُمس؟ ىم٤مًم٧م:  ☺ أن  اًمٜمّبّل 

وقمـ أيب هريرة  وم٠مومٓمري"؟ ىم٤مًم٧م: ٓ، ىم٤مل: آ، ىم٤مل: شمريديـ أن شمّمقُمل همدً 

 ٤مي٘مقل: "ٓ يّمقم أطمديمؿ يقم اجلٛمٕم٦م إٓ  يقُمً  ☺ ىم٤مل: ؾمٛمْٕم٧م اًمٜمّبّل  ◙

ىم٤مل: "ٓ  ☺ قمـ اًمٜمّبّل  ◙سمٕمده" ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ورم صحٞمح ُمسٚمؿ قمٜمف وىمبٚمف أ

َتتّمقا ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م سم٘مٞم٤مٍم ُِمـ سملم اًمٚمٞم٤مزم، وٓ َتّّمقا يقم اجلٛمٕم٦م سمّمٞم٤مم ُمـ سملم 
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ورم هذه اًمٕمب٤مرة اًمٜمبقي٦م إظمػمة  :ذم صقٍم يّمقُمف أطمديمؿ" ىمٚم٧مإج٤ّمم؛ إِٓ أن يٙمقن 

ٟمٕمؿ يٗمْمؾ صٞم٤مم يقم  -ُمٜمٗمردا قًمٞمقم قمروم٦م وًم ُم٤م يزيؾ احلرج ان ؿم٤مء اهلل عمـ يّمقُمف

  .اخلٛمٞمس )ؾمٜم٦م(قوه اًمؽموي٦م ُمٕمف

ىم٤مل: "ٓ  ☺ قمـ اًمٜمّبّل  ◙ورم اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرة  يقم اًمِمؽ -4

ـّ أطمديمؿ رُمْم٤من سمّمقم يقم  يقُملم؛ إٓ  أن يٙمقن رضمؾ يم٤من يّمقم، ومٚمٞمّمؿ وأيت٘مّدَُم

ىم٤مل: "ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي ُيَِمؽُّ ومٞمف؛ وم٘مد  ◙ذًمؽ اًمٞمقم" وقمـ قماّمر سمـ ي٤مرس 

  .قمَم أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ"

قمـ  ◙قمـ أيب هريرة  ومٗمٞمف أجْم٤م صٞم٤مم اعمرأة وزوضمٝم٤م طم٤مض إِٓ  سم٢ِمذٟمف-5

ة وسمٕمٚمٝم٤م ؿم٤مهد إِٓ سم٢مذٟمف" ☺ اًمٜمّبّل  وذم رواي٦م: "ٓ شمّمقم  ىم٤مل: "ٓ شمّمقم اعمرأ

ة يقُمً  قمً  ٤ماعمرأ  .ذم همػم رُمْم٤من وزوضمٝم٤م ؿم٤مهد إِٓ سم٢ِمذٟمف" ٤مشمٓمقُّ

 اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ ؿمٕمب٤من، إٓ  عمـ يم٤من ًمف صقم يّمقُمف. -6 

"إِذا اٟمتّمػ  :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙ورم اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرة 

ـ أطمديمؿ رُمْم٤من ىم٤مل: "ٓ يت٘مّدُم ☺ قمـ اًمٜمّبّل  ٤مؿمٕمب٤من ومال شمّمقُمقا" وقمٜمف أجًْم 

وُمـ  (يقُملم؛ إِٓ أن يٙمقن رضمٌؾ يم٤من يّمقم صقُمف، ومٚمٞمّمؿ ذًمؽ اًمٞمقموسمّمقم يقٍم أ

 -:ُم٤م يغم أىمٞمد يمام أذت سم٤معم٘مدُم٦م ُمس٤مئؾ اجلٛمٝمقر اعمخت٤مرة عمدارؾمتٜم٤م هٜم٤م

مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ ـم٤مووس وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم واًمثقري وإوزاقمل -1

أن اًمِمٞمخ اًمٕم٤مضمز قمـ  - شمٕم٤مممرمحٝمؿ اهلل-طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل ذم أطمد ىمقًمٞمف قوأب

رمحٝمؿ اهلل -اًمّمٞم٤مم ٓ صقم قمٚمٞمف وًمٙمـ دم٥م ذم طم٘مف اًمٗمدي٦م ُمع اظمتالف سملم ه١مٓء 

ذم ىمدر شمٚمؽ اًمٗمدي٦م ومذه٥م أيمثرهؿ قمغم أهن٤م ُمدٌّ ُمـ ـمٕم٤مم قمـ يمؾ يقم، وسمف  -شمٕم٤ممم

طمٜمٞمٗم٦م قهريرة وأنس وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وـم٤مووس وأبقىم٤مل قمكم واسمـ قمب٤مس وأب

قمل واًمِم٤مومٕمل ذم ىمقًمف أظمر وىم٤مل ُمٙمحقل ورسمٞمٕم٦م وُم٤مًمؽ واًمثقري وإوزا

 .212،210ص  6ُم٩م ج  صمقر واسمـ اعمٜمذر: ٓ ومدي٦م قمٚمٞمف وٓ صقمقوأب
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ُم٘مٞمؿ، قُمذه٥م اجلامهػم ُمـ اًمٕمٚمامء ضمقاز اًمسٗمر عمـ دظمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من وه -2

ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م قوم٢مذا ؾم٤مومر ضم٤مز ًمف اًمٗمٓمر إذا حت٘م٘م٧م ذوط اًمسٗمر اعمٕمتؼمة وه

ًمثقري وإوزاقمل واًمِم٤مومٕمل وأمحد. وطُمٙمل قمـ أيب خمٚمد اًمت٤مسمٕمل أنف ٓ وُم٤مًمؽ وا

يس٤مومر، وم٢من ؾم٤مومر ًمزُمف اًمّمقم وطمرم اًمٗمٓمر. وطُمٙمل قمـ قَمبٞمدة اًمسٚمامين وؾمقيد سمـ 

همٗمٚم٦م أنف يٚمزُمف اًمّمقم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر وٓ يٛمتٜمع اًمسٗمر، وطمٙمك ذًمؽ أجًْم٤م قمـ أيب جمٚمز 

ص  6ُم٩م ج  .ـ قم٤مئِم٦م وقمكّم واسمـ قمب٤مسٓطَِمُؼ سمـ مُحَْٞمد اًمت٤مسمٕمل وطمٙم٤مه اًم٘مرـمبل قم

 .392/ 1، سمداي٦م ج 299ص  2، ىمرـمبل ج 33ص  3، ُمغ ج 216

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب قمجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمٗمٓمر واًمّمقم ذم اًمسٗمر، وه -3

وُروي قمـ أصح٤مب داود اًمٔم٤مهرى ضمقاز اًمّمقم وُمٜمٕمف  طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد.

بػم يمراهٞم٦م اًمّمقم ًمٚمٛمس٤مومر وقمـ اسمـ وٟم٘مؾ اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ قمٛمر وؾمٕمٞمد سمـ ضم

قمٛمر أنف ىم٤مل: إن ص٤مم ىمْم٤مه. ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: وُروي قمـ اسمـ قمب٤مس أنف ٓ جيزئف 

اًمّمقم وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل: اًمّم٤مئؿ ذم اًمسٗمر يم٤معمٗمٓمر ذم احلرض. ىم٤مل 

اًمٜمقوي: وطمٙمك أصح٤مسمٜم٤م سمٓمالن صقم اعمس٤مومر قمـ أيب هريرة وأهؾ اًمٔم٤مهر واًمِمٞمٕم٦م 

 .388ص  1، سمداي٦م ج 87ص  3، ُمغ ج 217ص  6ُم٩م ج 

اًمسٗمر اًمذي قمجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمسٗمر اعمبٞمح ًمٚمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ه -4

ُمذه٥م قشم٘مٍم ومٞمف اًمّمالة قمغم اظمتالومٝمؿ ذم اعمس٤موم٦م اًمتل ٕضمٚمٝم٤م شم٘مٍم اًمّمالة، وه

 ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد.

دون ٟمٞم٦م، ويستقي ذم ذًمؽ ُمذه٥م اجلامهػم ُمـ اًمٕمٚمامء أن اًمّمقم ٓ يّمحُّ سم -5

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب قصقم رُمْم٤من وهمػمه، اًمقاضم٥م واًمتٓمقع ذم ذًمؽ ؾمقاء، وه

طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. وىم٤مل قمٓم٤مء وجم٤مهد وزومر: إن 

يم٤من اًمّمقم ُمتٕمٞمٜم٤ًم سم٠من يٙمقن صحٞمًح٤م ُم٘مٞماًم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ومال يٗمت٘مر إمم ٟمٞم٦م. ىم٤مل 
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ص  6ُم٩م ج ٜمذر واًمٙمٗم٤مرة ومُٞمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم اح٤موردي: وم٠مُم٤م صقم اًم

 .397ص  3، احل٤موي ج 384ص  1، سمداي٦م ج 258

ُمذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ أن صقم رُمْم٤من ٓ يّمح إٓ سمٜمٞم٦ٍم  -6

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وداود وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل قُمـ اًمٚمٞمؾ، وه

: يّمح سمٜمٞم٦م ىمبؾ اًمزوال. ىم٤مل: ويمذا اًمٜمذر ف اهلل شمٕم٤مممرمحطمٜمٞمٗم٦م قشمٕم٤ممم. وىم٤مل أب

 ..6ُم٩م ج  اعمٕملم، وأُم٤م صقم اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة ومال يّمح٤من إٓ سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ

مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ضم٤مُمع ُمـ اًمٚمٞمؾ وأصبح ضمٜمًب٤م ذم هن٤مر رُمْم٤من  -7

ـمٝمرشم٤م ذم اًمٚمٞمؾ قومّمٞم٤مُمف صحٞمح، ويمذًمؽ احل٤مل ذم ؿم٠من احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء ًم

ُمذه٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ قصبحت٤م ذم هن٤مر رُمْم٤من ُمـ همػم اهمتس٤مل، وهوأ

ُمسٕمقد وأيب ذر وزيد سمـ صم٤مسم٧م وأيب اًمدرداء واسمـ قمب٤مس واسمـ قمٛمر وأم ؾمٚمٛم٦م 

ُمذه٥م مج٤مهػم اًمت٤مسمٕملم واًمثقري وُم٤مًمؽ وأيب قوقم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وه

ًمؽ واًمِم٤مومٕمل ذم أهؾ طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد وأيب صمقر. ىم٤مل اعمقومؼ: وسمف ىم٤مل ُم٤م

طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري ذم أهؾ اًمٕمراق وإوزاقمل ذم أهؾ اًمِم٤مم واًمٚمٞم٨م ذم قاحلج٤مز وأب

قمبٞمد ذم أهؾ احلدي٨م وداود ذم أهؾ اًمٔم٤مهر. ىم٤مل اًمٕمبدري: قأهؾ ُمٍم وإؾمح٤مق وأب

 ىمقل ؾم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء.قوه

إؿمٝمر قمـ قوىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: وىم٤مل ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل: ٓ يّمحُّ صقُمف ىم٤مل: وه

أيب هريرة واحلسـ اًمبٍمي، وقمـ ـم٤مووس وقمروة سمـ اًمزسمػم رواي٦ًم قمـ أيب هريرة 

قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ يم٤من ذم ومٛمف ـمٕم٤مم وـمٚمع اًمٗمجر ُمـ هن٤مر رُمْم٤من وم٢مٟمف ٓ 

 .270ص  6ُم٩م ج جيقز ًمف اسمتالقمف سمؾ ٓسمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف وإٓ سمٓمؾ صقُمف 

ًٓ ُي١ميمؾ ذم اًمٕم٤مدة يم٤محلّم٤مة مج٤مهػم اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمّم٤مئؿ إذا اسمتٚمع قمٛمًدا  -8 ُم٤م

طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وداود قواحلجر واًمٕمِم٥م وم٢مٟمف يٗمٓمر، وسمف ىم٤مل أب

 ومج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ.
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مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ أومٓمر يقًُم٤م ُمـ رُمْم٤من قمٛمًدا ُمـ همػم مج٤مع وم٢مٟمف  -9

قب إُمس٤مك سم٘مٞم٦م اًمٞمقم يٙمٗمٞمف إلسمراء ذُمتف ًمذًمؽ اًمٞمقم أن ي٘ميض يقًُم٤م ُمٙم٤مٟمف ُمع وضم

ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م قاًمذي أومٓمر ومٞمف، وأُم٤م اًمٙمٗم٤مرة ومٗمٞمٝم٤م ظمالف وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ه

 وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.

مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن يمٗم٤مرة إومس٤مد اًمّمٞم٤مم سم٤مجلامع إن وضمب٧م سم٤مًمّمٞم٤مم أقمٜمل  -10

ُم٩م ًمٞمغم إمم ضمقاز اًمتٗمريؼ  صٞم٤مم ؿمٝمريـ، وم٢مٟمف يِمؽمط ذم ذًمؽ اًمتت٤مسمع. وذه٥م اسمـ أيب

 .ص 3، ُمغ ج 311ص  6ج 

مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن يمٗم٤مرة إومس٤مد اًمّمقم سم٤مجلامع ٓ دم٥م إٓ إذا وىمع هذا  -11

ىمْم٤مء واإلومس٤مد ذم يقم ُمـ أج٤مم رُمْم٤من وطمس٥م، ومال دم٥م قمغم ُمـ أومسد صقم ٟمذٍر أ

٤مد ىمْم٤مء همػم ذًمؽ ُمـ أنقاع اًمّمٞم٤مم اًمقاضم٥م. وىم٤مل ىمت٤مدة: دم٥م اًمٙمٗم٤مرة ذم إومسوأ

رُمْم٤من، وُروي قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ واسمـ وه٥م أن ُمـ أومسد ىمْم٤مء يقم ُمـ رُمْم٤من 

 ، 61ص  3، ُمغ ج 312ص  6ُم٩م ج ومٕمٚمٞمف ىمْم٤مء يقُملم ُمٙم٤مٟمف.. 

أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن احلج٤مُم٦م ٓ شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ، واحل٤مضمؿ واعمحجقم ذم ذًمؽ  -12

 ؾمٕمٞمد ىمقل اسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمٛمر واسمـ قمب٤مس وأنس سمـ ُم٤مًمؽ وأيبقؾمقاء، وه

اخلدري وأم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م وقمروة سمـ اًمزسمػم 

طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واًمثقري وداود وهمػمهؿ: ىم٤مل قواًمِمٕمبل واًمٜمخٕمل وُم٤مًمؽ وأب

 ص٤مطم٥م احل٤موي اإِلُم٤مم اح٤موردي: وسمف ىم٤مل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء. 

إواظمر ُمـ رُمْم٤من وم٢مٟمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ُمـ ٟمقى إقمتٙم٤مف اًمٕمنم  -13

يدظمؾ ُمٕمتٙمٗمف ىمبؾ همروب اًمِمٛمس ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ وخيرج ُمٜمف سمٕمد همروب 
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ىمقل قُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، وهقاًمِمٛمس ُمـ ًمٞمٚم٦م إول ُمـ ؿمقال. وه

أمحد ذم رواي٦م وُم٤مًمؽ واًمثقري وأيب طمٜمٞمٗم٦م. وطمٙمك سمـ أيب صمقر وإوزاقمل وإؾمح٤مق 

 ٗمجر ُمـ يقم واطمد وقمنميـ وسمف ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م. أنف يدظمؾ ُمٕمتٙمٗمف ىمبؾ ـمٚمقع اًم
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 (الفصن الجاٌى)

 وشائن يف فقْ اجلّاد  

  يف املقصود باجلّاد وفضمْ املشألة األوىل 

ًمٖم٦م: اجلٝم٤مد ُمّمدر ضم٤مهد ضمٝم٤مدا وجم٤مهدة، وضم٤مهد وم٤مقمؾ ُمـ ضمٝمد إذا سم٤مًمغ  اجلٝم٤مد

غ سمف اعمِم٘م٦م، وضمٝمدت ذم ىمت٤مل قمدوه وهمػمه، وي٘م٤مل: ضمٝمده اعمرض، وأضمٝمده إذا سمٚم

اًمٗمرس، وأضمٝمدشمف إذا اؾمتخرضم٧م ضمٝمده، واجلٝمد سم٤مًمٗمتح اعمِم٘م٦م، واًمْمؿ اًمٓم٤مىم٦م، 

د( طمٞم٨م وضمدت ومٗمٞمف  -وىمٞمؾ: ي٘م٤مل سم٤مًمْمؿ وسم٤مًمٗمتح ذم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومامدة )ج ـه

 .209اعمٓمٚمع قمغم أبقاب اعم٘مٜمع ًمٚمبٕمكم ص  ُمٕمٜمك اعمب٤مًمٖم٦م.يمام ضم٤مء ذيمره ذم

ٗم٤مر ظم٤مص٦م سمخالف اعمسٚمٛملم ُمـ اًمبٖم٤مة وىمٓم٤مع وذقم٤م: سمذل اجلٝمد ذم ىمت٤مل اًمٙم

سم٦م رم  -اًمٓمريؼ وهمػمهؿ.يمام ضم٤مء رم أهمٚم٥م اعمتقن ًمٗم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وٓ همرا

وم٘م٤مل اًمٕمالُم٦م -آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ وم٘مد ضم٤مء يمذًمؽ رم ٟمّمقص اًمقطمل اعمٕمّمقم 

اجلٝم٤مد ُمّمدر )ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م  ذم اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع اسمـ قمثٞمٛملم ؒ

ُمـ اًمٙمٗم٤مر  :سمذل اجلٝمد ذم ىمٛمع أقمداء اإلؾمالم )ىمٚم٧مقد اًمرسم٤مقمل، وهضم٤مه

سم٤مًم٘مت٤مل وهمػمه؛ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م.ا ه ورم همػمه ُمـ اعمذاه٥م ُم٤م (واعمٜم٤موم٘ملم

يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم رم اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م قمـ  ىمري٥م اعمٕمٜمك ُمـ ذًمؽقه

يراد سمف أقمؿ ُمـ ذًمؽ يمام سمٞمٜمف  (ًمٕم٤مموان يم٤من ضمٜمسف )اجلٝم٤مد ا -أطمٙم٤مُمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ذم طم٘مٞم٘متف سمذل اجلٝمد رم جم٤مهدة يمؾ ُم٤م قومٝم -اًمٕمٚمامء سم٤مؾمت٘مرائٝمؿ ًمٜمّمقص اًمقطمل 

 وجم٤مهدة اًمِمٞمٓم٤من وُمـ هٜم٤م يم٤من وضمقب جم٤مهدة اًمٜمٗمس قمـ جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر يْمٕمػ

: ىم٤مل احل٤مومظ ؒيمام  واًمٙمٗم٤مر يمؾ سمحسبف ووؾم٤مئٚمف واعمٜم٤موم٘ملم واًمٗمس٤مق اًمٔم٤معملم

قم٤م سمذل اجلٝمد ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ويٓمٚمؼ أجْم٤م قمغم جم٤مهدة اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من " اجلٝم٤مد ذ
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واًمٗمس٤مق، وم٠مُم٤م جم٤مهدة اًمٜمٗمس ومٕمغم شمٕمٚمؿ أُمقر اًمديـ صمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م صمؿ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، 

وأُم٤م جم٤مهدة اًمِمٞمٓم٤من ومٕمغم ُم٤م ي٠ميت سمف ُمـ اًمِمبٝم٤مت وُم٤م يزيٜمف ُمـ اًمِمٝمقات، وأُم٤م 

واًم٘مٚم٥م، وأُم٤م جم٤مهدة اًمٗمس٤مق ومب٤مًمٞمد صمؿ جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر ومت٘مع سم٤مًمٞمد واح٤مل واًمٚمس٤من 

ورم شمٕمريػ ؿم٤مُمؾ ًمٚمجٝم٤مد ىم٤مل ؿمٞمخ  .(3/  6ومتح اًمب٤مري )) .اًمٚمس٤من صمؿ اًم٘مٚم٥م

ًم٘مدرة ذم طمّمقل حمبقب احلؼ، قوه -سمذل اًمقؾمع قاإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: "واجلٝم٤مد ه ا

ودومع ُم٤م يٙمرهف احلؼ وذًمؽ ٕن اجلٝم٤مد طم٘مٞم٘متف آضمتٝم٤مد ذم طمّمقل ُم٤م حيبف اهلل، 

يامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وُمـ دومع ُم٤م يبٖمْمف اهلل ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمسقق وُمـ اإل

ومٞمِمٛمؾ ضمٝم٤مد اإلٟمس٤من ًمٜمٗمسف وضمؼمه٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل سم٤مُمتث٤مل أواُمره  واًمٕمّمٞم٤من".

أخد أقمداء اعمسٚمؿ، وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ذم قواضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من اًمذي ه

سمٛمٕمٜم٤مه  إذن وم٤مجلٝم٤مد ؾمبٞمؾ ٟمنم اًمديـ اإلؾمالُمل وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

سمذل اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ذم جم٤مهدة إقمداء يم٤مًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من، واًمٙمٗم٤مر، قاًمٕم٤مم ه

د إُم٦م، وٓ يٜمقب ذم ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس قواعمٜم٤موم٘ملم وه ومرض قملم قمغم يمؾ ومرد ُمـ أومرا

ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل قواًمِمٞمٓم٤من أطمد قمـ أطمد. واجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مص ه

رم اًمزاد  أظمل احلبٞم٥م إمم ُم٤مىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ واٟمٔمر ُمٕمل وٟمنم ديٜمف.

  :وم٘م٤مل ُمقضح٤م هلذا اًمِمٛمقل رم ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد وطم٘مٞم٘متف )ضمٜمسف(
ِ
وح٤م يم٤من ضمٝم٤مد أقمداء

 :☺ قمغم ضمٝم٤مِد اًمٕمبد ٟمٗمسف رم ذاِت اهلل، يمام ىم٤مل اًمٜمبكُّ  ٤ماهلل رم اخل٤مرج ومرقمً 

ـْ ضَم٤مَهَد َٟمْٗمَسُف رم ـَم٤مقَم٦ِم اهلل، واعمُ  ـْ َهَجَر ُم٤م هَنَك اهلل قمٜمف""اعمج٤مِهُد َُم يم٤من  .ٝم٤مضِمُر َُم

ُمً  ًمف، وم٢مٟمف ُم٤م مل جُي٤مِهْد ٟمٗمسف  رم اخل٤مرج، وأصاًل وقمغم ضِمَٝم٤مِد اًمٕمد ٤مضمٝم٤مُد اًمٜمٗمس ُُمَ٘مد 

 ًٓ ًمِتٗمٕمؾ ُم٤م ُأُِمَرْت سمف، وشمؽمَك ُم٤م هُنٞم٧ْم قمٜمف، وحُي٤مِرهْب٤َم رم اهلل، مل ُيٛمِٙمٜمُْف ضمٝم٤مُد قمدوه  أو 

ه اًمذي سملم ضمٜمبٞمف ىم٤مهٌر رم اخل٤مرج، ومٙمٞمػ ُيٛمِٙمٜمُُف ضم ٝم٤مُد قمدوه وآٟمتّم٤مف ُمٜمف، وقمدوُّ

ه، طمتك  ًمف، ُمتسٚمٌِّط قمٚمٞمف، مل جُي٤مهده، ومل حُي٤مرسمف رم اهلل، سمؾ ٓ ُيٛمٙمٜمف اخلروُج إمم قمدوِّ

ـَ اًمٕمبُد سمجٝم٤مدمه٤م، وسمٞمٜمٝمام .جُي٤مِهَد ٟمٗمَسف قمغم اخلروج اِن ىمد اُْمُتِح ومٝمذان قمدو 
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واىمػ سمٞمٜمٝمام ُيَثبُِّط اًمٕمبَد قمـ ق٤مده، وهصم٤مًم٨م، ٓ يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مُدمه٤م إٓ سمجٝموقمد

ٞمِّؾ ًمف ُم٤م رم ضمٝم٤مدمه٤م ُِمـ اعمِم٤مق، وشمرِك  ُل خُيَ ًُمف، وُيرضِمُػ سمف، وٓ يزا ذِّ ضمٝم٤مدمه٤م، وخُيَ

ـِ إٓ  احلٔمقظ، وومقِت اًمٚمذاِت، واعمِمٝمٞم٤مت، وٓ ُيٛمٙمٜمف أن جُي٤مِهَد َذْيٜمَِؽ اًمٕمدوْي

 ٍّ ٌّ ُّٱ ٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمِمٞمٓمقإصَؾ جلٝم٤مدمه٤م، وهقسمجٝم٤مده، ومٙم٤من ضمٝم٤مُده ه
شمٜمبٞمف قمغم اؾمتٗمراغ اًمُقؾمع رم  ا. وإُمر سم٤مَت٤مذه قمدوً [6]وم٤مـمر:   َّّٰ  ِّ ُّ َّ

ٓ َيْٗمؽُم، وٓ ُي٘مٍمِّ قمـ حم٤مرسم٦م اًمٕمبد قمغم قمدد إنٗم٤مس. وحُم٤مرسمتف وجم٤مهدشمف، يم٠من ُف قمد

اًمدار،  ومٝمذه صمالصم٦م أقمداء، ُأُِمَر اًمٕمبُد سمٛمح٤مرسمتٝم٤م وضمٝم٤مده٤م، وىمد سُمغم سمٛمح٤مرسمتٝم٤م رم هذه

 .ُمـ اهلل ًمف واسمتالًء،ا ـه ٤موؾُمٚمَِّٓم٧ْم قمٚمٞمف اُمتح٤مٟمً 

ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر  ُمٜمف ومٝم٤م هل أنقاع صمالصم٦م :إمم أن ىم٤مل ؒ -

رم ُمزيد شمقضٞمح ُمٜمف عمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد  سمٕمد ذًمؽ وًمذا ىم٤مل ؒ وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من

ُمراشم٥م:  إَذا قُمِرَف هذا، وم٤مجلٝم٤مُد أرسمع ومجٕم٤م سملم اًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ اًمقاضم٥م

 ضمٝم٤مُد اًمٜمٗمس، وضمٝم٤مُد اًمِمٞمٓم٤من، وضمٝم٤مُد اًمٙمٗم٤مر، وضمٝم٤مُد اعمٜم٤موم٘ملم.

ومجٝم٤مد اًمٜمٗمس أرسمُع  وم٘م٤مل -صمؿ ذع رم اًمبٞم٤من هلذا اعمراشم٥م )اعمٞم٤مديـ( إرسمع -

: إطمداه٤م: َأْن جُي٤مِهَده٤م قمغم شمٕمٚمُّؿ اهلُدى، وديـ احلؼ اًمذى ٓ ومالح هل٤م، ٤مُمراشم٥م أجًْم 

اريـ. اًمث٤مٟمٞم٦موٓ ؾمٕم٤مدة رم ُمٕم٤مؿمٝم٤م وُمٕم٤مده٤م   :إٓ سمف، وُمتك وم٤مهت٤م قِمٚمُٛمف، ؿم٘مٞم٧م رم اًمد 

ه٤م مل  ُد اًمٕمٚمؿ سمال قمٛمؾ إن مل َيرُض  أن جُي٤مهده٤م قمغم اًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد قمٚمٛمف، وإٓ ومٛمجر 

ـْ ٓ يٕمٚمٛمُف، وإٓ يم٤من ُِمـ  يٜمٗمْٕمٝم٤م. اًمث٤مًمث٦م: أن جُي٤مهده٤م قمغم اًمدقمقة إًمٞمف، وشمٕمٚمٞمِٛمِف َُم

دى واًمبٞمٜم٤مت، وٓ يٜمٗمُٕمُف قمٚمُٛمُف، وٓ ُيٜمِجٞمف ُِمـ اًمذيـ يٙمُتٛمقن ُم٤م أنزل اهلل ُِمـ اهلُ 

أن جُي٤مِهَده٤م قمغم اًمّمؼم قمغم ُمِم٤مقِّ اًمدقمقة إمم اهلل، وأذى  :قمذاب اهلل. اًمراسمٕم٦م

ؾ ذًمؽ يمٚمف هلل. وم٢مذا اؾمتٙمٛمؾ هذه اعمراشم٥م إرسمع، ص٤مر ُمـ  اخلٚمؼ، ويتحٛم 

٤مٟمِٞملَم، وم٢من اًمسٚمَػ جُمِٛمُٕمقَن قمغم أن اًمَٕم٤ممِلَ ٓ َيس ٤مٟمٞمً اًمرسم  طمتك يٕمِرَف  ٤متِحؼُّ أن ُيسٛمك رسم 
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، ويٕمٛمَؾ سمف، وُيَٕمٚمَِّٛمف، ومَٛمـ قمٚمؿ َوقَمِٛمَؾ وقَمٚم َؿ ومذاَك ُيدقمك قمٔمٞماًم  رم ُمٚمٙمقِت  احلؼ 

اًمسٛمقات. وأُم٤م ضمٝم٤مُد اًمِمٞمٓم٤من، ومٛمرشمبت٤من، إطمدامه٤م: ضمٝم٤مُده قمغم دومع ُم٤م ُيٚم٘مك إمم 

ٙمقِك اًم٘م٤مدطم٦م رم اإليامن. اًمث٤مٟمٞم ٦م: ضمٝم٤مدُه قمغم دومع ُم٤م ُيٚم٘مك اًمٕمبد ُِمـ اًمِمبٝم٤مت واًمِمُّ

إًمٞمف ُمـ اإلرادات اًمٗم٤مؾمدة واًمِمٝمقاِت، وم٤مجلٝم٤مُد إول يٙمقن سمٕمده اًمٞم٘ملم، واًمث٤مٟمك 

 رتزت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ يٙمقن سمٕمَده اًمّمؼم. ىم٤مل شمٕم٤ممم:
، وم٠مظمؼم أن إُم٤مُم٦م اًمديـ، إٟمام شُمٜم٤مل [24]اًمسجدة:   َّ يت ىت نت مت

اًمٗم٤مؾمدة، واًمٞم٘ملُم يدومع  سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم، وم٤مًمّمؼم يدومع اًمِمٝمقاِت واإلرادات

اًمِمٙمقك واًمِمبٝم٤مت. وأُم٤م ضمٝم٤مُد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم، وم٠مرسمع ُمراشم٥م: سم٤مًم٘مٚم٥م، 

واًمٚمِّس٤من، واح٤مِل، واًمٜمٗمِس، وضمٝم٤مُد اًمٙمٗم٤مر أظمصُّ سم٤مًمٞمد، وضمٝم٤مُد اعمٜم٤موم٘ملم أظمصُّ 

سم٤مًمٚمس٤من. وأُم٤م ضمٝم٤مُد أرسم٤مب اًمٔمٚمؿ، واًمبِدِع، واعمٜمٙمرات، ومثالث ُمراشم٥َم: إومم: 

ا ىَمَدَر، وم٢من قَمَجَز، اٟمت٘مؾ إمم اًمٚمِّس٤من، وم٢من قَمَجَز، ضم٤مهد سم٘مٚمبف، ومٝمِذِه صمالصم٦َم قمنَم سم٤مًمٞمِد إذ

ـَ  ْث َٟمْٗمَسُف سم٤ِمًمَٖمْزِو، َُم٤مَت قَمغَم ؿُمْٕمَب٦ٍم ُِم ـْ َُم٤مَت َومَلْ َيْٖمُز، َومَلْ حُيَدِّ ُمرشمب٦ًم ُمـ اجلٝم٤مد، و"َُم

 .اًمٜم َٗم٤مِق".( ا ـه

وم٘مد أزال  ُمـ اُم٤مم ًمٖمراء وؒوأيمرم سمف ُمـ ومٝمؿ ًمروح هذه اًمنميٕم٦م ا -ىمٚم٧م  

سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ومٝمٛمف هذا قمٜمك طمرضم٤م يمٜم٧م أؿمٕمر سمف سمٞمٜمام أخ٘مك قمغم اعمدقمقيـ رم 

سمتٗمسػم اًمّمح٤مسمك اجلٚمٞمؾ أبك أجقب  درس قمـ اجلٝم٤مد ُمستدٓوظمٓمب٦م مجٕم٦م أ

وٓ شمٚم٘مقا سم٠مجديٙمؿ امم  - إنّم٤مرى رىض اهلل قمٜمف ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ رم شمٗمسػم اسمـ يمثػم ؒ يمام ضم٤مء-اًمتٝمٚمٙم٦م 
طمدصمٜم٤م  :ىم٤مل اًمبخ٤مري، [195]اًمب٘مرة:   َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

إؾمح٤مق أظمؼمٟم٤م اًمٜمرض أظمؼمٟم٤م ؿمٕمب٦م قمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أب٤م وائؾ، قمـ طمذيٗم٦م: 

ورواه اسمـ أبك  ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٗم٘م٦م  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ



   

 
141 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

وىم٤مل  ،ـ أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش، سمف ُمثٚمفطم٤مشمؿ قمـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ اًمّمب٤مح، قم

اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م، قمـ أؾمٚمؿ أيب قمٛمران ىم٤مل: محؾ رضمؾ ُمـ 

أجقب إنّم٤مري، قطمتك ظَمَرىمف، وُمٕمٜم٤م أبواعمٝم٤مضمريـ سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قمغم صػ اًمٕمد

أجقب: ٟمحـ أقمٚمؿ هبذه أي٦م إٟمام ٟمزًم٧م قوم٘م٤مل ٟم٤مس: أخ٘مك سمٞمده إمم اًمتٝمٚمٙم٦م. وم٘م٤مل أب

وؿَمِٝمدٟم٤م ُمٕمف اعمِم٤مهد وٟمٍمٟم٤مه، ومٚمام ومِم٤م اإلؾمالم  ☺ ٞمٜم٤م، صحبٜم٤م رؾمقل اهلل وم

 ☺ وفمٝمر، اضمتٛمٕمٜم٤م ُمٕمنم إنّم٤مر َٟمِجَٞم٤م، وم٘مٚمٜم٤م: ىمد أيمرُمٜم٤م اهلل سمّمحب٦م ٟمبٞمف 

ه، طمتك ومِم٤م اإلؾمالم ويمثر أهُٚمف، ويمٜم٤م ىمد آصمرٟم٤مه قمغم أهٚملم وإُمقال  وَٟمٍْمِ

إمم أهٚمٞمٜم٤م وأوٓدٟم٤م ومٜم٘مٞمؿ ومٞمٝمام.  وإوٓد، وىمد وضٕم٧م احلرب أوزاره٤م، ومٜمرضمع

ومٙم٤مٟم٧م اًمتٝمٚمٙم٦م ]ذم[   َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ ومٜمزل ومٞمٜم٤م:

داود، واًمؽمُمذي، واًمٜمس٤مئل، وقَمْبُد قاإلىم٤مُم٦م ذم إهؾ واح٤مل وشمرك اجلٝم٤مد. رواه أب

يٕمغم ذم قسمـ مُحَٞمد ذم شمٗمسػمه، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ ضمرير واسمـ َُمْرُدويف، واحل٤مومظ أب

اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف، واحل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف، يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م يزيد سمـ ُمسٜمده، و

أيب طمبٞم٥م، سمف وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمسـ صحٞمح همري٥م. وىم٤مل احل٤ميمؿ: قمغم ذط 

 .وىم٤مل قمٜمف رم سمٚمقغ اعمرام صحٞمح ًمٖمػمه( ا ـه:اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه )ىمٚم٧م

ومقع ويمذا احلدي٨م اًمث٤مسم٧م اعمر يمٜم٧م أذيمر هبذا احلدي٨م ذم ًم٘م٤مءات دقمقي٦م :وىمٚم٧م

إذا شمب٤ميٕمتؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م واشمبٕمتؿ أذٟم٤مب اًمب٘مر ورضٞمتؿ سم٤مًمزرع وشمريمتؿ اجلٝم٤مد أنزل اهلل )

وأن٤م أنٔمر امم هم٤مًم٥م اعمدقمقيـ طمٞم٨م  (قمٚمٞمٙمؿ ذٓ ٓ يرومع إٓ أن شمراضمٕمقا ديٜمٙمؿ

اًمقضمقه اعمجٝمدة رم اًمسٕمك ًمٚمرزق احلالل واعمٝمٛمقُم٦م سمتدسمػم أؾم٤مؾمٞم٤مت احلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م 

وشم٠مُملم احلٞم٤مة رم  ُم٤ماًمٕمٞم٥م رم ذًمؽ اًمسٕمل احلالل  ُمٕمٝم٤معمـ شمٕمقل ويم٠مهن٤م شم٘مقل واين

ٟمٞم٦م واًمتحرر ُمـ احل٤مضم٦م ًمٚمٕمد ومٞمٝم٤م واعمجتٛمع سم٤مٓهتامم سمتقومػم اًمثروة اًمزراقمٞم٦م واحلٞمقا

 )ُمـ سم٤مت يم٤مٓ ُمـ قمٛمؾ يده ☺ سمؾ أخؿ ي٘مؾ اًمرؾمقل إقمٔمؿ  -وسم٤مًمت٤ممم اًمتبٕمٞم٦م ًمف 
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قاٟمك إهن٤م اإلرادة واعم٘مّمد ٟمٕمؿ ي٤مظم ؟وهمػم ذًمؽ يمثػم رم هذا اًمب٤مب (سم٤مت ُمٖمٗمقرا ًمف

إؾم٤مس رم اًمسٕمك ًمذًمؽ اًمتٕمٛمػم قمٜمدُم٤م شمتحرر اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى ُمـ إهمٞم٤مر ومال طمرج 

 وم٘مد قمٚمؼ ذًمؽ سمؽمك اجلٝم٤مد اعمحذر ُمـ اًمذل سمؾ وًمٜمت٠مُمؾ ُمٕم٤م ذم ُمتـ احلدي٨م -

ٟمٞم٦م وهمػم  إذن ٓ سم٠مس ُمـ ذًمؽ يمٚمف آهتامم سم٤مًمزراقم٦م ومبٛمٗمٝمقم اًمٕمب٤مرة واًمثروة احلٞمقا

ُمستٚمزُم٤مت احلْم٤مرة واحلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م وآؾمت٘مالل احل٘مٞم٘مل ُم٤م دام ذًمؽ ذًمؽ ُمـ 

واجلٝم٤مد  وأقمٜمك سمف اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل اًمسٕمل ظم٤مدُم٤م ًمٚمٖم٤مي٦م اًمنميٗم٦م واهلدف اًمٙمبػم

شمبف إرسمٕم٦م وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من ذم ُمٞمداين اعمٕمريم٦م  هبذا اعمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس سمٛمرا

 رض قملم سمال ري٥م خم٤مـم٥م سمف مجٞمع اعمٙمٚمٗملموم وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واًمٔمٚمٛم٦م ُمٕمف

أى ُمٞمدان ًمٚمجٝم٤مد  وإٓ هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل ساطم٦م أٓ جيد ُمٙمٚمػ ُمٝمام يم٤مٟم٧م فمروومف

ُمٜم٤مؾم٥م ًمف ُمـ سملم هذه أبقاسمف آصمٜم٤مقمنم اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم يمالُمف 

سمف  ًمٚمجٝم٤مد واعمراد (اخل٤مص اعمب٤مذ)ُمّمٓمٚمح ؟ وُمع ذًمؽ وم٤من اعمٕمٜمك؟اًمس٤مًمػ قمٜمٝم٤م

 سمذل اجلٝمدقه رم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم إهمٚم٥م وُمـ صمؿ اًمٗم٘مف اعمدون

رم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر ٟمٍمة ومتٙمٞمٜم٤م ًمٚمديـ رم دٟمٞم٤م وطمٞم٤مة اًمٜم٤مس وىمد  ()اح٤مل واًمٜمٗمس

وًمٙمؾ طمٙمٛمف يمام ؾمٜمرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -ىمسٛمف اًمٕمٚمامء إمم ٟمققملم

 (:سم٤مًمٖمزو)وإول يسٛمك  وضمٝم٤مد اًمدومع ضمٝم٤مُد اًمٓمٚم٥ِم وم٤مجلٝم٤مد سم٤مٕصؾ ٟمققم٤من ) -

ظمروُج اعمسٚمٛملِم ُمـ دي٤مِر اإلؾمالم إمم دي٤مر اًمٙمٗمِر ًمَٗمْتِحٝم٤م وٟمنِم اًمدقمقِة ومٞمٝم٤م قه

وشمٓمٝمػِمه٤م ُمـ اًمنمِك واًمٙمٗمِر ورومِع راي٦ِم ٓ إهل إٓ اهلل ومقَق ُرسُمققِمٝم٤م طمتك ٓشمٙمقن 

جلٝم٤مُد ُمـ ىم٤مُمقِس اعمسٚمٛملَم ُمٜمذ ومؽمٍة ومتٜم٦م ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وًمألؾمِػ ُأْخِٖمَل هذا ا

ُمـ مل َيْٖمُز ومل " :ي٘مقل وهذا ظَمَٓمٌر قمٔمٞمٌؿ واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ،ـمقيٚم٦مٍ 

ْث ٟمٗمَسف سم٤مًمٖمز واًم٘مقُل اًمراضمُح  ،ومٝمذا ضمٝم٤مُد اًمٓمٚم٥ِم  ،"ُم٤مَت قمغم ؿُمْٕمَب٦ٍم ُمـ اًمٜمٗم٤مِق وحُيدِّ

وأُم٤م  .س٘مُط إذا ىم٤مَم سمف اًمبٕمُض واضم٥ٌم قمغم يمؾِّ اعمسٚمٛملَم ويقومٝم ؛ومٞمف أنف ومرُض يمٗم٤مي٦مٍ 
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ُد سمفِ  ،ضمٝم٤مُد اًمدومعِ  دومُع اًمّم٤مئِؾ اًمذي ي٘مُدُم إمم سمالِد اعمسٚمٛملَم ًمٞمٜمَتِٝمَٙمٝم٤م  :وم٤معمرا

ومرُض قملٍم قمغم يمؾ  -ضمٝم٤مُد اًمدومع  -ويستبٞمَحٝم٤م وحيَتٚم ٝم٤م وهذا اًمٜمقُع ُمـ اجلٝم٤مِد 

ٝم٤م اًم ًٓ وٕمدُمسٚمٍؿ وُمسٚمٛم٦ِم وهذا اجلٝم٤مُد جي٥م قمغم أهِؾ اًمبٚمِد اًمذي َدمَهَ صمؿ سمٕمَد ذًمؽ  أو

ـَ اعمسٚمٛمقن ُمـ ردِّ هذا  سمّمقرٍة دائري٦ٍم قمغم ُم٤م طمقهل٤م ُمـ سمالِد اعمسٚمٛملم طمتك يتٛمٙم

اًمذي َدَهَؿ أرَضٝمؿ ٓ يِمؽمُط ذم ذًمؽ أيُّ ذٍط ُمـ ذوِط اجلٝم٤مِد اًمتل هل واًمٕمد

طمٌد هذا سم٤مشمٗم٤مِق أهِؾ اًمٕمٚمِؿ ٓ خي٤مًمُِػ ذم ذًمؽ أ .ُمتٕمٚم٘م٦ٌم سمجٝم٤مِد اًمٓمٚم٥ِم ٓ سمجٝم٤مد اًمدومع

اًمٗمرض اًمذي إذا :وومرض اًمٙمٗم٤مي٦م هق]( 8/345وم٘م٤مل اسمـ ىمداُمف ذم اعمٖمٜمل ) ٤مإـمالىمً 

أي اًمذي إن مل ي٘مؿ سمف ُمـ يٙمٗمل أثؿ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ  ،ىم٤مم سمف اًمبٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ

وإن ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس وم٤مخلٓم٤مب ذم اسمتدائف يتٜم٤مول اجلٛمٞمع 

٤مي٦م يس٘مط سمٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ًمف وومرض يمٗمرض اًمٕملم صمؿ خيتٚمٗم٤من ذم أن ومرض اًمٙمٗم

 :ويتٕملم اجلٝم٤مد ذم صمالصم٦م ُمقاضع) وىم٤مل ؒ[اًمٕملم ٓ يس٘مط سمٗمٕمؾ همػمه

 .إذا اًمت٘مك اًمزطمٗم٤من وشم٘م٤مسمؾ اًمّمٗم٤من -1 

 .إذا ٟمزل اًمٙمٗم٤مر سمبٚمد شمٕملم قمغم أهٚمف ىمت٤مهلؿ ودومٕمٝمؿ -2 

 .(ا ـه8/345)إذا اؾمتٜمٗمر اإلُم٤مم ًمزُمٝمؿ اًمٜمٗمػم.اعمٖمٜمل  -3 

 ؾمبٞمؾ اهلل ضم٤مءت ٟمّمقص ُمـ اًمقطمل ُمـ يمت٤مب وؾمٜم٦م ورم ومْمؾ اجلٝم٤مد ذم

 -سحي٦م ذم دًٓمتٝم٤موُمٜمٝم٤م:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمس٤مء -1
 جي يه  ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي
ورم شمٗمسػمه ىم٤مل ، [96-95]اًمٜمس٤مء:   َّ يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ
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 خل ُّٱح٤م ٟمزًم٧م:  :ري سمسٜمده قمـ اًمؼماء ىم٤ملروى اًمبخ٤م ()سمتٍمف اسمـ يمثػم ؒ
زيًدا ومٙمتبٝم٤م، ومج٤مء اسمـ أم ُمٙمتقم  ☺ دقم٤م رؾمقل اهلل   َّ جم يل ىل مل

رشمف وم٠منزل اهلل ]قمز وضمؾ[  رِ »ومِمٙم٤م ضا َ وروى أجْم٤م وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م  شهَمػْمُ ُأوزِم اًمرض 

ئٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء ىم٤مل: ح٤م ٟمزًم٧م:  خل ُّٱ حمٛمد سمـ يقؾمػ، قمـ إرسا
ٕمف اًمدواة " ومج٤مءه وُم"ادع ومالٟم٤م :☺ ىم٤مل اًمٜمبل   َّ جم يل ىل مل

ايمت٥م: ٓ يستقي اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم واعمج٤مهدون ذم واًمٚمقح واًمٙمتػ وم٘م٤مل: "

اسمـ أم ُمٙمتقم، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أن٤م ضير  ☺ ؾمبٞمؾ اهلل " وظَمْٚمػ اًمٜمبل 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱومٜمزًم٧م ُمٙم٤مهن٤م: 
صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اهلل، طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وىم٤مل اًمبخ٤مري أجْم٤م: طمد ، َّحن

يَمْٞمس٤من، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، طمدصمٜمل ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي: أنف رأى  قمـ ص٤مًمح سمـ

َُمروان سمـ احلٙمؿ ذم اعمسجد، ىم٤مل: وم٠مىمبٚم٧م طمتك ضمٚمس٧م إمم ضمٜمبف، وم٠مظمؼمٟم٤م أن زيد 

: ☺ سمـ صم٤مسم٧م أظمؼمه: أن رؾمقل اهلل   حم جم يل ىل مل خل ُّٱ أُمغم قَمكَمّ
، ىم٤مل: ي٤م ق. ومج٤مءه اسمـ أم ُمٙمتقم، وه َّ حن جن يم  ىم مم خم يٛمٚمٞمٝم٤م قمكم 

وم٠منزل اهلل قمغم رؾمقل  -ويم٤من أقمٛمك-أؾمتٓمٞمع اجلٝم٤مد جل٤مهدت قرؾمقل اهلل، واهلل ًم

ووَمِخذه قمغم ومخذي، ومث٘مٚم٧م قمكم طمتك ظمٗم٧م أن شُمَرض ومخذي، صمؿ رسي  ،☺ اهلل 

رِ »قمٜمف، وم٠منزل اهلل:  َ سٚمؿ وىمد رواه اإلُم٤مم دون ُم اٟمٗمرد سمف اًمبخ٤مري شهَمػْمُ ُأوزِم اًمرض 

 ىل مل خل ُّٱوم٘مقًمف ]شمٕم٤ممم[  أمحد وهمػمه رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٗمس اًمسٞم٤مق ًمٚمٛمتـ
رِ »يم٤من ُمٓمٚم٘م٤م، ومٚمام ٟمزل سمقطمل رسيع:  ، َّ جم يل َ ذًمؽ  ص٤مر شهَمػْمُ ُأوزِم اًمرض 

قمـ -ُمـ اًْمَٕمَٛمك واًمَٕمَرج واعمرض-اعمبٞمح٦م ًمؽمك اجلٝم٤مد  خمرضم٤م ًمذوي إقمذار

بٞمؾ اهلل سم٠مُمقاهلؿ وأنٗمسٝمؿ. صمؿ أظمؼم شمٕم٤ممم سمٗمْمٞمٚم٦م ُمس٤مواهتؿ ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾم
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صمب٧م ذم اًمّمحٞمح قمٜمد اًمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ زهػم سمـ واعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ،

شُمؿ  ☺ ُمٕم٤موي٦م، قمـ مُحَْٞمد، قمـ أنس؛ أن رؾمقل اهلل  ًُم٤م ُم٤م رِسْ ىم٤مل: " إن سم٤معمديٜم٦م أىمقا

: وهؿ سم٤م عمديٜم٦م ي٤م رؾمقل ُمـ َُمِسػم، وٓ ىمٓمٕمتؿ ُمـ واد إٓ وهؿ ُمٕمٙمؿ ومٞمف " ىم٤مًمقا

ُ احْلُْسٜمَك»ىم٤مل: " ٟمٕمؿ طمبسٝمؿ اًمٕمذر ". وىمقًمف:  ؟اهلل أي: اجلٜم٦م  شَويُمال َوقَمَد اَّلل 

ومرض قمغم قواجلزاء اجلزيؾ. وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اجلٝم٤مد ًمٞمس سمٗمرض قملم سمؾ ه

ـَ َأضْمًرا قَمٔمِ »اًمٙمٗم٤مي٦م. صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي ُ اعْمَُج٤مِهِدي َؾ اَّلل  صمؿ أظمؼم  شٞماًم َووَمْم 

اًمٕم٤مًمٞم٤مت، وُمٖمٗمرة اًمذٟمقب  شمٕم٤ممم سمام ومْمٚمٝمؿ سمف ُمـ اًمدرضم٤مت، ذم همرف اجِلٜم٤َمن

 واًمزٓت، وطمٚمقل اًمرمح٦م واًمؼميم٤مت، إطمس٤مٟم٤م ُمٜمف وشمٙمريام؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:

قمـ  وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم،  َّ يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئُّٱ

وسمك  ٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤مىم٤مل: ُمـ رىض سم٤مهلل رسم ☺ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن رؾمقل اهلل 

ورم رواي٦م أظمرى شمٙمٗمؾ اهلل عمـ أىم٤مم  -رؾمقٓ يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م 

أومال ٟمبنمهؿ ىم٤مل ٓشمٗمٕمٚمقا " إن ذم اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م،  وم٘م٤مًمقا  -اًمّمالة وص٤مم رُمْم٤من 

أقمده٤م اهلل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمٚمف، ُم٤م سملم يمؾ درضمتلم يمام سملم اًمسامء وإرض". هذا 

 :☺ ىم٤مل اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙قمـ أيب هريرَة سمسٜمده  اًمبخ٤مرى ؒوىمد روى 

 وسمرؾمقًمِِف وأىم٤مَم اًمّمالَة وص٤مَم رُمْم٤مَن يم٤من طَم٘مً "
ِ
ـَ سم٤مهلل ـْ آُم قمغم اهلل أن ُيْدظِمَٚمُف  ٤مَُم

 أ ،اجلَٜم ٦مَ 
ِ
: ي٤م رؾمقَل اهلل .ضَمَٚمَس ذم أرِضِف اًمتل ُوًمَِد ومٞمٝم٤موضم٤مَهَد ذم ؾمبٞمِؾ اهلل  ،وم٘م٤مًمقا

ُ اًمٜم٤مَس  ـَ ذم ؾمبٞمِؾ اهلل  :ىم٤مل ؟َأوَمال ُٟمَبنمِّ ه٤م اهلُل ًمٚمٛمج٤مهدي إن ذم اجلٜم٦ِم ُم٤مئ٦َم درضم٦ٍم َأقَمد 

 وإرض
ِ
وم٢مذا ؾم٠مخُتْؿ اهلَل وم٤مؾم٠مخقه اًمٗمردوَس وم٢مٟمف  ،ُم٤م سملم اًمدرضمتلِم يمام سملم اًمسامء

ـِ  :ُأراه ىم٤مل-أوؾَمُط اجلٜم٦ِم وأقمغم اجلٜم٦م  ُر أهن٤مُر اجلٜم٦مِ  -وومقىَمف قمرُش اًمرمح  .وُِمٜمُْف شَمَٗمج 

وهذا احلدي٨ُم اًمذي ذيَمَره قمـ أيب هريرَة طمٞم٨م قٟمك طمٗمٔمف اهلل رم ذطمف ىم٤مل اًمٓمره

قمغم اهلل أن  ٤مي٘مقل )ُمـ آُمـ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وأىم٤مم اًمّمالة وص٤مم رُمْم٤من يم٤من طم٘مً 
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اًمبٕمُض ُمـ أهِؾ اًمٕمٚمِؿ ىم٤مل: هذا  ؟ح٤مذا مل َيْذيُمِر احل٩َم  واًمزيم٤مةَ  :ىمٞمؾ .(يدظمٚمف اجلٜم٦م

سمسامِع  ٤مٕن ومٞمف شمٍمحيً  ٓ :واًمبٕمُض أظمُر ىم٤مل .احلدي٨ُم ىمبَؾ ومرضٞم٦ِم احل٩ِم واًمزيم٤مةِ 

ُرِق  .سمٕمد ومتِح ظمٞمؼمَ  ا وىمد أؾمَٚمَؿ ُمت٠مظمرً  ،أيب هريرةَ   .وىمد ضم٤مء ذيمُر اًمزيم٤مِة ذم سمٕمِض اًمٓمُّ

ويمذًمؽ احل٩مُّ ًمف ذوٌط  ،وُمٕمٚمقٌم أن اًمزيم٤مَة ٓ دم٥ُم إٓ قمغم ُمـ يم٤من يٛمٚمُِؽ اًمٜمّم٤مَب 

ومألضمِؾ هذا اىْمَتٍَمَ  .اًمّمالِة وصٞم٤مِم رُمْم٤منَ  سمخالِف  ،ٓ جي٥م إٓ قمغم ُمـ شَمَقوم َرْت ومٞمف

 ورؾمقًمِِف وإىم٤مُم اًمّمالِة وصٞم٤مُم قوه ؛قمغم ِذيْمِر ُم٤م جي٥ُم قمغم اجلٛمٞمعِ 
ِ
اإليامُن سم٤مهلل

صمؿ ومٞمف أن اًمذي يٗمٕمُؾ ذًمؽ أنف َيْدظُمُؾ اجلٜم٦َم، وًمٙمـ هْؾ ُمٜمِزًَمُتُف يمٛمٜمزًم٦ِم  .رُمْم٤منَ 

 
ِ
 قمٜمد ؛ًمٞمس إُمُر يمذًمَؽ  ؟اًمِمٝمداء

ِ
ْت  سمؾ إن ًمٚمِمٝمداء اهلل ُم٤مئ٦َم درضم٦ٍم ذم اجلٜم٦ِم ُأقِمد 

 وإرضِ 
ِ
ـَ ذم ؾمبٞمِؾ اهلل وُم٤م سملَم اًمدرضَمَتلْمِ يمام سملَم اًمسامء .ًمٚمٛمج٤مهدي

 
وم٢من أهَؾ اجلٜم٦ِم 

  ،درضم٤مٌت 
ِ
ـَ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُم٤مئ٦ُم درضم٦ٍم ُم٤م سملم اًمدرضمتلِم يمام سملم اًمسامء وًمٚمٛمج٤مهدي

 :يٕمٜمل هٜم٤م (وأوؾمط اجلٜم٦م). (وم٢مذا ؾم٠مختؿ اهلل وم٤مؾم٠مخقه اًمٗمردوس)صمؿ ىم٤مل  ،وإرضِ 

ُد سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م هٜم٤م اًمتقؾمط وأقمغم ) وإٟمام اعمراد إومْمٚمٞم٦م ،أومَْمًٚمٝم٤م وأيمرُُمٝم٤م، وًمٞمس اعمرا

 .أقمغم درضم٦ٍم ُمـ درضم٤مِت اجلٜم٦مقه :يٕمٜمل (اجلٜم٦م وومقىمف قمرش اًمرمحـ

 مث هت  مت خت حت ُّٱ: وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمتقسم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم -2
 حض جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض
 [20-19]اًمتقسم٦م:   َّ  حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك

روى اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رم صحٞمحف سمسٜمده قمـ اًمٜمٕمامن سمـ  ورم ؾمب٥م ٟمزول هذه أي٤مت

وم٘م٤مل رضمؾ: ُم٤م أب٤مزم أن ٓ أقمٛمؾ قمٛمال  ☺ سمِمػم ىم٤مل: يمٜم٧ُم قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل 

ؾ قمٛمال سمٕمد أن أقمٛمر اعمسجد سمٕمد أن أؾم٘مل احل٤مج. وىم٤مل أظمر: ُم٤م أب٤مزم أن ٓ أقمٛم
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احلرام. وىم٤مل أظمر: اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل أومْمؾ مم٤م ىمٚمتام، ومزضمرهؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

يقم اجلٛمٕم٦م، قوه ،☺ ، وىم٤مل: ٓ شمرومٕمقا أصقاشمٙمؿ قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل ◙

ومٞمام اظمتٚمٗمتؿ ومٞمف، ومٗمٕمؾ وم٠منزل  ☺ وًمٙمـ إذا صٚمٞم٧ُم دظمٚم٧م، وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل 

 ىل مل ُّٱ ٕمٚمتؿ ؾم٘م٤مي٦م احل٤مجِّ وقمامرة اعمسجد احلرام"، إمم ىمقًمف:اهلل قمز وضمؾ: "أضم
: ىم٤مل اًمٕمب٤مس طملم ُأرِس ¶وىم٤مل اسمـ قمب٤مس  . َّ رن مم ام يل

يقم سمدر: ًمئـ يمٜمتؿ ؾمب٘متٛمقٟم٤م سم٤مإلؾمالم واهلجرة واجلٝم٤مد، ًم٘مد يمٜم٤م ٟمٕمٛمر اعمسجد 

حلرام احلرام، وٟمس٘مل احل٤مج، وم٠منزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م، وأظمؼم أن قمامرهتؿ اعمسجد ا

وىمٞم٤مُمٝمؿ قمغم اًمس٘م٤مي٦م ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ُمع اًمنمك سم٤مهلل، واإليامن سم٤مهلل، واجلٝم٤مد ُمع اًمٜمبل 

د: أنف ٓ يٜمبٖمل أن دمٕمٚمقا  :وىم٤مل ص٤مطم٥م طمدائؼ اًمرحي٤من ظمػٌم مم٤م هؿ قمٚمٞمف. ☺  اعمرا

ظِمِر َوضَم٤مَهَد ذِم ؾَمبِٞمِؾ »أهؾ اًمس٘م٤مي٦م واًمٕمامرة ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م يمٛمـ آُمـ سم٤مهلل  ْٔ َواًْمَٞمْقِم ا

 
ِ
شمٕم٤ممم؛ أي: ذم ـم٤مقمتف إلقمالء يمٚمٛمتف، وم٢من  اًمس٘م٤مي٦م واًمٕمامرة، وإن يم٤مٟمت٤م ُمـ أقمامل  شاَّلل 

اعمرشمب٦م وذف اعم٘مدار. قاًمؼم واخلػم، وم٠مصح٤مهبام ٓ يداٟمقن أهؾ اإليامن واجلٝم٤مد ذم قمٚم

أن  اهلل شمٕم٤ممم أنٙمر قمٚمٞمٝمؿ اًمتسقي٦م سملم ُم٤م يم٤من شمٕمٛمٚمف اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ إقمامل  واعمٕمٜمك

قرة اخلػم، وإن مل يٜمتٗمٕمقا هب٤م، وسملم إيامن اعم١مُمٜملم وضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمبٞمؾ اًمتل صقرهت٤م ص

اهلل، وىمد يم٤من اعمنميمقن يٗمتخرون سم٤مًمس٘م٤مي٦م واًمٕمامرة، ويٗمْمٚمقهنام قمغم قمٛمؾ 

شمٕم٤ممم سم٤معمٗم٤مضٚم٦م سملم اًمٗمري٘ملم، وشمٗم٤موهتؿ  اعمسٚمٛملم، وم٠منٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ صمؿ سح

س٤موي شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م أي: ٓ شم  َّخض حض جض مص ُّٱ :وقمدم اؾمتقائٝمؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

اًمٙم٤مومرة اًمس٤مىمٞم٦م ًمٚمحجٞم٩م اًمٕم٤مُمرة ًمٚمٛمسجد احلرام هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعم١مُمٜم٦م سم٤مهلل واًمٞمقم 

أظمر، اعمج٤مهدة ذم ؾمبٞمٚمف، ودل ؾمبح٤مٟمف سمٜمٗمل آؾمتقاء قمغم ٟمٗمل اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل 

يدقمٞمٝم٤م اعمنميمقن؛ أي: إذا مل شمبٚمغ أقمامل اًمٙمٗم٤مر إمم أن شمٙمقن ُمس٤موي٦م ٕقمامل 
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ٙمقن وم٤مضٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م يمام يزقمٛمقن؟!أي: ٓ يس٤موي اًمٗمريؼ إول . ومٙمٞمػ شم.اعمسٚمٛملم

ئف قمٚمٞمف، ٓ  اًمٗمريؼ اًمث٤مين، ٓ ذم صٗمتف، وٓ ذم قمٛمٚمف ذم طمٙمؿ اهلل، وٓ ذم ُمثقسمتف وضمزا

ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة، ومْماًل قمـ أن يٗمْمٚمف وسملم ُمراشم٥م ومْمٚمٝمؿ إصمر سمٞم٤من قمدم 

سم٤مهلل ورؾمقًمف وسمجٛمٞمع ُم٤م   َّ جس مخ ُّٱ اؾمتقائٝمؿ هؿ واعمنميملم اًمٔم٤معملم، وم٘م٤مل:

؛ أي: وم٤مرىمقا أوـم٤مهنؿ ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م،  َّنب ُّٱ جي٥م اإليامن سمف، ُمبتدأ

؛ أي ذم ـم٤مقمتف  َّ مف خف حف ُّٱ اًمٙم٤مومر  َّ ىب ُّٱ ـمٚمب٤ًم ًمرض٤م اهلل ورؾمقًمف

  َّمن ُّٱاًمٜمٗمٞمس٦م  َّىه ُّٱ إلقمالء يمٚمٛمتف، ٓ ًمٚمحٛمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م سم٤مذًملم
 »أ؛ أي: أقمٔمؿ درضم٦م ظمؼم اعمبتد شَأقْمَٔمُؿ َدَرضَم٦مً »  اًمٕمزيزة

ِ
شمٕم٤ممم، وأقمغم ُم٘م٤مًُم٤م  شقِمٜمَْد اَّلل 

ذم ُمراشم٥م اًمٗمْمؾ، واًمٙمامل ذم طمٙمؿ اهلل، وأيمؼم ُمثقسم٦م ُمـ أهؾ ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج وقمامرة 

اعمنميمقن أهنام ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت سمٕمد واعمسجد، اًمٚمذيـ رأى سمٕمض اعمسٚمٛملم أ

ػم ُمـ شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م أهنام أومْمؾ ُمـ اإِلؾمالم؛ أي: أطمؼ سمام ًمديف ُمـ اخلواإِلؾمالم أ

اعمنميم٦م اعمٗمتخرة سم٠مقمامهل٤م اعمحبٓم٦م اًمب٤مـمٚم٦م؛ أي: وم٤مًمذيـ ٟم٤مًمقا ومْمؾ اهلجرة واجلٝم٤مد، 

ُم٦ًم ممـ مل يتّمػ هبام، يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من،  سمٜمققمٞمف اًمٜمٗمز واح٤مزم، أقمغم ُمرشمب٦م وأقمٔمؿ يمرا

اعمٝم٤مضمرون -اعم١مُمٜمقن  َّ مل ُّٱويدظمؾ ذم ذًمؽ أهؾ اًمس٘م٤مي٦م واًمٕمامرة 

سمٛمثقسم٦م اهلل شمٕم٤مزم ويمراُمتف، دون ُمـ مل يٙمـ ُمستجٛمًٕم٤م  َّجم هل ُّٱاعمج٤مهدون 

هلذه اًمّمٗم٤مت اًمثالث، وإن ؾم٘مك احل٤مج وقمٛمر اعمسجد احلرام، وم٢من صمقاب اعم١مُمـ قمغم 

سمف قمغم اهلجرة واجلٝم٤مد، وٓ صمقاب ًمٚمٙم٤مومر قمٚمٞمٝمام ذم أظمرة،  هذيـ اًمٕمٛمٚملم دون صمقا

٦م، وإن ومرض ومٞمٝم٤م طمسـ وم٢من اًمٙمٗمر سم٤مهلل ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر حيبط إقمامل اًمبدٟمٞم

؛ أي: يبنم ه١مٓء َّخل ُّٱ صمؿ سملم ؾمبح٤مٟمف ذًمؽ اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ سم٘مقًمف: اًمٜمٞم٦م.

شمٕم٤ممم،  َّيل ىل ُّٱ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  َّ مل ُّٱاعم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ اعمج٤مهديـ 
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أي: سمٛمٜمٗمٕم٦م ظم٤مًمّم٦م دائٛم٦م، ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ ىمبؾ اهلل شمٕم٤ممم، ضمزاء قمغم إيامهنؿ 

ٓ يِمقسمف ؾمخط قمغم ضمٝم٤مدهؿ اًمذي ومٞمف سمذل يم٤مُمؾ  شرضقان» -ب شو»اخل٤مًمص 

؛ أي: دائؿ شهَلُْؿ وِمٞمَٝم٤م َٟمِٕمٞمٌؿ ُُمِ٘مٞمؿٌ »؛ أي: سمس٤مشملم شضمٜم٤مٍت » -ب شو»إنٗمس وإُمقال 

( اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم سمثالث صٗم٤مت: 3ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م هجرهتؿ. وح ٤م وصػ )

 سمثالث، وسمدأ . ىم٤مسمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًمتبِمػم.اإليامن واهلجرة واجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واح٤مل

هن٤مي٦م قسم٤مًمرمح٦م اًمتل هل اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜمػمان ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اإليامن، وصمٜمك سم٤مًمرضقان اًمذي ه

اإلطمس٤من ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م شمرك إوـم٤من، صمؿ صمٚم٨م سم٤مجلٜم٤مت اًمتل هل اعمٜم٤مومع اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم 

ُم٘م٤مسمٚم٦م اجلٝم٤مد اًمذي ومٞمف سمذل إنٗمس وإُمقال، وإٟمام ظمّمقا سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ؛ ٕن  

 .اإليامن ا ـهإيامهنؿ أقمٔمؿ 

 مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ:ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم أجْم٤م -3
  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ
 مف خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض
 حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك جكحك مق حق
 حم جم  يل ىل مل خل  خم
  منىن خن حن جن يم ىم  مم خم
وأيمرم  -ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٔمالل ؒ ،[112-111]اًمتقسم٦م:  َّ مه جه ين

هذه اعمب٤ميٕم٦م يمام ؾمامه٤م وأ -طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمبٞمٕم٦م  -:اًمِمٝمداءشم٘مبٚمف اهلل ذم  -سمف ُمـ سم٤مئع 

ىمد اؾمتخٚمص ًمٜمٗمسف أنٗمس  -ؾمبح٤مٟمف  -أن اهلل  -وؾمامطم٦م  ُمٜمف وومْماًل  ٤ماهلل يمرُمً 

مل يٕمد هلؿ أن يستب٘مقا ُمٜمٝم٤م سم٘مٞم٦م ٓ يٜمٗم٘مقهن٤م  اعم١مُمٜملم وأُمقاهلؿ؛ ومٚمؿ يٕمد هلؿ ُمٜمٝم٤م رء

ًمِم٤مرهي٤م أن  ،إهن٤م صٗم٘م٦م ُمِمؽماة يمال يٛمسٙمقا وذم ؾمبٞمٚمف. مل يٕمد هلؿ ظمٞم٤مر ذم أن يبذًمقا أ

وًمٞمس ًمٚمب٤مئع ومٞمٝم٤م ُمـ رء  ،وومؼ ُم٤م يٗمرض ووومؼ ُم٤م حيدد ،يتٍمف هب٤م يمام يِم٤مء
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 ،وٓ يٜم٤مىمش وٓ جي٤مدل ،ٓ يتٚمٗم٧م وٓ يتخػم ،ؾمقى أن يٛميض ذم اًمٓمريؼ اعمرؾمقم

اجلٝم٤مد قه :واًمٓمريؼ ..اجلٜم٦مقه :واًمثٛمـ ..وٓ ي٘مقل إٓ اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٛمؾ وآؾمتسالم

 جح مج حج مث هت ُّٱ :آؾمتِمٝم٤مدوهل اًمٜمٍم أ :واًمٜمٝم٤مي٦م تؾ واًم٘مت٤ملواًم٘م
  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ مح

 .ُمـ ارشم٣م اًمثٛمـ وورم .ُمـ أُم٣م قم٘مد اًمّمٗم٘م٦م .ُمـ سم٤ميع قمغم هذا .َّخض

وم٤معم١مُمٜمقن هؿ اًمذيـ اؿمؽمى اهلل ُمٜمٝمؿ ومب٤مقمقا وُمـ رمح٦م اهلل أن ضمٕمؾ  ..اعم١مُمـقومٝم

 .ُم٤مًمؽ إنٗمس وإُمقالقوه ،ُمقالواه٥م إنٗمس وإقوإٓ ومٝم ،٤مًمٚمّمٗم٘م٦م صمٛمٜمً 

 -؛ ويمرُمف ومجٕمؾ ًمف أن يٕم٘مد اًمٕم٘مقد ويٛمْمٞمٝم٤م اوًمٙمٜمف يمرم هذا إلٟمس٤من ومجٕمٚمف ُمريدً 

ويمرُمف وم٘مٞمده سمٕم٘مقده وقمٝمقده؛ وضمٕمؾ ووم٤مءه هب٤م ُم٘مٞم٤مس إٟمس٤مٟمٞمتف  -طمتك ُمع اهلل 

إن ذ » ..ذ اًمبٝمٞمٛم٦م ..:ُم٘مٞم٤مس ارشمٙم٤مؾمف إمم قم٤ممل اًمبٝمٞمٛم٦مقاًمٙمريٛم٦م؛ وٟم٘مْمف هل٤م ه

ب قمٜمد اهلل اًمذيـ يمٗمروا ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقن اًمذيـ قم٤مهدت ُمٜمٝمؿ صمؿ يٜم٘مْمقن اًمدوا

اًمٜم٘مض قيمام ضمٕمؾ ُمٜم٤مط احلس٤مب واجلزاء ه شقمٝمدهؿ ذم يمؾ ُمرة وهؿ ٓ يت٘مقن

ٓ  -ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م -ٜمٝم٤م ذم قمٜمؼ يمؾ ُم١مُمـ وًمٙم -سمال ؿمؽ-وإهن٤م ًمبٞمٕم٦م رهٞمب٦م  .اًمقوم٤مءوأ

يمٝم٤م قمبد اهلل سمـ رواطمف هٙمذا أدر امم أن ىم٤مل ؒ - .شمس٘مط قمٜمف إٓ سمس٘مقط إيامٟمف

ىم٤مل قمبد اهلل سمـ  :ىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل وهمػمه .ذم سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م◙ 

اؿمؽمط ًمرسمؽ وًمٜمٗمسؽ  :- (يٕمٜمل ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م) ☺ ًمرؾمقل اهلل  ،◙رواطم٦م 

وأؿمؽمط ًمٜمٗمز أن  ،٤مأؿمؽمط ًمريب أن شمٕمبدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئً » :وم٘م٤مل .ُم٤م ؿمئ٧م

 :ومام ًمٜم٤م إذا ٟمحـ ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ؟ ىم٤مل :ىم٤مل شسٙمؿ وأُمقاًمٙمؿمتٜمٕمقين مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف أنٗم

رسمح اًمبٞمع وٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ » .هٙمذا. .وٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ ٟمست٘مٞمؾ ،رسمح اًمبٞمع :ىم٤مًمقا  شاجلٜم٦م»

 ،وأُم٣م قم٘مده٤م ،ٟمست٘مٞمؾ ًم٘مد أظمذوه٤م صٗم٘م٦م ُم٤مضٞم٦م ٟم٤مومذة سملم ُمتب٤ميٕملم؛ اٟمتٝمك أُمره٤م

٦م ُم٤مضٞم٦م ٓ رضمٕم٦م ومٞمٝم٤م وٓ وم٤مًمّمٗم٘م شٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ ٟمست٘مٞمؾ» :ومل يٕمد إمم ُمرد ُمـ ؾمبٞمؾ
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صمٛمـ ُم٘مبقض ٓ ُمققمقد! أخٞمس اًمققمد ُمـ اهلل؟ أخٞمس اهلل  :ظمٞم٤مر؛ واجلٜم٦م

 اعمِمؽمي؟ ا ـهقه

أطمبتل رم اهلل أٓ شمرون ُمٕمك شمٚمؽ اًمدًٓم٦م اًمٍمحي٦م سم٤مٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م رم وصػ أهؾ  

اًمس٤مئحقن اًمرايمٕمقن  اًمت٤مئبقن اًمٕم٤مسمدون -شمٚمؽ اًمبٞمٕم٦م اًمنميٗم٦م واًمتج٤مرة اًمراسمح٦م 

وسمنم  أُمرون سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر واحل٤مومٔمقن حلدود اهلل ٤مضمدوناًمس

ضمٕمٚمٜم٤م  رم ؾمبٞمؾ اهلل قمغم وضمقب اإلقمداد آيامٟمك واًمروطمل ًمٚمٛمج٤مهديـ -اعم١مُمٜملم 

 .اهلل ُمٜمٝمؿ

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمّمػ -4 
 مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح
 َّ حل جل مك خكلك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ جغ مع مظجع

ُٙمْؿ » وومٞمٝم٤م ي٘مقل اإلُم٤مم اًمبٖمقى ؒ، [13-10]اًمّمػ:  ـَ آَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًمُّ ِذي ٤َم اًم  َي٤م َأهيُّ

ـْ »ىمرأ اسمـ قم٤مُمر "شُمٜمْجٞمٙمؿ" سم٤مًمتِمديد وأظمرون سم٤مًمتخٗمٞمػ  .شقَمغَم دِم٤َمَرٍة شُمٜمِْجٞمُٙمؿْ  ُِم

: ًمٟمزل هذا طم .شقَمَذاٍب َأخِٞمؿٍ  ٟمٕمٚمؿ أي إقمامل أطم٥م إمم اهلل قمز وضمؾ ًمٕمٛمٚمٜم٤م قلم ىم٤مًمقا

هقضمٕمؾ ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م اًمتج٤مرة ٕهنؿ يرسمحقن هب٤م رض٤م اهلل وٟمٞمؾ ضمٜمتف واًمٜمج٤مة ُمـ 

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ ُّٱاًمٜم٤مر. صمؿ سملم شمٚمؽ اًمتج٤مرة وم٘م٤مل: 
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت
 .ا ـه. َّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض

شم٘مدم ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ  قمـ هذه أي٤مت ىم٤مل اسمـ يمثػم ؒ وسمٜمٗمس اعمٕمٜمك

، أرادوا أن يس٠مخقا قمـ أطم٥م إقمامل إمم اهلل قمز وضمؾ ╚ؾمالم أن اًمّمح٤مسم٦م، 

 ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱًمٞمٗمٕمٚمقه، وم٠منزل اهلل هذه اًمسقرة، وُمـ مجٚمتٝم٤م هذا أي٦م: 
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صمؿ ومرس هذه اًمتج٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ٓ شمبقر، واًمتل ،  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 هب مب  خب حب جب هئ ُّٱهل حمّمٚم٦م ًمٚمٛم٘مّمقد وُمزيٚم٦م ًمٚمٛمحذور وم٘م٤مل: 
أي: ُمـ دم٤مرة اًمدٟمٞم٤م، واًمٙمد هل٤م   َّ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت

سمف  أي: إن ومٕمٚمتؿ ُم٤م أُمرشمٙمؿ  َّ حس جس مخ ُّٱواًمتّمدي هل٤م وطمده٤م صمؿ ىم٤مل: 

ودًمٚمتٙمؿ قمٚمٞمف، همٗمرت ًمٙمؿ اًمزٓت، وأدظمٚمتٙمؿ اجلٜم٤مت، واعمس٤ميمـ اًمٓمٞمب٤مت، 

 خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱت؛ وهلذا ىم٤مل: واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٤م
أي: وأزيديمؿ قمغم   َّخف حف ُّٱصمؿ ىم٤مل: ،  َّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض

أي: إذا ىم٤مشمٚمتؿ ذم   َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع ُّٱ ذًمؽ زي٤مدة حتبقهن٤م، وهل:

 حج مث  هت مت ُّٱؾمبٞمٚمف وٟمٍمشمؿ ديٜمف، شمٙمٗمؾ اهلل سمٜمٍميمؿ. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
 مب زب رب ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [7 :]حمٛمد، َّ جس مخ جخ مح جح مج
أي: قم٤مضمؾ ومٝمذه  َّخك حك ُّٱ: وىمقًمف،  َّ نت مت  زت رت يب نبىب

اًمزي٤مدة هل ظمػم اًمدٟمٞم٤م ُمقصقل سمٜمٕمٞمؿ أظمرة، عمـ أـم٤مع اهلل ورؾمقًمف، وٟمٍم اهلل 

ِ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ »وديٜمف؛ وهلذا ىم٤مل:  روى اًمبخ٤مري  أُم٤م ُمـ اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م وم٘مد ا ه (َوسَمنمِّ

ًمت٤مزمقذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م سحي٦م قمدة قمغم اًمٜمح  -:ا

وَمَ٘م٤مَل:  ☺ ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ،وم٘مد روى سمسٜمده َأن  َأب٤َم ُهَرْيَرةَ  -1

َٝم٤مَد، ىَم٤مَل:  ٜمِل قَمغَم قَمَٛمٍؾ َيْٕمِدُل اجْلِ َهْؾ شَمْسَتٓمِٞمُع إَِذا ظَمَرَج اعْمَُج٤مِهُد »ىَم٤مَل:  ،شَٓ َأضِمُدهُ »ُدًم 

، َوشَمُّمقَم َوَٓ شُمْٗمٓمِرَ َأْن شَمْدظُمَؾ َُمْسِجَدَك وَمَتُ٘مقَم َوَٓ شَمٗمْ  ـْ َيْسَتٓمِٞمُع َذًمَِؽ. ش ؽُمَ ىَم٤مَل: َوَُم

ُـّ ذِم ـمَِقًمِِف وَمُٞمْٙمَت٥ُم ًَمُف طَمَسٜم٤َمٍت.قىَم٤مَل أب ٟم٘مؾ ص٤مطم٥م  -هريرة: إِن  وَمَرَس اعْمَُج٤مِهِد ًَمَٞمْسَت

ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: " اًم٘مٞم٤مس ي٘متيض أن يٙمقن اجلٝم٤مد  :وم٘م٤مل ومتح اًمب٤مري ؒ

هل وؾم٤مئؾ؛ ٕن اجلٝم٤مد وؾمٞمٚم٦م إمم إقمالن اًمديـ وٟمنمه، وإمخ٤مد  أومْمؾ إقمامل اًمتل
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اًمٙمٗمر ودطمْمف، ومٗمْمٞمٚمتف سمحس٥م ومْمٞمٚم٦م ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ " ورم ىمّم٦م هلذا احلدي٨م 

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  ،ًم٘مل اإلُم٤مم قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك :ذيمر اإلُم٤مم اًمذهبل ؒ

ًم٦م وىم٤مل ًمف إن يت٠مه٥م ًمٚمخروج إمم ُمٙم٦م طم٤مضم٤م وم٠مقمٓم٤مه رؾم٤مقأبك ؾمٙمٞمٜم٦م سمٓمرؾمقس وه

 :ًم٘مل أقمٓم٤مه٤م ًمف وم٢مذا ومٞمٝم٤م أبٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر ُمٜمٝم٤م ًم٘مٞم٧م اًمٗمْمٞمؾ وم٠مقمٓمف إي٤مه٤م وح٤م

ُمـ يم٤من خيْم٥م ظمده  ًمٕمٚمٛم٧م اٟمؽ ذم اًمٕمب٤مدة شمٚمٕم٥م أبٍمشمٜم٤مقي٤مقم٤مسمد احلرُملم ًم

ره٩م اًمسٜم٤مسمؽ  ريح اًمٕمبػم ًمٙمؿ وٟمحـ قمبػمٟم٤م ومٜمحقرٟم٤م سمدُم٤مئٜم٤م شمتخْم٥م سمدُمققمف

ٓجيتٛمع  ىمقل صحٞمح ص٤مدق ٓيٙمذب ٟمبٞمٜم٤م وًم٘مد أت٤مٟم٤م ُمـ ُم٘م٤مل واًمٖمب٤مر إـمٞم٥م

ومٚمام ىمرأه٤م اًمٗمْمٞمؾ سمٙمك صمؿ ىم٤مل  أنػ اُمرئ ودظم٤من ٟم٤مر شمٚمٝم٥م همب٤مر ظمٞمؾ اهلل ذم

 ىم٤مل ٟمٕمؿ ؟قمبد اًمرمحـ صمؿ ىم٤مل ٓسمـ ؾمٙمٞمٜم٦م أن٧م ممـ يٙمت٥م احلدي٨مقٟمّمحٜمك واهلل أب

ىم٤مل ًمف وم٤ميمت٥م قمٜمك وأؾمٜمد ًمف هذا احلدي٨م قمـ أبك هريرة ومام أقمٔمٛمف ُمـ دمرد 

 .شمٚمؽ اًم٘مٛمؿ اًمس٤مُم٘م٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وإٟمّم٤مف ُمـ

يِبٌّ إمَِم اًمٜم بِلِّ  :سمسٜمده ُمرومققم٤م روى ؒ -2  وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل  ☺ ضَم٤مَء َأقْمَرا

؟ ىَم٤مَل ؿُمَٕمْٞم٥ٌم: ىَم٤مَل:  ٤مِهُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل سمِٜمَْٗمِسِف َوَُم٤مًمِفِ »اهلل، َأيُّ اًمٜم ٤مِس ظَمػْمٌ ـٌ جُيَ  ،شُُم١ْمُِم

؟ ـْ : صُمؿ  َُم َٕم٤مِب َيت ِ٘مل اهلل»٤مَل: ىمَ  ،ىَم٤مًَمقا ـْ اًمِمِّ ـٌ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم  -ىَم٤مَل وإوزاقمل  ،شُُم١ْمُِم

هِ » ،شَيْٕمُبُد َرسم فُ » :-أطمد رضم٤مل اًمسٜمد ـْ َذِّ  ش.َوَيَدُع اًمٜم ٤مَس ُِم

وذم احلدي٨م ومْمؾ آٟمٗمراد ح٤م ومٞمف ُمـ اًمسالُم٦م ُمـ  سم٤مًمٗمتح ىم٤مل احل٤مومظ ؒ -

٨م يمام ضم٤مء رم ذح ُمسٚمؿ ىم٤مل اإلُم٤مم وقمـ شمقضمٞمف احلدي" ..ذًمؽ.قوٟمحقاًمٖمٞمب٦م واًمٚمٖم

وأضم٤مب اجلٛمٝمقر قمـ هذا احلدي٨م سم٠منف حمٛمقل قمغم آقمتزال ذم : "اًمٜمقوي ؒ

ومٞمٛمـ ٓ يسٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف، وٓ يّمؼم قمٚمٞمٝمؿ، قهوزُمـ اًمٗمتـ، واحلروب، أ

ذًمؽ ُمـ اخلّمقص، ويم٤مٟم٧م إنبٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، ومج٤مهػم قٟمحوأ

ٚمقن ُمٜم٤مومع آظمتالط: يمِمٝمقد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، واًمٕمٚمام ء، واًمزه٤مد خمتٚمٓملم ومٞمحّمِّ
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اجلٛمٕم٦م، واجلامقم٦م، واجلٜم٤مئز، وقمٞم٤مدة اعمرىض، وطمٚمؼ اًمذيمر، وهمػم ذًمؽ وًمذا وم٘مد ىم٤مل 

: " وم٢من وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م شمرضمح٧م اًمٕمزًم٦م؛ ح٤م يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م هم٤مًمب٤م ُمـ اسمـ طمجر ؒ

أهٚمٝم٤م. "ورم  اًمقىمقع ذم اعمحذور وىمد شم٘مع اًمٕم٘مقسم٦م سم٠مصح٤مب اًمٗمتـ ومتٕمؿ ُمـ ًمٞمس ُمـ

: " أن اعمخ٤مًمٓم٦م إن يم٤من ومٞمٝم٤م شمٕم٤مون قمغم اًمؼم ُمثؾ هذا ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

واًمت٘مقى ومٝمل ُم٠مُمقر هب٤م، وإن يم٤من ومٞمٝم٤م شمٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، 

د سمٜمٗمسف: ذم دقم٤مئف، وذيمره، وصالة اًمٜم٤مومٚم٦م، وحم٤مؾمب٦م  وذيمر أن اًمٕمبد ٓ سمد ًمف ُمـ اٟمٗمرا

ىم٤مل  ومم٤م خيتص سمف ُمـ إُمقر اًمتل ٓ ينميمف ومٞمٝم٤م همػمه ا ه ٟمٗمسف، وإصالح ىمٚمبف،

وم٤مجلٝم٤مد أومْمؾ ُمـ اًمٕمزًم٦م )ذم مخ٤مؾمٞم٦م اجلٝم٤مد  ؾمٚمامن قمبداًمٚمف اخلٚمٞمٗمك ؒقأب

ُمر رضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  "ىم٤مل  ◙واًمتٗمرغ ًمٚمٕمب٤مدة ومٕمـ أبك هريرة 

 ؟اقمتزًم٧م اًمٜم٤مس وم٠مىمٛم٧م رم هذا اًمِمٕم٥مقسمِمٕم٥م ومٞمف قمٞمٞمٜم٦م ُمـ ُم٤مء قمذسمف وم٘م٤مل ًم☺ 

ٓ  "وم٘م٤مل ☺ ومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل ☺ وًمـ أومٕمؾ طمتك أؾمت٠مذن رؾمقل اهلل 

أٓ حتبقن  ٤مشمٗمٕمؾ وم٢من ُم٘م٤مم أطمديمؿ رم ؾمبٞمؾ اهلل أومْمؾ ُمـ صالشمف رم سمٞمتف ؾمبٕملم قم٤مُمً 

أن يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ ويدظمٚمٙمؿ اجلٜم٦م؟ أهمزوا ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُمـ ىم٤مشمؾ رم ؾمبٞمؾ اهلل ومقاق 

ًمؽمُمذي واًمبٞمٝم٘مك واحل٤ميمؿ ي٘مقل اإلُم٤مم طمدي٨م صحٞمح رواه ا "ٟم٤مىم٦م وضمب٧م ًمف اجلٜم٦م 

ًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مم هذا  اسمـ اًمٜمح٤مس سمٕمد أن ؾم٤مق هذا احلدي٨م" ي٤مهذا ي٤م

ٓ ☺ وُمع هذا وم٘مد ىم٤مل ًمف اًمٜمبل  .اًمّمح٤ميب رم قمزًمتف وقمب٤مدشمف وـمٞم٥م ُمٓمٕمٛمف

أقمامل ٓ يقصمؼ هب٤م ُمع ىمٚمتٝم٤م  ومٙمٞمػ ًمقاطمد ُمٜم٤م أن يؽميمف ُمع ،وأرؿمده إمم اجلٝم٤مد ،شمٗمٕمؾ

وضمقارح ٓ شمزال ُمٓمٚم٘م٦ًم ومٞمام ُمٜمٕم٧م ُمٜمف وٟمٗمقس  ٤م ٓ يٜمجل ُمٕمٝم٤م ًمٙمثرهت٤موظمٓم٤مي

أصٚمٝم٤م قمٜمد  ضم٤محم٦م إٓ قمام هنٞم٧م قمٜمف وُمآيمؾ طمٙمؿ طمٚمٝم٤م قمٜمد رازىمٝم٤م وظمقاـمر قمٚمؿ

صمؿ أنٔمر  ،ظم٤مًم٘مٝم٤م وٟمٞم٤مت ٓ يتح٘مؼ إظمالصٝم٤م وشمبٕم٤مت ٓ يرضمك سمٖمػم اًمٕمٜم٤مي٦م ظمالصٝم٤م

سٕمٞمد ُمـ ووم٘مف اهلل ًمٚمجٝم٤مد وم٤مًم ،ذم ظمقاشمؿ إقمامل جم٤مل اخلٓمر وقمٔم٤مئؿ إوطم٤مل

ن قمٚمٞمف ويرسه قمٚمٞمف واًمِم٘مل ُمـ مهللا يرس قمٚمٞمٜم٤م اجلٝم٤مد  ،ضمبـ ومٖمبـ وفمٝمر اخلرسا
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ًمف ومٜم٤مًمف وىمرٟم٧م سم٤مًمتقومٞمؼ ا ويرسٟم٤م ًمف واضمٕمٚمٜم٤م سمٗمْمٚمؽ ممـ رام أُمرً   "وأومٕم٤مًمف  أطمقا

 اوىمد اؾمتج٤مب اهلل دقم٤مء سمـ اًمٜمح٤مس ومامت ؿمٝمٞمدً  153اعمِم٤مرع  "اٟمؽ ىمري٥م جمٞم٥م

 .ئ٤م ًمف ا ـهذم دُمٞم٤مط ومٝمٜمٞم

يِن قأب أظمؼمٟم٤م وم٘م٤مل روى ؒ -3  ، ىَم٤مَل: َأظْمؼَمَ ـْ اًْمُزْهِريِّ ًمٞمامن، َٟم٤م ؿُمَٕمْٞم٥ٌم، قَم ا

ـُ اعْمَُسٞم ٥ِم، َأن  َأب٤َم ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل  َُمَثُؾ اعْمَُج٤مِهِد »َيُ٘مقُل:  ☺ ؾَمِٕمٞمُد سْم

٤م ـْ جُيَ َؾ اهللذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل، َواَّلُل َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم ٤مِئِؿ اًْمَ٘م٤مِئِؿ، َوشَمَقيم  قَمز   ِهُد ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف، يَمَٛمَثِؾ اًمّم 

َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف َوشَمّْمِديُؼ »، ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ: شَوضَمؾ  ًمِْٚمُٛمَج٤مِهِد ذِم ؾَمبِٞمٚمِفِ  ِرضُمُف إَِٓ اجْلِ َٓ خُيْ

٤موٜم ٦َم أَ سم٠َِمْن َيَتَقوم ٤مُه َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَ »ىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمٌد: ش.يَمٚمِاَمشمِفِ  ً
ِ
إمَِم »ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ:  ،شَيْرضِمَٕمُف ؾَم٤مح

ـْ َأضْمٍر أَ   ش.هَمٜمِٞمَٛم٦مٍ وَُمْسَٙمٜمِِف اًم ِذي ظَمَرَج ُِمٜمُْف َُمَع َُم٤م َٟم٤مَل ُِم

ُمـ آُمـ سم٤مهلل ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل ◙روى سمسٜمده قمـ أيب هريرة  -4

ضم٤مهد ذم وسمرؾمقًمف وأىم٤مم اًمّمالة وص٤مم رُمْم٤من يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م 

 ؟وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمبنم اًمٜم٤مس .(ضمٚمس ذم أرضف اًمتل وًمد ومٞمٝم٤موؾمبٞمؾ اهلل أ

إن ذم اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م أقمده٤م اهلل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُم٤م سملم اًمدرضمتلم )ىم٤مل 

يمام سملم اًمسامء وإرض وم٢مذا ؾم٠مختؿ اهلل وم٤مؾم٠مخقه اًمٗمردوس وم٢مٟمف أوؾمط اجلٜم٦م وأقمغم 

 .(٤مر اجلٜم٦موُمٜمف شمٗمجر أهن اجلٜم٦م

حيدث قمـ  ◙وروى سمسٜمده قمـ محٞمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ  -5 

همدوة ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م وًم٘م٤مب ىمقس وًمروطم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل أ) ☺ اًمٜمبل 

أن اُمرأة قظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م وًم -يٕمٜمل ؾمقـمف-ُمقضع ىمٞمد وـ اجلٜم٦م أأطمديمؿ ُم

 وعمألتف رحي٤م وًمٜمّمٞمٗمٝم٤م قمغم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م اـمٚمٕم٧م إمم أهؾ اًمٜم٤مر ٕض٤مءت ُم٤م سمٞمٜمٝمام

 .(رأؾمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م
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: قمـ اًمٜمبل ◙سمسٜمده محٞمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ  روى ؒ -6

ُم٤م ُمـ قمبد يٛمقت ًمف قمٜمد اهلل ظمػم يرسه أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م وأن ًمف اًمدٟمٞم٤م )ىم٤مل  ☺ 

دٟمٞم٤م ومٞم٘متؾ وُم٤م ومٞمٝم٤م إٓ اًمِمٝمٞمد ح٤م يرى ُمـ ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة وم٢مٟمف يرسه أن يرضمع إمم اًم

 ز.ُمرة أظمري

وروى قمـ أبك اًمٞمامن قمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري ىم٤مل أظمؼمين ؾمٕمٞمد اسمـ اعمسٞم٥م  -7 

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمقٓ أن ) :ي٘مقل ☺ ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙أن أب٤م هريرة 

رضم٤مٓ ُمـ اعم١مُمٜملم ٓ شمٓمٞم٥م أنٗمسٝمؿ أن يتخٚمٗمقا قمٜمل وٓ أضمد ُم٤م أمحٚمٝمؿ قمٚمٞمف ُم٤م 

هلل واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمقددت أن أىمتؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ذم ؾمبٞمؾ اوَتٚمٗم٧م قمـ رسي٦م شمٖمز

 .(صمؿ أطمٞم٤م صمؿ أىمتؾ صمؿ أطمٞم٤م صمؿ أىمتؾ صمؿ أطمٞم٤م صمؿ أىمتؾ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر طمدصمٜم٤م همٜمدر طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م ىم٤مل  وم٘م٤مل وروى ؒ -8 

ُم٤م أطمد )ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :◙ؾمٛمٕم٧م ىمت٤مدة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ 

٤م قمغم إرض ُمـ رء إٓ اًمِمٝمٞمد يتٛمٜمك يدظمؾ اجلٜم٦م حي٥م أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م وًمف ُم

  .(أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘متؾ قمنم ُمرات ح٤م يرى ُمـ اًمٙمراُم٦م

سمسٜمده قمـ مه٤مم  -╚ذم ىمّم٦م أصح٤مب سمئر ُمٕمقٟم٦م - وروى ؒ -9

أىمقاُم٤م ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ إمم سمٜمل  ☺ سمٕم٨م اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙أنس  قمـ ىمت٤مدة قمـ

أُمٜمقين طمتك أبٚمٖمٝمؿ قمـ قم٤مُمر ذم ؾمبٕملم ومٚمام ىمدُمقا ىم٤مل هلؿ ظم٤مزم أت٘مدُمٙمؿ وم٢من 

إذ  ☺ وإٓ يمٜمتؿ ُمٜمل ىمريب٤م ومت٘مدم وم٠مُمٜمقه ومبٞمٜمام حيدصمٝمؿ قمـ اًمٜمبل  ☺ رؾمقل اهلل 

أوُمئقا إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومٓمٕمٜمف وم٠منٗمذه وم٘م٤مل اهلل أيمؼم ومزت ورب اًمٙمٕمب٦م صمؿ ُم٤مًمقا قمغم 

 -ىم٤مل مه٤مم وم٠مراه آظمر ُمٕمف-تٚمقهؿ إٓ رضمال أقمرج صٕمد اجلبؾ سم٘مٞم٦م أصح٤مسمف وم٘م

أهنؿ ىمد ًم٘مقا رهبؿ ومريض قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ ومٙمٜم٤م  ☺ ًمٜمبل ا ♠وم٠مظمؼم ضمؼميؾ 
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صمؿ ٟمسخ سمٕمد ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ  .ٟم٘مرأ أن سمٚمٖمقا ىمقُمٜم٤م أن ًم٘مٞمٜم٤م رسمٜم٤م ومريض قمٜم٤م وأرض٤مٟم٤م

  .أرسمٕملم صب٤مطم٤م قمغم رقمؾ وذيمقان

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب  -10

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يٙمٚمؿ أطمد ذم )ىم٤مل  ☺ أن رؾمقل اهلل  :هريرة رىض اهلل قمٜمف

ؾمبٞمؾ اهلل واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ يٙمٚمؿ ذم ؾمبٞمٚمف إٓ ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٚمقن ًمقن اًمدم 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ورم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم .(واًمريح ريح اعمسؽ
 :وم٘م٤مل روى ؒ [23]إطمزاب:  َّمم خم حم

ىم٤مل ؾم٠مخ٧م  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اخلزاقمل طمدصمٜم٤م قمبد إقمغم قمـ محٞمد -11

 ◙سمـ زرارة طمدصمٜم٤م زي٤مد ىم٤مل طمدصمٜمل محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أنس وطمدصمٜم٤م قمٛمر .أنس٤م

هم٤مب قمٛمل أنس سمـ اًمٜمرض قمـ ىمت٤مل سمدر وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل همب٧م قمـ أول ىمت٤مل  :ىم٤مل

ومٚمام يم٤من يقم  .ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم ًمئـ اهلل أؿمٝمدين ىمت٤مل اعمنميملم ًمػميـ اهلل ُم٤م أصٜمع

إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء يٕمٜمل أصح٤مسمف  أطمد واٟمٙمِمػ اعمسٚمٛمقن ىم٤مل مهللا

صمؿ شم٘مدم وم٤مؾمت٘مبٚمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل ي٤م  .وأبرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء يٕمٜمل اعمنميملم

ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اجلٜم٦م ورب اًمٜمرض إين أضمد رحيٝم٤م ُمـ دون أطمد ىم٤مل ؾمٕمد ومام اؾمتٓمٕم٧م 

ـمٕمٜم٦م وي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م صٜمع ىم٤مل أنس ومقضمدٟم٤م سمف سمْمٕم٤م وصمامٟملم ضسم٦م سم٤مًمسٞمػ أ

رُمٞم٦م سمسٝمؿ ووضمدٟم٤مه ىمد ىمتؾ وىمد ُمثؾ سمف اعمنميمقن ومام قمرومف أطمد إٓ أظمتف وسمرُمح أ

ُمـ اعم١مُمٜملم »ٟمٔمـ أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿمب٤مهف وىم٤مل أنس يمٜم٤م ٟمرى أ .سمبٜم٤مٟمف

وىم٤مل إن أظمتف وهل شمسٛمك اًمرسمٞمع  إمم آظمر أي٦م .شرضم٤مل صدىمقا ُم٤م قم٤مهدوا اهلل قمٚمٞمف

ة وم٠مُمر رؾمقل سم٤مًم٘مّم٤مص وم٘م٤مل أنس ي٤م رؾمقل اهلل واًمذي  ☺ اهلل  يمرست صمٜمٞم٦م اُمرأ

 ☺ سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٓ شمٙمرس صمٜمٞمتٝم٤م ومرضقا سم٤مٕرش وشمريمقا اًم٘مّم٤مص وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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ورم سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمّم٤مدىملم رم اًمٜمٞم٦م  - (أىمسؿ قمغم اهلل ٕبرهقإن ُمـ قمب٤مد اهلل ُمـ ًم)

 .اعمٕمذوريـ

صَمٜم٤َم زَهػْم  - 12  صَمٜم٤َم َأمْحَد سْمـ يقٟمَس: طَمد  صَمٝمْؿ ىَم٤مَل: طَمد  صَمٜم٤َم مَحْٞمد َأن أنس٤م طَمد  : طَمد 

ـْ هَمْزَوة شَمبقك ُمع اًمٜمبل » يَم٤مَن ذِم هَمَزاة  ☺ وذم رواي٦م: َأن  اًمٜم بِل  ش☺ َرضَمْٕمٜم٤َم ُِم

ٓ  َوهْؿ َُمَٕمٜم٤َم وِمٞمف، طَمَبَسٝمؿ »وَمَ٘م٤مَل:  َٓ َواِدي٤م إ ِديٜم٦م ظَمْٚمَٗمٜم٤َم َُم٤م ؾمَٚمْٙمٜم٤َم ؿِمْٕمب٤م َو ُم٤م سم٤معْمَ إِن  َأىْمَقا

ِديٜم٦َم » ☺ وذم رواي٦م: َأَن َرؾمقَل اهلل ش ًمٕمْذرا ـْ اعْمَ ـْ هَمْزَوة شَمبقك، وَمَدَٟم٤م ُِم َرضَمَع ُِم

ٓ  يَم٤مٟمقا َُمَٕمٙمؿ، ىَم٤مًمقا:  َٓ ىمٓمْٕمتْؿ َواِدي٤م إِ ، َو ُم٤م َُم٤م رِسشمْؿ َُمِسػما ِديٜم٦َم َأىْمَقا وَمَ٘م٤مَل: " إِن  سم٤ِمعْمَ

ِديٜم٦َِم؟ ىَم٤مَل َوهْؿ سمِ  ِديٜم٦َم طَمَبَسٝمؿ اًْمٕمْذرَي٤م َرؾمقَل اهلل، َوهْؿ سم٤ِمعْمَ  وىم٤مل اخلٚمٞمٗمك ؒ ٤معْمَ

ىم٤مل أنٓمٚمؼ رؾمقل اهلل  روى ُمسٚمؿ رم صحٞمحف قمـ أنس ريض هلل قمٜمف)ذم مخ٤مؾمٞمتف 

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،وأصح٤مسمف طمتك ؾمب٘مقا اعمنميملم إمم سمدر وضم٤مء اعمنميمقن ☺ 

ومدٟم٤م اعمنميمقن  "أي ىمداُمف ) ُمٜمٙمؿ إمم رء طمتك أيمقن أن٤م دوٟمف ٓي٘مدُمـ أطمد ☺ 

ىم٤مل قمٛمػم سمـ "ىمقُمقا إمم ضمٜم٦م قمرضٝم٤م اًمساموات وإرض  "☺ ٤مل رؾمقل اهلل وم٘م

وم٘م٤مل رؾمقل  ،ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل سمخ سمخ ؟احلامم ي٤مرؾمقل اهلل قمرضٝم٤م اًمساموات وإرض

ىم٤مل ٓ واهلل ي٤مرؾمقل اهلل إٓ رضم٤مء أن أيمقن  ؟ُم٤محيٛمٚمؽ قمغم ىمقًمؽ سمخ سمخ ☺ اهلل 

ف ومجٕمؾ ي٠ميمؾ ُمٜمٝمـ صمؿ ىم٤مل إن ُمـ أهٚمٝم٤م ىم٤مل وم٢مٟمؽ ُمـ أهٚمٝم٤م وم٠مظمرج مترات ُمـ ىمرٟم

أن٤م طمٞمٞم٧م طمتك أيمؾ مترايت هذه إهن٤م حلٞم٤مة ـمقيٚم٦م ومرُمك سمام يم٤من ُمٕمف ُمـ مترات صمؿ 

ورم رواي٦م ىم٤مل ي٤مرؾمقل اهلل ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اجلٜم٦م إٓ أن  " ◙ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك ىمتؾ 

ٟمٕمؿ ي٤مقمبد اهلل إن اجلٝم٤مد رم  .ؿمٝمٞمدا ٟم٘م٤مشمؾ ه١مٓء وم٘م٤مل ٟمٕمؿ وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ ؒ

ىمٍم اًمٓمرق إمم اجلٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م هل٤م أبقاب يمثػمة وـمرق قمديدة ًمٙمـ ؾمبٞمؾ اهلل أ

أىمٍم اًمٓمرق إمم اجلٜم٦م اجلٝم٤مد وآؾمتِمٝم٤مد رم ؾمبٞمؾ اهلل ومٝمؾ اؿمت٘م٧م إمم اجلٜم٦م وشم٤مىم٧م 

واًمتٛمتع سمٜمٕمٞمٛمٝم٤م واًمتٚمذذ سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف اًمرمحـ وجم٤مورة اًمٜمبل اًمٕمدٟم٤من  ٟمٗمسؽ إًمٞمٝم٤م

أؿمت٤مق إًمٞمٝم٤م ؾمٞمػ اهلل اعمسٚمقل قمغم اًمٙمٗم٤مر  هؾ اؿمت٘م٧م إًمٞمٝم٤م يمام ؟واًمّمح٥م اًمٙمرام

ومٞمٝم٤م قمروس أن٤م هل٤م  ُم٤مًمٞمٚم٦م هتدى إمم)اًم٘م٤مئؾ  واعمرشمديـ واعمنميملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد
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أبنم ومٞمٝم٤م سمٖمالم أطم٥م إمم ُمـ ًمٞمٚم٦م ؿمديدة اًمؼمد يمثػمة اجلٚمٞمد ذم رسي٦م أصبح وأ حم٥م

ٝم٤مد ذم ًم٘مد ُمٜمٕمٜمل يمثػم ُمـ اًم٘مرآن اجل ◙ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلٝم٤مد صمؿ ىم٤مل وومٞمٝم٤م اًمٕمد

وُم٤م يٗمٞمد اًم٘مرآن رم  ؟وُم٤م يٗمٞمد اًم٘مرآن رم قم٘مقل ٓ شمٗمٝمؿ قمـ اهلل ؾمبٞمؾ اهلل قمز وضمؾ(

وًمٙمـ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن  ،قمٚمٞمٝمؿ قمٛمكقأن٤مس ُم٤م ومٝمٛمقا ٓ إهل إٓ اهلل ومل يٕمٛمٚمقا سمف ومٝم

 ٤مؾمٞمج٤مهد ٕن ىمقام اًمديـ ىمرآن هيدى وؾمٞمػ ي٘مقم وأهؾ اًم٘مرآن طم٘مً  وقمٛمؾ سمف ومحتاًم 

ؿم٠من طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن وًمٙمـ هل دقمقة ًمٗمٝمٛمف  ُمـ هذا شم٘مٚمٞماًل  وًمٞمس ،هؿ أهؾ اًمثٖمقر

ومٞم٤م أهي٤م اعمقطمد ىمٓمع قمالئؼ اًمدٟمٞم٤م ُمـ ىمٚمبؽ وأىمبؾ قمغم رسمؽ  "واًمٕمٛمؾ سمف وآٟم٘مٞم٤مد ًمف 

وضم٤مهد يمؾ ُمـ يمٗمر ودمؼم وطم٤مرب اإلؾمالم واعمسٚمٛملم وىمؾ ًمٜمٗمسؽ يمام ىم٤مل قمبد 

وإمم  ،٤مًمؼأي ٟمٗمز إمم أي رء شمتقىملم إمم ومالٟم٦م ومٝمل ـم ◙اهلل سمـ رواطمف 

هلل ورؾمقًمف صمؿ أنِمد أىمسٛم٧م قطم٤مئط ًمف ومٝم وإمم ،ومالن وومالن همٚمامن ًمف ومٝمؿ أطمرار

ُم٤مزم أرايمل  إن أضمٚم٥م اًمٜم٤مس وؿمدوا اًمرٟمف ًمتٙمرهٜم٦موًمتٜمزًمٜمف ـم٤مئٕم٦م أ ي٤مٟمٗمسك ًمتٜمزًمٜمف

  .شمٙمرهلم اجلٜم٦م

هذا  ي٤مٟمٗمس إن ٓ شم٘متكم متقيت هؾ أن٧م إٓ ٟمٓمٗم٦م رم ؿمٜمف ىمد ـم٤مل ُم٤ميمٜم٧م ُمٓمٛمئٜم٦م

وإن شم٠مظمرت  إن شمٗمٕمكم ومٕمٚمٝمام هدي٧م وُم٤م متٜمٞم٧م وم٘مد أقمٓمٞم٧م د صٚمٞم٧ممح٤مم اعمقت ىم

وم٠مت٤مه اسمـ قمؿ ًمف سمٕمرق حلؿ وم٘م٤مل ؿمد  .صمؿ ٟمزل ا يريد ص٤مطمبٞمف زيد وضمٕمٗمرً  وم٘مد ؿم٘مٞم٧م

هبذا صٚمبؽ وم٢مٟمؽ ىمد ًم٘مٞم٧م يقُمؽ هذا وم٠مظمذه ُمـ يده وم٤مٟمتٝمش ُمٜمف هنِمف صمؿ ؾمٛمع 

ؿ ٟمزل إمم اًم٘مت٤مل ومٓمٕمـ احلٓمٛم٦م رم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل أن٧م رم اًمدٟمٞم٤م وم٤مًم٘م٤مه ُمـ يده صم

 ومست٘مبؾ اًمدم سمٞمده ومدًمؽ سمف وضمٝمف صمؿ ىم٤مشمؾ طمتك ىمتؾ سيٕم٤م سملم اًمّمٗملم ؒ

اعمج٤مهديـ إبٓم٤مل إت٘مٞم٤مء إبرار  ☺ وريض قمٜمف وقمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

وهٙمذا يٙمقن إبٓم٤مل اًمِمجٕم٤من اعم١مُمٜمقن يرضمقن ُم٤مقمٜمد اهلل وٓ هي٤مسمقن اعمٜمقن وإهن٤م 

واعمج٤مهدون اىمرب  ومتٜم٦م ٟمس٠مل اهلل اًمثب٤مت وطمسـ اخل٤ممت٦مًمٗمتٜم٦م ويمٗم٤م سمب٤مرىم٦م اًمسٞمقف 

وصحٞمح اسمـ  اًمٜم٤مس إمم ىمبقل اًمدقم٤مء ويمراُم٦م آًمف شمٕم٤ممم هلؿ ومٗمل ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف

اًمٖم٤مزي ذم ؾمبٞمؾ اهلل واحل٤مج " :ىم٤مل ☺ اًمٜمبل  قمـ ¶طمب٤من قمـ اسمـ قمٛمر 
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ذم  وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمبخ٤مري "واعمٕمتٛمر وومد اهلل دقم٤مهؿ وم٠مضم٤مسمقه وؾم٠مخقه وم٠مقمٓم٤مهؿ 

صمالصمامئ٦م رضمؾ  ويم٤مٟمقا  ا أيمٚمقا ُمٜمف ؿمٝمرً  ا رسي٦م اخلبط قمٜمدُم٤م أخ٘مك هلؿ اًمبحر قمٜمؼمً 

ؾمٛمٜمقا وىمد  طمقت قمٔمٞمؿ أيمٚمقا ُمٜمف طمتكقأيب قمبٞمدة قم٤مُمر سمـ ضمراح وه وأُمػمهؿ

وأظمرج اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة  -يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن اخلبط وورق اًمِمجر ُمـ اجلقع 

 ،ض اًمٓمريؼ ٟمٗمؼ مح٤مره يٕمٜمل ُم٤متُمـ اًمٞمٛمـ يم٤من ذم سمٕم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أن رضماًل 

يٕمٜمل سمٚمده وهل سملم اجلٜمد  "ومت١مض٠م وصكم ريمٕمتلم صمؿ ىم٤مل مهللا إين ضمئ٧م ُمـ اًمدصمٞمٜمف 

ذم ؾمبٞمٚمؽ اسمتٖم٤مء ُمرض٤مشمؽ وأنك أؿمٝمد سم٠منؽ حتل اعمقشمك وشمبٕم٨م ُمـ  اجم٤مهدً  "وقمدن 

وم٘م٤مم  ىم٤مل.ذم اًم٘مبقر وٓ دمٕمؾ ٕطمد قمكم اًمٞمقم ُمٜم٦م أـمٚم٥م إًمٞمؽ أن شمبٕم٨م زم مح٤مري

وظمرج اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب جم٤ميب اًمدقمقة سم٢مؾمٜم٤مده ُمـ قمبد  ." -ر يٜمٗمض أذٟمٞمف احلام

ه وُمٕمٝمؿ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ويم٤مٟم٧م  :اًمرمحـ اسمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل ظمرج ىمقم همزا

ص٤مئٗم٦م ومبٞمٜمام هؿ يسػمون ذم اًمس٤مىم٦م ىم٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم أؿمتٝمل ضمبـ رـم٥م وم٘م٤مل 

ًم٘م٤مدر ومدقم٤م اًم٘مقم ومٚمؿ يسػموا إٓ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر اؾمتٓمٕمٛمقا اهلل يٓمٕمٛمٙمؿ وم٢مٟمف ا

 يم٤من قمساًل قضمبـ رـم٥م وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم ًمقوم٢مذا ه ٤مخمٞمٓمً  طمتك وضمدوا ُمٙمتاًل  ىمٚمٞماًل 

وم٤مؾمتٓمٕمٛمقه  ه٤مهٜم٤م ىم٤مدر قمكم أن يٓمٕمٛمٙمؿ قمساًل  ٤موم٘م٤مل حمٛمد إن اًمذي أـمٕمٛمٙمؿ ضمبٜمً 

قمكم اًمٓمريؼ ومٜمزًمقا    "ىمدحوُمنمسمف أ "ومقضمدوا ىم٤مىمزة قمسؾ  ومدقم٤م اًم٘مقم ومس٤مروا ىمٚمٞماًل 

وروى اًمسٚمٓم٤من ٟمقر اًمديـ حمٛمقد اعمٕمروف سم٤مًمِمٝمٞمد  ."يمٚمقا اجلبـ واًمٕمسؾ ومريمبقا وم٠م

همزوٟم٤م  :ذم يمت٤مب اإلضمتٝم٤مد ذم ومْمؾ اجلٝم٤مد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب يٕم٘مقب اعمّمٞمص ىم٤مل

يٖمرف ًمٜم٤م  وأنزًمٜم٤م رضماًل  هد واد ُمـ قمسؾ ومٕمدًمٜم٤م إًمٞمف سمالد اًمروم وم٘م٤مل ًمٜم٤م اًمدًمٞمؾ

هبؿ وٟمسٞمٜم٤م اًمرضمؾ ومٖمبٜم٤م قمـ اعمقضع ومٚمام يم٤من سم٤مٕؾمٓم٤مل ومخرج قمٚمٞمٜم٤م اًمروم ومتِم٤مهمٚمٜم٤م 

ىم٤مل  ؟سمٕمد ؾمٜم٦م قمزوٟم٤م ومجئٜم٤م إزم ذًمؽ اًمقادي وم٢مذا اًمرضمؾ طمل وم٘مٚمٜم٤م ًمف إيش ظمؼمك

جٜم٤مه يم٠منف اًمبٚمقر إذا ـمٕمؿ ؿمٞمئً   ٤ميمٜم٧م أقمٓمش وم٤مذب اًمٕمسؾ وأضمقع وم٠ميمؾ اًمٕمسؾ ومرأ

وهذا ًمٞمس سمٖمري٥م قمغم أهؾ  189-188اعمِم٤مرع"رأجٜم٤مه رم ضمقومف ُمـ صٗم٤مء ضمٚمده 

ٖمقر واجلٝم٤مد وهذه أصم٤مر شمرد قمغم ُمـ أنٙمر يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وظمقارق اًمٕم٤مدات اًمث
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ُمٜمٝم٤م واًمالًمٙم٤مئك رم اقمت٘م٤مد أهؾ  ٤مـمرومً  قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة وىمد ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

قمـ -وشم٘مبٚمف رم اًمِمٝمداء  اًمسٜم٦م وهذا ي١ميمد ُم٤مذيمره اًمِمٞمخ قمبداًمٚمف قمزام ؒ

 يمراُم٤مت اًمّمح٤مسم٦م رم أرض اجلٝم٤مدوذيمر  "اعمج٤مهديـ إومٖم٤من رم يمت٤مسمف آي٤مت اًمرمحـ 

 ري  ٰى  ُّٱ: وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم رم أظمر ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت :وهمػمهؿ صمؿ ىم٤مل
وىم٤مل  .[69]اًمٕمٜمٙمبقت:   َّ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م إذا رأج٧م اًمٜم٤مس ىمد اظمتٚمٗمقا ومٕمٚمٞمؽ سم٤معمج٤مهديـ وأهؾ اًمثٖمقر وم٢من 

زهؿ وشمٜم٘مّمٝمؿ وؿمٝمر هبؿ وم٤مًمقيؾ عمـ أذى اعمج٤مهديـ وعم"اهلل ىم٤مل ًمٜمٝمديٜمٝمؿ 

اشم٘مقا أذى اعمج٤مهديـ وم٢من اهلل يٖمْم٥م  "☺ وطم٤مرهبؿ روى قمـ رؾمقل اهلل 

ًمٚمٛمج٤مهديـ يمام يٖمْم٥م ًمألنبٞم٤مء واًمرؾمؾ ويستجٞم٥م هلؿ يمام يستجٞم٥م ًمألنبٞم٤مء 

رواه اسمـ  " واًمرؾمؾ وٓ ـمٚمٕم٧م ؿمٛمس وٓ همرسم٧م قمغم أطمد أيمرم قمغم اهلل ُمـ جم٤مهد

هذا ومْمؾ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل اًمذى  .قمٜمف ُمـ طمدي٨م قمغم رىض اهلل اقمس٤ميمر ُمسٜمدً 

ُم٤مرم أرض اجلٝم٤مد صمؿ آل هبؿ  ٤مصمب٧م قمغم اجلٝم٤مد طمتك اعمامت ٓ يم٤مًمذيـ ضم٤مهدوا يقُمً 

سمٕمد أن وىمٕمقا  "احل٤مل إمم اًمٕمٛمؾ ضمقاؾمٞمس وىم٤مُمقا سمٕمٛمؾ اًمٕمسٙمر وضمٜمد اًمٓم٤مهمقت 

رم إرس وىم٤مُمقا سمتسٚمٞمؿ أنٗمسٝمؿ وؾمالطمٝمؿ إمم اعمرشمديـ وىمد رأجٜم٤م ُمـ ه١مٓء 

ًمٚمٓمقاهمٞم٧م سم٤مؾمؿ  ٤مذم اًمبقؾمٜم٦م وأومٖم٤مٟمست٤من صمؿ يم٤من قمقٟمً  اًمٕمج٥م وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من جم٤مهدً ا

اعمّمٚمح٦م وُمٜم٤مط إرس وآقمت٘م٤مل وهذا اعمحروم اعمخزول مل يٗمٙمر ح٤مذا اظمت٤مر اهلل 

ٟمف ؿمٝمداء وؾمٚمؿ ه ٟمٗمسف ًمٚمٓم٤مهمقت مل يٗمٙمر هذا اعمرزول ح٤مذا ه١مٓء صؼموا ذم قإظمقا

ت٘م٤مل وفمروف إرس وم٢مهن٤م ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م أرس مل حيتٛمؾ آقمقأرض اجلٝم٤مد وه

ًمٚمٛمرشمديـ جي٤مًمسٝمؿ ويامزطمٝمؿ سمٕمد أن يم٤من ي٘م٤مشمٚمٝمؿ  ٤موومٞمً  وأصبح هذا اعمج٤مهد ظماًل 

شمٞمؿ ومٞمج٥م قمكم اإلٟمس٤من  وؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ٟمس٠مل اهلل طمسـ اخل٤ممت٦م وم٤مًمٕمؼمة سم٤مخلقا

واًمٕم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ُمـ ـم٤مقم٦م ومال يدري سمام خيتؿ ًمف ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م قأن ٓ يٖمؽم سمام ه

سمّمقر ُمتٜمققم٦م ومتٚمؽ ؾمٜمـ اهلل ذم قمب٤مده  وٓ قمج٥م ُمـ شمٙمرار اح٠مؾم٤مة .واًمثب٤مت

  اهلل.قٓشمتبدل وٓشمتحقل واًمٕم٤مصؿ ُمـ آٟمحراف ه
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  حلي أقشاً اجلّاد ووياديٍْ املشألة الجاٌية

اجلٝم٤مد ) وم٤من ضمٜمس اجلٝم٤مد يمام ؾمب٘م٧م إًمٞمف اإلؿم٤مرة رم هن٤مي٦م سمٞم٤من اعم٘مّمقد سم٤مجلٝم٤مد

أن  ومرض قملم قمغم يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م طمس٥م اًمٓم٤مىم٦م وـمبٞمٕمل ُمٗمٝمقُمف اًمِم٤مُمؾ(

ضمٝم٤مد  :اُم٤م اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مص )اعمّمٓمٚمح( يٙمقن ًمٙمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م ؾمٝمؿ ومٞمف

واًمث٤مين  (إول ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م )اًمدقمقة ٟمققم٤من يمام ٟمٕمٚمؿقوه (اًمٙمٗم٤مر سم٤مح٤مل واًمٜمٗمس

ومرض يمٗم٤مي٦م  ُمتٕملم قمغم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدقمقة واًمٗمتحقأُم٤م إول ومٝم ضمٝم٤مد اًمدومع

 (ضمٝم٤مد اًمدومع )قمٜمدُم٤م هي٤ممجٜم٤م قمدوقواًمث٤مين وه -قمغم إومراد ُمـ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمٕمالُم٦م محقد سمـ قم٘مال  ىم٤مل رم أطمقال صمالصم٦م يمام ومرض قملم قمغم اعمستٓمٞمع ُمـ اجلٛمٞمع

)وطمٙمؿ اجلٝم٤مد ذم وىمتٜم٤م احل٤مض أنف ومرض قملم قمغم يمؾ  :رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمِمٕمٞمبل 

ء إُم٦م ىمديام وطمديث٤م قمغم أن اجلٝم٤مد يٙمقن ومرض قملم ذم ىم٤مدر قمٚمٞمف وىمد أمجع قمٚمام

واحل٤مًم٦م  .اطمتٚمٝم٤موسمٚمدا ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم أوإذا طمٍم اًمٕمد :إومم :صمالث طم٤مٓت

إذا  :واحل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م .إذا طمرض اًمّمػ ذم ُمٕمريم٦م سملم اعمسٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر :اًمث٤مٟمٞم٦م

أىمس٤مم اجلٝم٤مد  ممرمحف اهلل شمٕم٤مويٗمّمؾ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  اؾمتٜمٗمره اإلُم٤مم اًمنمقمل

 ٤مإذا يم٤من اعمج٤مهد ُمٓمٚمقسمً وومٞم٘مقل: "ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن اعمج٤مهد ىمد ي٘مّمد دومع اًمٕمد

ُمٓمٚمقسًم٤م، وىمد وواًمٕمد ٤ماسمتداء إذا يم٤من ـم٤مًمبً وـم٤مًمًب٤م، وىمد ي٘مّمد اًمٔمٗمر سم٤مًمٕمدوواًمٕمد

ومع  -·ي٘مّمد يمال إُمريـ، وإىمس٤مم صمالصم٦م ي١مُمر اعم١مُمـ ومٞمٝم٤م سم٤مجلٝم٤مد وضمٝم٤مد اًمد 

؛ وم٢من ضمٝم٤مد اًمدومع يِمبف سم٤مب دومع اًمّم٤مئؾ، وهلذا ُأبٞمح أصٕم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م

  َّجم يل ىل مل خل ُّٱ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: -ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يدومع قمـ ٟمٗمسف 
ؿمٝمٞمد، وُمـ ىُمتِؾ دون دُمف؛ ق)ُمـ ىُمتِؾ دون ُم٤مًمف؛ ومٝم :☺ . وىم٤مل اًمٜمبل [39احل٩م: ]

٤مل ٕن دومع اًمّم٤مئؾ قمغم اًمديـ ضمٝم٤مد وىمرسم٦م، ودومع اًمّم٤مئؾ قمغم اح - (19)ؿمٝمٞمد(قومٝم

اًمٓمٚم٥م  ىمت٤مل ُمـ أوؾمع اًمدومع وم٘مت٤مل·ؿمٝمٞمدقواًمٜمٗمس ُمب٤مٌح ورظمّم٦م؛ وم٢من ىمتؾ ومٞمف ومٝم
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وأقمؿُّ وضمقسًم٤م، وهلذا يتٕملم  قمغم يمؾ أطمد أن ي٘مقم وجي٤مهد ومٞمف: اًمٕمبد سم٢مذن ؾمٞمده 

وسمدون إذٟمف، واًمقًمد سمدون إذن أبقيف، واًمٖمريؿ سمٖمػم إذن همريٛمف؛ وهذا يمجٝم٤مد 

 يٙمقن أن اجلٝم٤مد ُمـ اًمٜمقع هذا ذم يِمؽمط وٓ·اعمسٚمٛملم يقم أطمد واخلٜمدق

قا يقم أطمد واخلٜمدق أضٕم٤مف اعمسٚمٛملم، يم٤مٟم وم٢مهنؿ دون؛ ومام اعمسٚمٛملم ضٕمٗملواًمٕمد

ومٙم٤من اجلٝم٤مد واضمًب٤م قمٚمٞمٝمؿ؛ ٕنف طمٞمٜمئذ ضمٝم٤مد ضورة ودومع، ٓ ضمٝم٤مد اظمتٞم٤مر، وهلذا 

شُمب٤مح ومٞمف صالة اخلقف سمحس٥م احل٤مل ذم هذا اًمٜمقع، وىمد ضمٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمٝم٤مد 

 ·قمـ دي٤مر اعمسٚمٛملموض قملم قمغم يمؾ ُمسٚمؿ ذيمر ُمٙمٚمػ طمتك يٜمدومع اًمٕمداًمدومع ومر

ومٞمج٥م اًمتٗمريؼ سملم دومع اًمّم٤مئؾ اًمٔم٤ممل اًمٙم٤مومر وسملم ـمٚمبف ذم سمالده" وٓ يٕمٜمل قمدم 

اح٤مدي٦م ذم ضمٝم٤مد اًمدومع اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م، سمؾ جي٥م اًمدومع سمام شمٞمرس واؿمؽماط اًمٕمدة اإليامٟمٞم٦م أ

ًمسٕمل ًمت٘مقيتٝمام ىمدر اعمستٓم٤مع؛ وم٘مد يستٛمر ُمٜمٝمام ُمع آهتامم هبام أثٜم٤مء اًم٘مت٤مل وا

ؾمٜمقات، ومحٞمٜمئذ جي٥م اًمسٕمل أثٜم٤مء اًم٘مت٤مل ًمتقومػم اًم٘مدرة اح٤مدي٦م واًمدوم٤مع ؿمٝمقًرا أ

وإقمداد اعم٘م٤مشمٚملم إيامٟمًٞم٤م سمقضع اًمؼماُم٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمت٘مقي٦م هذا اجل٤مٟم٥م؛ ٕثره 

ودومٕمٝمؿ قمـ اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمثب٤مت واًمّمؼم وٟمزول ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ، وهزيٛم٦م اًمٙمٗم٤مر 

اًمراهٜم٦م اًمتل هيدد ومٞمٝم٤م  اًمٔمروف ُمثؾ ذم ًمتِمتد احل٤مضم٦م وإن ·دي٤مر اعمسٚمٛملم وطمرُم٤مهتؿ

ومم٤م يٜمبٖمل اًمتٜمبٞمف إًمٞمف أن أضمقاء  ·اًمٙمٗم٤مر سم٤مهلجقم قمغم ُم٤م شمب٘مك ُمـ دي٤مر اعمسٚمٛملم

اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل قمز وضمؾ ُمـ أومْمؾ اًمبٞمئ٤مت اًمتل يٕمد ومٞمٝم٤م اعمج٤مهدون إيامٟمًٞم٤م 

وشمْمحٞم٦م، وهذا رء ُمِم٤مهد؛ ومام طمّمؾ قمٚمٞمف سمٕمض اعمج٤مهديـ ُمـ وشمرسمٞم٦م وزهًدا 

اًمتْمحٞم٦م وشمزيمٞم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب واًمزهد واإلظمالص ذم ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمقات اجلٝم٤مد مل 

وهٜم٤مك ُمالطمٔم٦م ُمٝمٛم٦م وهك وضمقب  ·حيّمؾ قمٚمٞمف همػمهؿ إٓ ذم قمدة ؾمٜمقات

 اإلقمداد وىم٧م ؾم٘مقط وضمقب اجلٝم٤مد واًمٞمٝم٤م أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

ذم وىم٧م ؾم٘مقـمف  اخلٞمؾ ورسم٤مط اًم٘مقة سم٢مقمداد ًمٚمجٝم٤مد آؾمتٕمداد جي٥م ويمام ··" :سم٘مقًمف

 ـها واضم٥م"قًمٚمٕمجز؛ وم٢من ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝم
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ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمٕم٘مٞمدة  وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين ؒ 

(: "اقمٚمؿ أن اجلٝم٤مد قمغم ىمسٛملم: إول ومرض قملم، 72-71اًمٓمح٤موي٦م )ص

اعمٝم٤مضمؿ ًمبٕمض سمالد اعمسٚمٛملم، يم٤مًمٞمٝمقد أن اًمذيـ اطمتٚمقا ومٚمسٓملم: ودصد اًمٕمقوه

آصمٛمقن طمتك خيرضمقهؿ ُمٜمٝم٤م. وأظمر ومرض يمٗم٤مي٦م، إذا ىم٤مم سمف  ٤موم٤معمسٚمٛمقن مجٞمٕمً 

اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ ٟم٘مؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م إمم ؾم٤مئر قاًمبٕمض ؾم٘مط قمـ اًمب٤مىملم، وه

وُمـ وىمػ ذم ـمري٘مٝم٤م  اًمبالد طمتك حيٙمٛمٝم٤م اإلؾمالم، ومٛمـ اؾمتسٚمؿ ُمـ أهٚمٝم٤م ومبٝم٤م،

قمـ  ىمقشمؾ طمتك شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، ومٝمذا اجلٝم٤مد ُم٤مض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومْماًل 

ذم وـمٚم٥م اًمٕمدقوىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف اًمٗمروؾمٞم٦م " وضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م وه (إول

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )وم٢مذا يم٤من  دي٤مره ٓ ي٘مدم قمٚمٞمف إٓ ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم

ويم٤من  ،إذا ىم٤مم سمف اًمبٕمض ؾم٘مط اًمٗمرض قمـ اًمب٤مىملم ،قمغم اًمٙمٗم٤مي٦مومرض قومٝم ،اسمتداء

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اًمٗمْمؾ عمـ ىم٤مم سمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
اًمّم٤مئؾ وضمٝم٤مد اًمٕمدقوه :ضمٝم٤مد اًمدومع (28/359)اًمٗمت٤موى  َّ حن جن يم  ىم

ومرض قملم سم٤مإلمج٤مع ىم٤مل قأقمراضٝمؿ ومٝموأُمقاهلؿ أوأنٗمسٝمؿ أوقمغم سمالد اعمسٚمٛملم أ

أؿمد أنقاع دومع اًمّم٤مئؾ قمـ احلرُم٦م قوأُم٤م ىمت٤مل اًمدومع ومٝم) :اسمـ شمٞمٛمٞم٦مؿمٞمخ اإلؾمالم 

وىمت٤مل اًمدومع ُمثؾ أن يٙمقن ) وىم٤مل أجْم٤م ؒ .٤م(واًمديـ ومقاضم٥م إمج٤مقمً 

ًمٙمـ خي٤مف إن اٟمٍمومقا قمـ قمدوهؿ قمٓمػ  ؛ٓ ـم٤مىم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم سمف ا يمثػمً واًمٕمد

قا ومٝمٜم٤م ىمد سح أصح٤مسمٜم٤م سم٠منف جي٥م أن يبذًم .قمغم ُمـ خيٚمٗمقن ُمـ اعمسٚمٛملمواًمٕمد

قمغم ووٟمٔمػمه٤م أن هيجؿ اًمٕمد .ُمٝمجٝمؿ وُمٝم٩م ُمـ خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدومع طمتك يسٚمٛمقا 

 ،سمالد اعمسٚمٛملم وشمٙمقن اعم٘م٤مشمٚم٦م أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ وم٢من اٟمٍمومقا اؾمتقًمقا قمغم احلريؿ

ووىمٕم٦م أطمد ُمـ  ،ومٝمذا وأُمث٤مًمف ىمت٤مل دومع ٓ ىمت٤مل ـمٚم٥م ٓ جيقز آٟمٍماف قمٜمف سمح٤مل

وحيرم ومٞمف اًمٗمرار ُمـ  ،يتٕملم قمغم يمؾ أطمد ضمٝم٤مد اًمدومع ًمٚمٙمٗم٤مر :وىم٤مل .هذا اًمب٤مب

ومل خيتٚمػ أطمد ُمـ  وصمبتقا يقم أطمد وإطمزاب ،ُمثٚمٞمٝمؿ ٕنف ضمٝم٤مد ضورة ٓ اظمتٞم٤مر



   

 
164 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

اًمسٚمػ أن ضمٝم٤مد اًمدومع ومرض قملم ٓ يِمؽمط ًمف ذط يم٤مًمزاد واًمراطمٚم٦م وىمد ٟم٘مؾ 

اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ طمزم واسمـ قمبد اًمؼم سمؾ إئٛم٦م 

ة أقرسمٕم٦م جمٛمٕمقن قمغم ذًمؽ سمؾ ىم٤مًمقا ًمإ سمالد ودظمؾ اًمٕمدوأرس رضمؾ أوؾمبٞم٧م اُمرأ

وجي٥م ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .ُمٜمٝم٤م شمٕملم اجلٝم٤مد ا أظمذ ؿمؼمً واعمسٚمٛملم أ

هؿ طمدي٨م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قوه٤م ه (واؾمتٜم٘م٤مذ ُم٤م سم٠مجدهيؿ ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم وأرسا

د اًمٙمٗم٤مر ومٞمٙمقن )واُم٤م ضمٝم٤م :قمـ ٟمققمل اجلٝم٤مد طمٞم٨م ىم٤مل ؒ قمثٞمٛملم ؒ

سمحس٥م اًمسالح ذي ضم٤مهدوٟم٤م سمف وم٢مذا ضم٤مهدوٟم٤م سم٤مًمسالح وم٠منٜم٤م ٟمج٤مهدهؿ سمف اقمٜمل 

سم٤مًمسالح اعمحدد اًمذي يٙمقن سمف اًم٘متؾ اهلالك اًمبدين وإذا ضم٤مهدوٟم٤م سم٤مًمسالح اًمٗمٙمري 

وإذا ضم٤مهدوٟم٤م ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمج٤مهدهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يٗمسد هذه إومٙم٤مر اًمتل يريدون هب٤م قمٚمٞمٜم٤م

ٟم٤مومع ذم ديٜمٜم٤م قٜم٤م وم٠منٜم٤م ٟمٗمسد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ سم٤مجلد وـمٚم٥م ُم٤م هسمام يٚمٝمٞمٜم٤م قمـ ُمّم٤محل

 ،اطمدمه٤م ضمٝم٤مد ـمٚم٥م واًمث٤مين ضمٝم٤مد دوم٤مع :وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم ،ودٟمٞم٤مٟم٤م

دظمٚمقه قمٜمقة وأُم٤م ضمٝم٤مد اًمدوم٤مع وم٤من اًمٙمٗم٤مر إذا طم٤مسوا سمٚمدا ُمـ سمٚمدان اعمسٚمٛملم أ

ضمقا ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُمٜمف وضم٥م قمغم مجٞمع اعمسٚمٛملم ان يداومٕمقا قمـ هذا اًمبٚمد وان خير

وم٢مذا طمقس  ،ٕن اعمسٚمٛملم ذم مجٞمع أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝمؿ اُم٦م واطمدة ويمٚمٝمؿ سمٚمد واطمد

سمٚمد ُمـ سمٚمدان اعمسٚمٛملم ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ إرض وم٤من اًمقاضم٥م قمغم مجٞمع اعمسٚمٛملم ان 

ُمثؾ اعمسٚمٛملم ذم شمقادهؿ ) :ىم٤مل ☺ ي٘مقُمقا سمٗمؽ احلّم٤مر قمٜمٝمؿ ٕن اًمٜمبل 

شمداقمك ًمف ؾم٤مئر قؾ اجلسد اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْموشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمث

واعمسٚمٛمقن يٛمٙمٜمٝمؿ ان يس٤مقمدوا إظمقاهنؿ اعمحت٤مضملم إًمٞمٝمؿ  (اجلسد سم٤محلٛمك واًمسٝمر

ىمسٞمؿ اجلٝم٤مد سم٤مًمرضم٤مل يمام ىم٤مل اهلل قوم٤من اجلٝم٤مد سم٤مح٤مل ه ،أُم٤م سم٤مح٤مل واُم٤م سم٤مًمرضم٤مل

ٝم٤مد سم٤مح٤مل ىمبؾ اجلٝم٤مد ىمبؾ شمٕم٤ممم ذم اي٤مت يمثػمة سمؾ يمام سمدأ اهلل شمٕم٤ممم ذم اي٤مت يمثػمة سم٤مجل

اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ومل ي٘مدم اهلل شمٕم٤ممم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس قمغم اجلٝم٤مد سم٤مح٤مل آ ذم أجف واطمدة 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ:هل ىمقًمف شمٕم٤ممم
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 مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس
 لك  خك جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ
وم٤مًمدوم٤مع قمـ سمالد  ،[111]اًمتقسم٦م:   َّ  خم حم جم هل مل حلخل جل مك

لم أُمر واضم٥م وومرض يمٗم٤مي٦م قمغم اعمسٚمٛملم إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط قمـ اعمسٚمٛم

اًمب٤مىملم وإذا مل ي٘مؿ سمف ُمـ يٙمٗمل وضم٥م قمغم اًمب٤مىملم ان ي٘مقُمقا سمف طمتك يزال احلّم٤مر 

اطمده٤م  :ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ويٙمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم ذم أطمقال أرسمع ،قمـ سمالد اعمسٚمٛملم

 مج ُّٱ :إمم اًمٜمٍم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ان حيرض اًمّمػ ومٗمل هذه احل٤مل يتٕملم قمٚمٞمف اًمب٘م٤مء
 ،[15ٕنٗم٤مل:]ا  َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م ان يستٜمٗمره آُم٤مم أي يٓمٚم٥م آُم٤مم اًمٜمٗمػم ومٞمج٥م طمٞمٜمئذ اجلٝم٤مد قمغم يمؾ 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ :إٟمس٤من ىم٤مل شمٕم٤ممم
 ىث  مثنث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب
 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  َّ ني مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام

احل٤مل اًمث٤مًمث٦م إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف سمحٞم٨م يٙمقن هذا اًمرضمؾ سمٕمٞمٜمف يٕمرف ، [39-38]اًمتقسم٦م: 

ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م احلرب ُم٤مٓ يٕمرومف همػمه وم٤مٟمف ذم هذه احل٤مل يتٕملم قمٚمٞمف ان جي٤مهد ذم ؾمبٞمؾ 

ُمـ يم٤من قمغم صٗمتف ممـ واهلل ٕنف أن ٓ يقضمد آ هذا اًمرضمؾ اًمذي اطمتٞم٩م إًمٞمف أ

 ،ًمٞم٥م احلرب احلديث٦م ومٞمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م ان ي٘مقُمقا سم٤مجلٝم٤مد ٕقمداء اهللجيٞمدون أؾم٤م

وم٠منف جي٥م قمٚمٞمف ان يداومع وذًمؽ ًمقضمقب وإذا طمٍم سمٚمده اًمٕمدقأُم٤م إُمر اًمراسمع ومٝم

ذم هذه  ،اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس وقمـ اًمبٚمد سمٚمد اإلؾمالم سم٤مقمتب٤مر يمقٟمف سمٚمدا اؾمالُمٞم٤م

ًمؽ وم٠منف دائر سملم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م آطمقال آرسمع يٙمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم وُم٤م قمدا ذ

اٟمف ذروة  ☺ وُمع هذا وم٤من اجلٝم٤مد ُمـ أومْمؾ إقمامل طمتك ىم٤مل ومٞمف اًمٜمبل  ،واًمسٜم٦م

. اُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ ضمٝم٤مد اعمنميملم ،ح٤م ومٞمف ُمـ إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل (ؾمٜم٤مم اإلؾمالم
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ٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ان ٟمج٤مهد اعمنميملم سمؾ ان ٟمج٤مهد قضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م ه :ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥مقومٝم ا

سمٖمػم ذًمؽ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ان ٟمج٤مهده طمتك وسمجحقد أوومر ؾمقاء يم٤من يمٗمره سمنمك أيمؾ يم٤م

  .ا ـه(ي٘مبؾ إُم٤م اإلؾمالم واُم٤م سمذل اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمبداًمرمحـ سمـ  ورم اًمرد قمغم اؿمؽماط اًمبٕمض وضمقد اإلُم٤مم ًمٚمجٝم٤مد

سم٠مي سم٠مي يمت٤مب أم ) طمسـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ذم سمٞم٤من سمٓمالن هذا اًمنمط:

هذا ُمـ اًمٗمري٦م ذم اًمديـ واًمٕمدول قمـ  ؟طمج٦م أن اجلٝم٤مد ٓ جي٥م إٓ ُمع إُم٤مم ُمتبع

ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم وإدًم٦م قمغم سمٓمالن هذا اًم٘مقل أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر ُمـ ذًمؽ قمٛمقم 

. وىم٤مل صديؼ 97/  7اًمدرر اًمسٜمٞم٦م (إُمر سم٤مجلٝم٤مد واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف واًمققمٞمد ذم شمريمف

هذه ومريْم٦م ُمـ ومرائض اًمديـ ) :جلٝم٤مد( قمـ ا333طمسـ ظم٤من ذم اًمروض٦م اًمٜمدي٦م )

قمدل وؿمخص أوُمٙم٤من أوأوضمبٝم٤م اهلل قمغم قمب٤مده ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ همػم شم٘مٞمد سمزُم٤من أ

مل يقضمد وؾمقاء وضمدت ووم٤مجلٝم٤مد ُم٤مض إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م ؾمقاء وضمد إُم٤مم أ .(ضمقروأ

شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ يمام ذم اًمزاد وىمد اؾمتدل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  .مل شمقضمدوهٜم٤مك راي٦م أ

وقمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م سم٘مّم٦م أيب سمّمػم وضمٝم٤مده  3/309

ذم  ☺ اعمنميملم سمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم وىمٓمٕمٝمؿ اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ طمتك ىم٤مل اًمٜمبل 

سمّمػم حت٧م وٓي٦م اًمٜمبل قومل يٙمـ أب (يم٤من ُمٕمف رضم٤ملقويؾ أُمف ُمسٕمر طمرب ًم)ؿم٠منف 

٤من يٖمػم قمغم اعمنميملم وٓ ذم دار اإلؾمالم ومل يٙمـ إُم٤مُم٤م ومل شمٙمـ ُمٕمف راي٦م سمؾ يم ☺ 

ىم٤مل  ،وأثٜمك قمٚمٞمف ☺ وي٘م٤مشمٚمٝمؿ ويٖمٜمؿ ُمٜمٝمؿ واؾمت٘مؾ سمحرهبؿ وُمع ذًمؽ أىمره اًمٜمبل 

ومٝمؾ ىم٤مل ) :ُمستدٓ هبذه اًم٘مّم٦م 97/ 7قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ يمام ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م 

أظمٓم٠متؿ ذم ىمت٤مل ىمريش ٕنٙمؿ ًمستؿ ُمع إُم٤مم ؾمبح٤من اهلل ُم٤م أقمٔمؿ  ☺ رؾمقل اهلل 

يمؾ ُمـ ىم٤مم سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل وم٘مد  وىم٤مل ؒ -( !؟ُمرضة اجلٝمؾ قمغم أهٚمف

أـم٤مع اهلل وأدى ُم٤م ومرضف اهلل وٓ يٙمقن اإلُم٤مم إُم٤مُم٤م إٓ سم٤مجلٝم٤مد ٓ أنف ٓ يٙمقن ضمٝم٤مد 

( 333وىم٤مل صديؼ طمسـ ظم٤من ذم اًمروض٦م اًمٜمدي٦م ) -97/ 7اًمدرر اًمسٜمٞم٦م  (إٓ سم٢مُم٤مم
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٤مده ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ هذه ومريْم٦م ُمـ ومرائض اًمديـ أوضمبٝم٤م اهلل قمغم قمب) :قمـ اجلٝم٤مد

 .(ضمقروقمدل أوؿمخص أوُمٙم٤من أوهمػم شم٘مٞمد سمزُم٤من أ

)وُمٕمٚمقم أن أول واضمب٤مت  115-114أجْم٤م رم إيمٚمٞمؾ اًمٙمراُم٦م  وىم٤مل ؒ -

اإلُم٤مم مح٤مي٦م اًمبٞمْم٦م وإىم٤مُم٦م اًمديـ وم٢من يم٤من قم٤مضمزا قمـ اجلٝم٤مد ومح٤مي٦م إُم٦م واعمٚم٦م وم٘مد 

سملم اعمسٚمٛملم  وم٢من طم٤مل ،ظمرج قمـ أن يٙمقن إُم٤مُم٤م سمؾ ص٤مر وضمقده وقمدُمف ؾمقاء

واًمدومع قمـ أنٗمسٝمؿ وأرضٝمؿ وطمرُم٤مهتؿ يم٤من قمدُمف ظمػما ُمـ وضمقده وسمٓمٚم٧م 

إٟمام اإلُم٤مم ضمٜم٦م ) :إُم٤مُمتف ذقم٤م، إذ مل يتح٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ إىم٤مُمتف وىمد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح

ي٘م٤مشمؾ ُمـ ورائف ويت٘مك سمف( ومٞمج٥م إىم٤مُم٦م اإلُم٤مم ًمٞمٙمقن ضمٜم٦م ووىم٤مي٦م حيٛمل إُم٦م 

مل يٙمـ ىمٓمٕم٤م إُم٤مُم٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ووم٢من ص٤مر ضمٜم٦م ًمٚمٕمد ،وحيٗمٔمٝم٤م وشم٘م٤مشمؾ إُم٦م ُمـ ورائف

 :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم وسمؾ اًمٖمامم ،وإن يم٤من إُم٤مُم٤م سمحٙمؿ إُمر اًمقاىمع ،ذم طمٙمؿ اًمِم٤مرع

ُمالك أُمر اإلُم٤مُم٦م وأقمٔمؿ ذوـمٝم٤م وأضمؾ أريم٤مهن٤م أن يٙمقن ىم٤مدرا قمغم شم٠مُملم اًمسبؾ )

دمهٝمؿ أُمر  وإٟمّم٤مف اعمٔمٚمقُملم ُمـ اًمٔم٤معملم وُمتٛمٙمٜم٤م ُمـ اًمدومع قمـ اعمسٚمٛملم إذا

اًمسٚمٓم٤من اًمذي أوضم٥م قسم٤مغ وم٢مذا يم٤من اًمسٚمٓم٤من هبذه اعمث٤مسم٦م ومٝموخي٤مومقٟمف يمجٞمش يم٤مومر أ

اًمذي ذع اهلل ًمف ٟمّم٥م إئٛم٦م وضمٕمؾ قاهلل ـم٤مقمتف وطمرم خم٤مًمٗمتف سمؾ هذا إُمر ه

د سم٤مجلٝم٤مد  :ىمٚم٧م (ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ ُمٝمامت اًمديـ وظمالص٦م هذه اًمٜم٘مٓم٦م قمـ اعمرا

د سم٤مجلٝم٤مد رم ضمؾ ٟمّمقص اًمقطمك وُمـ صمؿ يرا  أن ي٘م٤مل وطمٙمٛمف اًمنمقمل وأنقاقمف

اعمرشمب٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمف واًمتل قمؼم قوذًمؽ ه ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م

وٓيٛمٙمـ عمٙمٚمػ سمف  (سمذروة ؾمٜم٤مم اإلؾمالم) رم طمدي٨م ُمٕم٤مذ اًمث٤مسم٧م ☺ قمٜمٝم٤م 

وأقمٜمك هب٤م ُمٞم٤مديـ  اًم٘مٞم٤مم سمف إٓ سمٕمد جم٤مهدة اًمٜمٗمس رم اعمٞم٤مديـ واًمدرضم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م

وشمدسمر  سم٤مهلٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمّمؼم واًمٞم٘ملم اًمٜمٗمس وجم٤مهدة اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اجلـ واإلٟمس

  نب مب زب رب ُّٱ: أظمك ىمقل اهلل قمـ ذـمل اإلُم٤مُم٦م رم ؾمقرة اًمسجدة
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ومال ُمٜم٤موم٤مة  [24]اًمسجدة:   َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب

ُمٕم٤مرض٦م سملم شمٚمؽ اًمٜمّمقص اعمٕمؼمة قمـ ضمٜمسف وقمٛمقُمف وشمٚمؽ اًمٜمّمقص ُمـ وأ

 ورم آظمر ؾمقرة احل٩م.ص ُمٜمف ويٙمقن اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واح٤ملاًمقطمل اعمٕمؼمة قمـ اخل٤م

وشمٚمؽ اعمٞم٤مديـ رم ؾمٞم٤مق ذيمر اهلل ؾمبح٤مٟمف عمٝمٛم٦م اعم١مُمـ رم هذه اًمدٟمٞم٤م وُم٤م  سمٞم٤من ًمذًمؽ

  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: ي٘مقل شمٕم٤ممم أذومٝم٤م ُمـ ُمٝمٛم٦م

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج
 خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض حضخض جض مص
وظمتٛم٧م ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -[78-77]احل٩م:   َّ  جك مق حق مف

واعمت٠مُمؾ ذم شم٤مريخ  (واًمذيـ ضم٤مهدوا ومٞمٜم٤م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمبٚمٜم٤م وان اهلل عمع اعمحسٜملم)

اخل٤ممت٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م اًمقاومٞم٦م وأقمٜمك هب٤م  ظم٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمدقمقات ًمرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم

وأدرك ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م  رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم يم٤موم٦م ☺ ل ضم٤مء هب٤م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم اًمت

اًمتداومع يمام ىم٤مل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ًمرؾمقل اهلل ذم طمدي٨م سمدء اًمقطمل ويمام قم٤ميِمٝم٤م 

وُمـ سمٕمدهؿ اًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمس٤من إمم يقُمٜم٤م  ُمـ سمٕمده رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أصح٤مسمف

لم رم سم٘م٤مع إرض وطم٘مد أقمداء اًمديـ قمٚمٞمٜم٤م فم٤مهر وُمآد اعمستْمٕمٗملم ُمـ اعمسٚمٛم

أدرك ٓ حم٤مًم٦م أن اجلٝم٤مد  ُم١معم٦م ًمٚمٜمٗمقس إبٞم٦م وحمزٟم٦م ٟمٕمؿ ُمـ شم٠مُمؾ رم ُمثؾ ُم٤م ُم٣م

طمٞم٨م  ٟمٕمؿ ومجٜمس اجلٝم٤مد ُمتٕملم قمغم اعمسٚمٛملم سم٤مًمٗمٕمؾ ضورة وُمـ صمؿ يم٤من ومريْم٦م

أن ًمف ُمٞم٤مديـ ُمتٜمققم٦م شمسع اجلٛمٞمع سمال طمرج وٓ ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ وعمزيد سمٞم٤من سملم أجديٙمؿ 

شمبف ح٤م  سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ أمجٚمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمالُمف سم٤مًمزاد قمـ ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد وُمرا

ويمذا همػمه وحم٤موًم٦م اإلؾم٘م٤مط ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمغم وُمـ اًمقاضح اؾمت٘مراءا أن قمدد شمٚمؽ 
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وهك ُمٞمدان ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وُمٞمدان ضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من وُمٞمدان  اعمٞم٤مديـ رم إؾم٤مس أرسمٕم٦م

وُمٞمدان ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر وسمال  سٚمؿضمٝم٤مد اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٗمسقق واًمٗمجقر سم٤معمجتٛمع اعم

سم٤م أ وٓيستققم٥م  ُمراشم٥م ُمـ اجلٝم٤مدوري٥م يتْمٛمـ يمؾ ُمٞمدان ُمـ شمٚمؽ اعمٞم٤مديـ أبقا

 ذًمؽ إٓ ُمّمٜمٗم٤مت يمبػمة وهك ُمقضمقدة سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٗمردة ضمزى اهلل ظمػما ُمّمٜمٗمقه٤م

أخٞمس  ىمد اؾمتققمب٧م ُمٞمداين ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من ومٙمت٥م اًمرىم٤مئؼ ُمثال وُم٤م أيمثره٤م

سمؾ وُمـ ىمبٚمٝم٤م اًمسػمة  ٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمت٤مريخ آؾمالُمكوُمّمٜمٗم٤مت اًمسٞم ؟يمذًمؽ

اًمٜمبقي٦م ىمد اؾمتققمب٧م سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م اًمبٞم٤من عمٞمداين ضمٝم٤مد اًمٔم٤معملم واًمٙم٤مومريـ وًمٙمـ يمام 

شمٕمٚمؿ ومام أيمت٥م هٜم٤م قمـ هذه اعمٞم٤مديـ إرسمٕم٦م إٓ ذم ؿمٓمر ُمس٠مخ٦م ًمٗمّمؾ ذم يمت٤مب 

هل٤م ُم٤م سمٕمده٤م  ْمامر مجؾوم٘مٝمل وضمٞمز!! إذن ومٛمـ اًمبدهيل أن شمٙمقن ُمدارؾمتٜم٤م رم هذا اعم

 -:إمم هذه اعمٞم٤مديـ وأن ُمـ شمٗمّمٞمؾ جيده ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ أراده

ويتْمٛمـ وطمده أرسمٕم٦م أبقاب ُمـ أبقاب اجلٝم٤مد مجٕم٧م ذم  (:ُمٞمدان اًمٜمٗمس:)أوٓ

أؿمد قمجزا وومِمال وىمد  ُمـ قمجز ومٞمف يم٤من رم همػمه ُمٞمدان ضمد ظمٓمػمقؾمقرة اًمٕمٍموه

ًم٘مدم ىم٤مدة قمديدون قمؼم اًمٕمّمقر يمام شمٜمٓمؼ سمف صٗمح٤مت ومٓمـ هلذه احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمذ ا

 وهمػمهؿ ُمـ أُمراء اعمسٚمٛملم وىم٤مدهتؿ ╚ شم٤مرخيٝمؿ اعمنمىم٦م يم٤مخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

رضم٤مل اًم٘مدس وإىمَم ٟمقر اًمديـ حمٛمقد زٟمٙمل وصالح اًمديـ يقؾمػ سمـ  ُمـ أُمث٤مل

ء ًمٞمب أجقب وطمديث٤م اًمِمٞمخ اًمِمٝمٞمد أمحد ي٤مؾملم وُمـ ىمبٚمف قمز اًمديـ اًم٘مس٤مم ٞم٤م وسمّمحرا

ٟمف اعمرؿمد اًمث٤مين  وظمالوهي٤م اعمج٤مهد اًمٙمبػم قمٛمر اعمخت٤مر، سمؾ وىم٤مهل٤م ص٤مدىم٤م يقُم٤م إلظمقا

رم أول يمٚمامت هلؿ سمٕمد  اعمستِم٤مر طمسـ اهلْمٞمبك ؒ جلامقم٦م اإلظمقان اعمسٚمٛملم

إن اٟمتٍمشمؿ قمٚمٞمٝم٤م يمٜمتؿ قمغم  ُمٞمداٟمٙمؿ إول أنٗمسٙمؿ) اظمتٞم٤مره ُمٜمٝمؿ ُمرؿمدا صم٤مٟمٞم٤م هلؿ

 اهلل رم  :اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒوىم٤مهل٤م ُمـ ىمبؾ  - (أىمدر همػمه٤م
ِ
وح٤م يم٤من ضمٝم٤مد أقمداء

ـْ  :☺ قمغم ضمٝم٤مِد اًمٕمبد ٟمٗمسف ذم ذاِت اهلل، يمام ىم٤مل اًمٜمبكُّ  ٤ماخل٤مرج ومرقمً  "اعمج٤مِهُد َُم

ـْ َهَجَر ُم٤م هَنَك اهلل قمٜمف" يم٤من ضمٝم٤مُد اًمٜمٗمس  .ضَم٤مَهَد َٟمْٗمَسُف رم ـَم٤مقَم٦ِم اهلل، واعمُٝم٤مضِمُر َُم
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ُمً  ًٓ   اخل٤مرج، وأصاًل رموقمغم ضِمَٝم٤مِد اًمٕمد ٤مُُمَ٘مد  ًمِتٗمٕمؾ ُم٤م  ًمف، وم٢مٟمف ُم٤م مل جُي٤مِهْد ٟمٗمسف أو 

ُأُِمَرْت سمف، وشمؽمَك ُم٤م هُنٞم٧ْم قمٜمف، وحُي٤مِرهْب٤َم رم اهلل، مل ُيٛمِٙمٜمُْف ضمٝم٤مُد قمدوه ذم اخل٤مرج، 

ه اًمذي سملم ضمٜمبٞمف ىم٤مهٌر ًمف، ُمتسٚمٌِّط  ومٙمٞمػ ُيٛمِٙمٜمُُف ضمٝم٤مُد قمدوه وآٟمتّم٤مف ُمٜمف، وقمدوُّ

ه، طمتك جُي٤مِهَد ٟمٗمَسف  قمٚمٞمف، مل جُي٤مهده، ومل حُي٤مرسمف رم اهلل، سمؾ ٓ ُيٛمٙمٜمف اخلروُج إمم قمدوِّ

وعمٞمدان اًمٜمٗمس يمام قمٚمٛم٧م أبقاب أرسمٕم٦م ُمـ أبقاب اجلٝم٤مد مجٕمتٝم٤م ؾمقرة  .قمغم اخلروج

صمؿ  وضمٝم٤مده٤م قمغم اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذا اًمٕمٚمؿ - ضمٝم٤مده٤م قمغم شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ :وهك اًمٕمٍم

سم٤مب صم٤مًم٨م قمٔمٞمؿ ُمـ أبقاب قوه قة إمم اهللوُمـ أذف ُمراشم٥م اًمٕمٛمؾ اًمدقم اًمٕمٛمؾ سمف

اجلٝم٤مد إرسمٕم٦م وآظمره٤م اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ قمغم قم٘مب٤مت اًمٓمريؼ رم ىمٞم٤مُمف سمتٚمؽ اعمراشم٥م 

اًمٕمٚمؿ ُمـ أقمٔمؿ اعم٘مّقُم٤مت ًمٚمداقمٞم٦م )اًمثالث اًمتٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمدقمقة وُمـ هٜم٤م يم٤من

وم٘م٤مل  ُمـ أريم٤من احلٙمٛم٦م، وهلذا أُمر اهلل سمف، وأوضمبف ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ،قاًمٜم٤مضمح، وه

 هت هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱشمٕم٤ممم: 
ب اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ، [19]حمٛمد:   َّ  هس مس هث مث  رمحف اهلل شمٕم٤ممموىمد سمق 

وذًمؽ أن اهلل أُمر ٟمبٞمف سم٠مُمريـ:  شسم٤مب: اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ»هلذه أي٦م سم٘مقًمف: 

، صمؿ شإهَِلَ إِٓ اهللوَم٤مقْمَٚمْؿ َأن ُف ٓ »سم٤مًمٕمٚمؿ، صمؿ اًمٕمٛمؾ، واعمبدوء سمف اًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُم٦م  َّ  هئ مئ ُّٱ أقم٘مبف سم٤مًمٕمٛمؾ ذم ىمقًمف: ، ومدّل ذًمؽ قمغم أن ُمرشمب٦م اًمٕمٚمؿ ُُم٘مد 

قمغم ُمرشمب٦م اًمٕمٛمؾ، وأن اًمٕمٚمؿ ذط ذم صح٦م اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، ومال يٕمتؼمان إٓ سمف، 

ُم٘مدم قمٚمٞمٝمام؛ ٕنف ُمّمحح ًمٚمٜمٞم٦م اعمّمحح٦م ًمٚمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، قومٝم

ًمٙمـ  ،☺ وىمد يٙمقن قمٚمؿ ُمـ همػم اًمرؾمقل  ،☺ سمف اًمرؾمقل  واًمٜم٤مومع ُمٜمف ُم٤م ضم٤مء

ذم أُمقر دٟمٞمقي٦م، ُمثؾ: اًمٓم٥م، واحلس٤مب، واًمٗمالطم٦م، واًمتج٤مرة وٓ يٙمقن اًمداقمٞم٦م إمم 

إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، وإن مل يّمح٥م اًمداقمٞم٦م ُمـ أول ىمدم يْمٕمف  طمٙمٞماًم  اهلل ُمست٘مٞماًم 

ُم٘مٓمقع قمٚمٞمف ـمريؼ قوه ذم اًمٓمريؼ إمم آظمر ىمدم يٜمتٝمل إًمٞمف، ومسٚمقيمف قمغم همػم ـمريؼ،

اًمقصقل، وُمسدود قمٚمٞمف ؾمبٞمؾ اهلدى واًمٗمالح، وهذا إمج٤مع ُمـ اًمٕم٤مروملم. وٓؿمؽ 
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ـمف وىمد ُمدح اهلل  قمز  -أنف ٓ يٜمٝمك قمـ اًمٕمٚمؿ إٓ ىُمٓم ٤مع اًمٓمريؼ، وٟمّقاب إسمٚمٞمس َوُذَ

 مق حق مف ُّٱأهؾ اًمٕمٚمؿ وسملم  ومْمٚمٝمؿ، وأثٜمك قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  -وضمؾ 
 َّهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ، [9]اًمزُمر:   َّحك جك

وسملم  ؾمبح٤مٟمف أن اًمٕمٚمؿ ٟمقر  ، َّخص حص مس خس حس جسُّٱ، [11]اعمج٤مدًم٦م: 

 نن من زن رن مم ام يل ُّٱ حل٤مُمٚمف واًمٕم٤مُمؾ سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:
 حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ، [122]إنٕم٤مم:   َّ هب مب خب
]اًمِمقرى:   َّخيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

ُمثؾ ُم٤م »وىم٤مل:  شيٗم٘مٝمف ذم اًمديـ ا ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً » :☺ وهلذا ىم٤مل اًمٜمبل ، [52

ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ـمٞمب٦م  ٤مسمٕمثٜمل اهلل سمف ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ يمٛمثؾ همٞم٨م أص٤مب أرًض 

ىمبٚم٧م اح٤مء وم٠منبت٧م اًمٙمأل، واًمٕمِم٥م اًمٙمثػم، ويم٤من ُمٜمٝم٤م أضم٤مِدُب أُمسٙم٧م اح٤مء ومٜمٗمع 

رقمقا، وأص٤مب ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝم٤م أظمرى إٟمام هل اهلل هب٤م اًمٜم٤مس ومنمسمقا ُمٜمٝم٤م وؾم٘مقا وز

ومذًمؽ ُمثؾ ُمـ وَمُ٘مَف ذم ديـ اهلل وٟمٗمٕمف ُم٤م سمٕمثٜمل  ىمٞمٕم٤من: ٓ متسؽ ُم٤مًء وٓ شمٜمب٧م يماًل 

، ومل ي٘مبؾ ُهدى اهلل اًمذي أرؾمٚم٧م ٤ماهلل سمف وَمَٕمٚمَِؿ وقَمٚم َؿ، وُمثؾ ُمـ مل يرومع سمذًمؽ رأؾًم 

ف ُمـ أهؿ اعمٝمامت، وأقمٔمؿ وهذا يدل قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم، وأن شسمف

اًمقاضمب٤مت؛ ًمٞمدقمقا اًمٜم٤مس قمغم سمّمػمة. ومٞمج٥م أن يٙمقن اًمداقمٞم٦م قمغم سمّٞمٜم٦م ُمـ ديٜمف سمؾ 

 زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّٱ ذم دقمقشمف؛ وهلذا ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: وُمقضع ىمدُمف
، [108]يقؾمػ:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث

ك ُمـ  ٕن يمؾ قمٚمؿ ؛☺ واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح ُمرشمٙمز قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  يتٚم٘م 

وضم٥م رّده  ٤مهمػممه٤م جي٥م أن يٕمرض قمٚمٞمٝمام، وم٢من واومؼ ُم٤م ومٞمٝمام ىُمبؾ، وإن يم٤من خم٤مًمٗمً 

 :ُمـ يم٤من وهذا ُمٕمٜمك يمالم اًمِم٤مومٕمل ٤مقمغم ىم٤مئٚمف يم٤مئٜمً 
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 يمتتتتتؾ اًمٕمٚمتتتتتقم ؾمتتتتتقى اًم٘متتتتترآن ُمِمتتتتتٖمٚم٦مٌ 

 

 إّٓ احلتتتتتدي٨م وقمٚمتتتتتؿ اًمٗم٘متتتتتف ذم اًمتتتتتديـ 

 اًمٕمٚمتتتتتتتتتؿ ُمتتتتتتتتت٤م يمتتتتتتتتت٤من ومٞمتتتتتتتتتف ىمتتتتتتتتت٤مل طمتتتتتتتتتدصمٜم٤م 

 

 وُمتتت٤م ؾمتتتقى ذاك وؾمتتتقاس اًمِمتتتٞم٤مـملم 

 
سمقؾمقاس اًمِمٞم٤مـملم اًمٕمٚمقم اًمتل َت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م،  وُم٘مّمقده ؒ

وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل أجْم٤م ُمستٜمٝمْم٤م مهؿ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ  اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمٗمع ًمٚمٛمسٚمٛملموأ

.. ؾم٠منبئؽ قمـ .أظمل ًمـ شمٜم٤مل اًمٕمٚمؿ إٓ سمست٦مٍ  :هلؿ سم٤مجلٝم٤مد رم ـمٚمبف ٟم٤مصح٤م ؒ

 :شمٗمّمٞمٚمٝم٤م سمبٞم٤من

 ذيمتتتتتتت٤مٌء، وطمتتتتتتترٌص، واضمتٝمتتتتتتت٤مٌد، وسُمٚمٖمتتتتتتتت٦مٌ  

 

 حب٦ُم أؾمتتتتتتتتتتتتتتتت٤مٍذ وـمتتتتتتتتتتتتتتتقل زُمتتتتتتتتتتتتتتت٤منوصتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 وم٠مرؿمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين إمم شمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك اعمٕمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٤ميص  وىم٤مل: ؿَمٙمقُت إمم ويمٞمٍع ؾمقء طمٗمٔمل

 
 وأظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتؼمين سمتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠من قمٚمتتتتتتتتتتتتتتتتتتؿ اهلل ٟمتتتتتتتتتتتتتتتتتتقر

 

 وٟمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقر اهلل ٓ هُيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى ًمٕمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٤ميص 

 
إين أرى اهلل ىمد ضمٕمؾ ذم »وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم: 

اعمرشمب٦م قوه-ًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ُم٤م شمٕمٚمؿ أُم٤م ا - ش، ومال شمٓمٗمئف سمٔمٚمٛم٦م اعمٕمّمٞم٦ماىمٚمبؽ ٟمقرً 

ومٝمذا مم٤م اؾمت٘مرت قمٚمٞمف يمٚمامت أئٛم٦م اًمديـ ومٞمام  -اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس 

يمام ُم٣م ذيمر  ىمرروه رم قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م رم أُمر اإليامن سم٠منف قمٚمؿ وقمٛمؾ

سم٤معمس٠مخ٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًمٙمت٤مب إول اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدي ويمذًمؽ 

 .ومٚمػمضمع إًمٞمف هٜم٤مك ُمـ يريد شمٗمّمٞمال هلذا ٤مًمٗمّمؾ إول ُمـ اعمستدركشمقضٞمحف سم

وشمقاصقا سم٤محلؼ اى ضمٝم٤مد  -واعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م يمام ضم٤مءت رم ؾمقرة اًمٕمٍم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

أخٞمس٧م  ومل ٓ اًمدقمقة امم اهلل وضمٝم٤مد اًمدقمقة ٓخيٗمك ذف أهٚمف قمغم أومم إًمب٤مب

سمؾ  ٓ شمتٕمج٥م-ؿ وإنبٞم٤مء ؾمقاء ويم٤من آقمتداء قمٚمٞمٝم ؟ُمٝمٛمتٝمؿ هل ُمٝمٛم٦م إنبٞم٤مء

 حج  مث هت مت ُّٱ: ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران هٞم٤م ُمٕمل ًمٜمتدسمر رم ىمقًمف شمٕم٤ممم
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
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 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص
وُمـ صمؿ يم٤من اًمّمؼم قمدهتؿ ، [22-21]آل قمٛمران: ٱَّ  حق مف خف حف جف

آسمتالء ومٛمـ اًمبدهيل أن  وشمقاصقا سم٤مًمّمؼم اعمرشمب٦م اًمراسمٕم٦م سم٤مًمسقرة اًمٙمريٛم٦مقوه

 حض جض مص ُّٱ: هل١مٓء اًمسٕمداء سم٤معمرص٤مد ؾمٜم٦م هلل صم٤مسمت٦م ٓشمتبدل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم
 َّ حك جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

اًمٕمديد ُمـ قمب٤مدات اًم٘مٚم٥م يمام ٓخيٗمك قمغم قم٤مُمؾ  ويتْمٛمـ ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس،  [17]ًم٘مامن: 

 ُم٤م ضم٤مء رم رائٕم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒقًمٚمديـ جم٤مهد ومّمٚمٝم٤م قمٚمامء ـم٥م اًم٘مٚمقب قمغم ٟمح

ىمب٦م اعمح٤مؾمب٦م واًمتقسم٦م واًمّمؼم  -ُمدارج اًمس٤مًمٙملم  - وُمـ هذه اًمٕمب٤مدات اعمرا

واعمج٤مهدة واعمحب٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م وهمػمه٤م مم٤م ٓيستٓمٞمٕمف اًمٗمرد سمٜمٗمسف ومالسمد ًمف ضورة 

 ☺ ُمـ آومت٘م٤مر امم اهلل واًمّمحب٦م اعم١مُمٜم٦م طمٞم٨م اعمحْمـ اًمؽمسمقي ويم٤مٟم٧م ُمٝمٛمتف 

 يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: شمٕم٤ممماًمؽمسمٞم٦م ىمبؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتث٘مٞمػ يمام ىم٤مل 
وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م  .[2]اجلٛمٕم٦م:  َّٰذ يي ىي مي خي حي  جي

أمهٞم٦م اجلامقم٦م واًمٕمٛمؾ اجلامقمل هلذا اعمٞمدان ومْمال قمـ همػمه ُمـ اعمٞم٤مديـ ؾمٜم٦م ٟمبقي٦م 

وسمٚمس٤من  ◙سمٚمس٤من احل٤مل ذم ُمٙم٦م ىمبؾ اهلجرة طمٞم٨م دار إرىمؿ سمـ أبك إرىمؿ 

ققم٤م )ُمـ أراد ُمٜمٙمؿ سمحبقسم٦م ُمـ طمدي٨م اًمٗم٤مروق قمٛمر ُمروم ☺ اعم٘م٤مل يمام صمب٧م قمٜمف 

وهمػم ذًمؽ ُمـ  (ُمـ آصمٜملم أبٕمدقاجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م وم٤من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد وه

 .اًمٍمحي٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم ذًمؽ ٟمّمقص اًمقطمك

وأقمٜمك سمف إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر  آطمتس٤مب - صم٤مٟمٞم٤م: اعمٞمدان اًمث٤مين 

ُمـ اعمٞم٤مديـ اهل٤مُم٦م قوه واعمٜم٤موم٘ملم ُمٞمدان ضمٝم٤مد اًمٔم٤معملم واًمٕمّم٤مة ُمـ اعمسٚمٛملمقوه

شمٚمؽ اًمٗمريْم٦م اًمرضوري٦م حلٗمظ هذا اًمديـ سمؾ واًمرضورات اخلٛمس رم  واًمرضوري٦م

ُمـ أبقاب اجلٝم٤مد  وُم٤م طمدي٨م اًمسٗمٞمٜم٦م قمٜم٤م سمبٕمٞمد وىمد شمْمٛمـ هذا اعمٞمدان طمٞم٤مة اًمٜم٤مس
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ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ )ورم ُمراشم٥م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر  ◙صمالصم٦م مجٕم٧م رم طمدي٨م أبك هريرة 

ه سمٞمده وم٤من مل يستٓمع ومبٚمس٤مٟمف وم٤من مل يستٓمع ومب٘مٚمبف وذًمؽ أضٕمػ ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػم

قمٞمٜم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ُمٜمف  وضمقسمف وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مٟمتف اهل٤مُم٦م رم اًمديـ وُمـ هٜم٤م (اإليامن

ومٚمٜم٤م ُمٕمف وإمج٤مل يٗمل سم٤معم٘مّمقد إن ؿم٤مء اهلل وىمٗم٤مت  وًمبٞم٤من ذًمؽ رم إجي٤مز سم٤مًمرضورة

ًمت٤مزمققمغم اًمٜمح  -:ا

 زن رن مم ام يل ىل ُّٱ: آل قمٛمرانىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة  -1    
 [104]آل قمٛمران:  َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من

٦م  وومٞمٝم٤م ي٘مقل اسمـ يمثػم ؒ - واعم٘مّمقد ُمـ هذه أي٦م أن شمٙمقن ومْرىَم٦م ُمـ إُم 

ُمتّمدي٦م هلذا اًمِم٠من، وإن يم٤من ذًمؽ واضمب٤م قمغم يمؾ ومرد ُمـ إُم٦م سمحسبف، يمام صمب٧م ذم 

ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمْؿ ُُمٜمَْٙمًرا  :☺ صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "َُم

َس٤مٟمِِف، وَم٢مْن مَلْ َيْسَتٓمِْع وَمبَِ٘مْٚمبِِف، َوَذًمَِؽ أْضَٕمُػ اإلياَمِن".
ُه سمَِٞمده، وَم٢مْن مَلْ َيْسَتٓمِْع وَمبِٚمِ ْ  وَمْٚمُٞمَٖمػمِّ

ـَ اإلياَمِن طَمب ٦ُم ظَمْرَدٍل" وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م  وذم رواي٦م: "َوًَمْٞمَس َوَراَء َذًمَِؽ ُِم

سمـ أيب قمٛمرو، قمـ قمبد واهل٤مؿمٛمل، أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، أظمؼمين قَمْٛمر ؾمٚمٞمامن

ىم٤مل: "َواًم ِذي  ☺ قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن، أن اًمٜمبل  ،اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ إؿمٝمكم

ـِ اعْمُٜمَْٙمِر، أَ  ـ  اهلُل أْن َيْبَٕم٨َم وَٟمْٗمِز سمَِٞمِده ًَمَت٠ْمُُمُرن  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف وًَمَتٜمَْٝمُقن  قَم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًَمُٞمقؿِمَٙم

ـْ قِمٜمِْدِه، صُمؿ  ًَمَتْدقُمٜم ُف وَمال َيْسَتِجٞم٥ُم ًَمُٙمْؿ". ورواه اًمؽمُمذي   قِمَ٘م٤مسًم٤م ُِم

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: وىمقًمف شمٕم٤ممم -2 
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
وومٞمٝم٤م ي٘مقل ، [110]آل قمٛمران:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

ظمرضمٝم٤م اهلل يٛمدح شمٕم٤ممم هذه إُم٦م وخيؼم أهن٤م ظمػم إُمؿ اًمتل أ اًمسٕمدي ؒ

ًمٚمٜم٤مس، وذًمؽ سمتٙمٛمٞمٚمٝمؿ ٕنٗمسٝمؿ سم٤مإليامن اعمستٚمزم ًمٚم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف، 
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وسمتٙمٛمٞمٚمٝمؿ ًمٖمػمهؿ سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اعمتْمٛمـ دقمقة اخلٚمؼ إمم 

اهلل وضمٝم٤مدهؿ قمغم ذًمؽ وسمذل اعمستٓم٤مع ذم ردهؿ قمـ ضالهلؿ وهمٞمٝمؿ وقمّمٞم٤مهنؿ، 

 .٤مس، ا ـهومبٝمذا يم٤مٟمقا ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم

وم٤مًم٘مٞم٤مم سمف يٛمثؾ سمال  ضورة أجْم٤مقوَٓتٗمك قمغم أومم إًمب٤مب طمٙمٛم٦م وضمقسمف ومٝم

ورم طمدي٨م اًمسٗمٞمٜم٦م دًمٞمؾ سيح قمغم ذًمؽ وأقمٜمك سمف ُم٤مرواه  ري٥م ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ُمثؾ اًم٘م٤مئؿ ذم طمدود اهلل واًمقاىمع ومٞمٝم٤م يمٛمثؾ ىمقم » ُمرومققم٤م اًمبخ٤مري ؒ

أؾمٗمٚمٝم٤م  ويم٤من اًمذيـ ذم ،أؾمٗمٚمٝم٤مومّم٤مر سمٕمْمٝمؿ أقماله٤م وسمٕمْمٝمؿ  ،اؾمتٝمٛمقا قمغم ؾمٗمٞمٜم٦م

ن٤م ظمرىمٜم٤م ذم ٟمّمٞمبٜم٤م ظمرىم٤مقًم :وم٘م٤مًمقا  ،إذا اؾمت٘مقا ُمـ اح٤مء ُمروا قمغم ُمـ ومقىمٝمؿ ومل ٟم١مذ  ،أ

وإن أظمذوا قمغم أجدهيؿ ٟمجقا وٟمجقا  ،وم٢من شمريمقهؿ وُم٤م أرادوا هٚمٙمقا مجٞمٕم٤م ،ُمـ ومقىمٜم٤م

 . شمجٞمٕم٤م

ؾمقرة اح٤مئدة وم٘مد وإنٗم٤مل وأقمٜمك ُم٤م ضم٤مء رم آي٦م  ويمذا رم آيتل ؾمقرة اح٤مئدة -3

إن أول » :أنف ىم٤مل ،☺ قمـ اًمٜمبل   ◙روى أمحد واًمؽمُمذي قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

ئٞمؾ أنف يم٤من اًمرضمؾ يٚم٘مك اًمرضمؾ ومٞم٘مقل ي٤م هذا اشمؼ اهلل  ،ُم٤م دظمؾ اًمٜم٘مص قمغم سمٜمل إرسا

ومال يٛمٜمٕمف ذًمؽ أن  ،قمغم طم٤مًمفقصمؿ يٚم٘م٤مه ُمـ اًمٖمد وه ،ودع ُم٤م شمّمٜمع وم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمؽ

ومٚمام ومٕمٚمقا ذًمؽ ضب اهلل ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض صمؿ  ،هيٙمقن أيمٞمٚمف وذيبف وىمٕمٞمد

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ :ىم٤مل
 جي يه ُّٱ ،[78]اح٤مئدة:   َّ  ىه مه جه ين ىن من حنخن
، [79]اح٤مئدة:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي

 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َُّّٱ
يمال واهلل ًمت٠مُمرن  :صمؿ ىم٤مل ، َِّّ ُّٱ :إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ، [80]اح٤مئدة: ٱَّ  زب

 ،ًمت٠مـمرٟمف قمغم احلؼ أـمرا  ،وف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر وًمت٠مظمذن قمغم يد اًمٔم٤مملسم٤معمٕمر
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صمؿ ًمٞمٚمٕمٜمٙمؿ  ،ًمٞمرضسمـ اهلل سم٘مٚمقب سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمضوأ ،وًمت٘مٍمٟمف قمغم احلؼ ىمٍما 

ًمٜمقوي ؒقومٝم٤م ه وًمٕمٚمامء إُم٦م يمٚمامت يمثػمة طمقل هذه إمهٞم٦م شيمام ًمٕمٜمٝمؿ  ا

٤مب إُمر سم٤معمٕمروف أقمٜمل سم -واقمٚمؿ أن هذا اًمب٤مب  ي٘مقل رم ذطمف ًمّمحٞمح ُمسٚمؿ

ومل يبؼ ُمٜمف ذم هذه إزُم٤من  ،ىمد ضٞمع أيمثره ُمـ أزُم٤من ُمتٓم٤موًم٦م -واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

وإذا يمثر اخلب٨م قمؿ  ،سم٤مب قمٔمٞمؿ سمف ىمقام إُمر وُماليمفقإٓ رؾمقم ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا وه

وإذا مل ي٠مظمذوا قمغم يد اًمٔم٤ممل أوؿمؽ أن يٕمٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ،اًمٕم٘م٤مب اًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح

 ،يّمٞمبٝمؿ قمذاب أخٞمؿور اًمذيـ خي٤مًمٗمقن قمـ أُمره أن شمّمٞمبٝمؿ ومتٜم٦م أومٚمٞمحذ ،سمٕم٘م٤مسمف

 ،ومٞمٜمبٖمل ًمٓم٤مًم٥م أظمرة واًمس٤مقمل ذم حتّمٞمؾ رض٤م اهلل قمز وضمؾ أن يٕمتٜمل هبذا اًمب٤مب

" إُمر  رم قم٤مرض٦م إطمقذى وي٘مقل اسمـ اًمٕمريب اح٤مًمٙمل ؒ وم٢من ٟمٗمٕمف قمٔمٞمؿ "

ومرض قوه ،سٚمٛملمسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أصؾ ذم اًمديـ وقمٛمدة ُمـ قمٛمد اعم

رم اعم٘مّمقد  اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ُمثٜمك وومرادى سمنمط اًم٘مدرة قمٚمٞمف "

د سم٤معمٕمروف اًمقاضم٥م إُمر سمف  سم٤معمٕمروف واعمٜمٙمر قمٜمدُم٤م يتس٤مءل ُمٙمٚمػ ُم٤م اعمرا

رم  ومٞم٘مقل اًم٘م٤ميض اًمِمٝمٞمد قمبد اًم٘م٤مدر قمقدة ؒ ؟واعمٜمٙمر اًمقاضم٥م اًمٜمٝمك قمٜمف

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر يدظمؾ ومٞمف إُمر سمٙمؾ ُم٤م  " إُمر سم٤معمٕمروف :اًمتنميع اجلٜم٤مئك

طمبب٧م ًمٚمٜم٤مس ومٕمٚمف ُمـ صالة وصٞم٤مم وطم٩م وشمقطمٞمد وهمػم وأ ،أوضمب٧م اًمنميٕم٦م قمٛمٚمف

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمٜمٝمل قمـ يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمنميٕم٦م ُمـ أومٕم٤مل وقم٘م٤مئد ومٞمدظمؾ  .ذًمؽ

ويدظمؾ ومٞمف اًمٜمٝمل قمـ  ،ومٞمف اًمٜمٝمل قمـ اًمتثٚمٞم٨م وقمـ اًم٘مقل سمّمٚم٥م اعمسٞمح وىمتٚمف

ٛمر وقمـ أيمؾ حلؿ اخلٜمزير وهمػم ذًمؽ مم٤م َت٤مًمػ ومٞمف اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذب اخل

وم٘مف إُمر سم٤معمٕمروف  -وُم١ميمدا قمغم ذات اًم٘م٤مقمدة ي٘مقل ص٤مطم٥م  -إدي٤من إظمرى.

 ،إصؾ ذم شم٘مرير إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرقاًمنمع ه) -واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر 

ت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ ي٠متٞمف اًمب٤مـمؾ يمقه ا ُمٜمٙمرً وأ ٤موم٢من اعمٞمزان ذم يمقن اًمٌمء ُمٕمروومً 
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وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمسٚمػ  ،☺ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف اًمث٤مسمت٦م قمٜمف 

د ُم٤م يتٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أ يّمٓمٚمحقن قمٚمٞمف مم٤م واًمّم٤مًمح هلذه إُم٦م، وًمٞمس اعمرا

اًمٜمدب إًمٞمف واحل٨م وخُي٤مًمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومام ضم٤مء إُمر سمف ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، أ

اإلظمب٤مر سم٠منف مم٤م حُيبف اهلل شمٕم٤ممم ويرض٤مه، وُيٙمرم أهٚمف واًمثٜم٤مء قمغم أهٚمف، أوٚمٞمف، أقم

وُم٤م ورد اًمٜمٝمل قمٜمف ذم  ،ُمـ اعمٕمروف اًمذي ُي١مُمر سمفقسم٤مًمثقاب اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ، ومٝم

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، واًمتحذير ُمٜمف، وسمٞم٤من قمٔمٞمؿ ضره، ويمبػم ظمٓمره ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

ذًمؽ ق٤مًمسخط واخلزي واًمٕم٤مر، ودظمقل اًمٜم٤مر وٟمحضم٤مء ذم أهٚمف ووقمٞمد وم٤مقمٚمف سموأ

ُمـ اعمٜمٙمر اًمذي ُيٜمٝمك قمٜمف وأُم٤م اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم ٓ يست٘ماَلن ذم حتديد قومٝم

وُمـ اًم٘مقاقمد واعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل حتٙمؿ اًم٘مٞم٤مم سمٗمريْم٦م إُمر  اعمٕمروف واعمٜمٙمر.

طم٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمٕمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م اعمٕمروف ًمٚمدقمقة إًمٞمف و

 ،إذ ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ هبام ُمع اجلٝمؾ سمح٘مٞم٘متٝمام وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م هبام ،ًمٚمٜمٝمل قمٜمف

 :ذم هذا اًمّمدد قمٜمد طمديثف قمـ ذوط إُمر واًمٜمٝمل ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

وم٢من اًمٕمٛمؾ إن مل يٙمـ  ،" وٓ يٙمقن قمٛمٚمف ص٤محل٤م إن مل يٙمـ سمٕمٚمؿ ووم٘مف وهذا فم٤مهر

اًمٗمرق سملم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وأهؾ قوهذا ه ،ب٤مقم٤م ًمٚمٝمقىوإشم ،سمٕمٚمؿ يم٤من ضمٝمال وضالٓ

وٓ سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ  ،ومال سمد ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمروف واعمٜمٙمر ذم اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام ،اإلؾمالم

" وهذا يمام ضم٤مء ذم إثر قمـ سمٕمض  :سمح٤مل اح٠مُمقر وطم٤مل اعمٜمٝمل " وي٘مقل أجْم٤م

سم٤معمٕمروف يٕمغم ذم اعمٕمتٛمد " ٓ ي٠مُمر قذيمره اًم٘م٤ميض أب -اًمسٚمػ ورووه ُمرومققم٤م 

رومٞم٘م٤م ومٞمام ي٠مُمر  ،وم٘مٞمٝم٤م ومٞمام يٜمٝمك قمٜمف ،ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر إٓ ُمـ يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ومٞمام ي٠مُمر سمف

وومٞمٝم٤م  :اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م .طمٚمٞمام ومٞمام يٜمٝمك قمٜمف ،طمٚمٞمام ومٞمام ي٠مُمر سمف ،رومٞم٘م٤م ومٞمام يٜمٝمك قمٜمف ،سمف

 ٓسمد ًمٚم٘م٤مئؿ سمتٚمؽ اًمٗمريْم٦م اًمنميٗم٦م ُمـ شمقـمٞمد ٟمٗمسف وهتٞمئتٝم٤م قمغم اًمّمؼم ٟمتذيمر أنف

ٟمٕمؿ ٓسمد ُمـ اًمّمؼم قمغم قم٘مب٤مت ـمريؼ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وشمبٕم٤مشمف 
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  خض حض جض مص ُّٱ: رم ؾمقرة ًم٘مامن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمـ صٜمقف إذى

]ًم٘مامن:   َّ حك جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

أي: سمحدوده٤م وومروضٝم٤م   َّ حض جض مص ُّٱصمؿ ىم٤مل:  ىم٤مل ان يمثػم ؒ، [17

أي: سمحس٥م ـم٤مىمتؽ وضمٝمدك،  ، َّ جع مظ حط مض  خض ُّٱ وأوىم٤مهت٤م،

اقمٚمؿ أن أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل ،شَواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ » َّجف مغ جغ معُّٱ

 مق حق  مف خفُّٱ قمـ اعمٜمٙمر، ٓ سمد أن يٜم٤مًمف ُمـ اًمٜم٤مس أذى، وم٠مُمره سم٤مًمّمؼم. وىمقًمف:
. أٓ ومٚمٞمتٗمٓمـ اًمالئؿ أي: إن اًمّمؼم قمغم أذى اًمٜم٤مس عمـ قمزم إُمقر َّ حك جك

-ُمـ ىمبٞمؾ اًمِمٗم٘م٦م  -ومٙمثػما ُم٤م يٜم٤مؿمد اًمبٕمض  شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦مواعمٚمقم يمٚمٞمٝمام امم 

ويمٗمك ُم٤م ٟم٤مًمٙمؿ ُمـ أذى اعمجرُملم وهقٟمقا قمغم أنٗمسٙمؿ ومٚمـ  اًمدقم٤مة أن يمٗمقا 

شمّمٚمحقا اًمٙمقن ودقمقهؿ ًمٚمجب٤مر اعمٜمت٘مؿ ؾمبح٤مٟمف إٟمام ىمقًمف ًمِمئ إذا أراده أن ي٘مقل ًمف 

قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير وأن  ويم٠منك سم٤مًمّم٤مسمريـ وهؿ ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ ٟمٕمٚمؿ ان اهلل -ومٞمٙمقن 

اهلل ىمد أطم٤مط سمٙمؾ ؿمئ قمٚمام وُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ وًمٙمٜمف أُمر اهلل 

ٟمخِمك قم٘مقسم٦م شمريمف وومؼ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘م٤مب اجلامقمل اعمذيمقر ذم طمدي٨م اًمسٗمٞمٜم٦م وآي٦م 

  .إنٗم٤مل

ٟمٕمؿ أهي٤م إطمب٤مب وُمـ شمٚمؽ اعمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد  ُمٞمدان ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر صم٤مًمث٤م

قم٤مم وظم٤مص يمام ؾمبؼ ذيمره  ًمٚمجٝم٤مد ُمٕمٜمٞم٤من ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن -واح٤مل  ٗمساًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٜم

رم اعمس٠مخ٦م إومم وم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم يِمٛمؾ ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٜمٗمس واح٤مل واًمٚمس٤من، وهمػم 

يمام قمرومف سمف احلٜمٗمٞم٦م اؾمتٜم٤مدا قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمجٝم٤مد، وُم٤م  ذًمؽ ُمـ ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد

ٝم٤مد قمغم همػم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٜمٗمس ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ إـمالق اجل

ضم٤مهدوا اعمنميملم سم٠مُمقاًمٙمؿ ش »اعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمسف ذم ـم٤مقم٦م اهلل» ☺ يم٘مقًمف 

سمف اعمتٜمققم٦م ش وأنٗمسٙمؿ وأخسٜمتٙمؿ ويمام ُم٣م ُمـ يمالم اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم أبقا
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ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٜمٗمس وهذا ُم٤م قمرومف  :اعمراد هبذا اعمٞمدانقأُم٤م اعمٕمٜمك اخل٤مص ومٝم اًمس٤مسم٘م٦م

سمتٕمبػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م سمذل اجلٝمد رم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر وهذا اعمٕمٜمك وسمف اجلٛمٝمقر،أ

اعمراد قمٜمد اإلـمالق وٓ يٜمٍمف إمم همػم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٜمٗمس إٓ قًمٚمجٝم٤مد ه

)ومٙمؾ ُمـ أتٕم٥م ٟمٗمسف ذم ذات اهلل وم٘مد ضم٤مهد  سم٘مريٜم٦م.يمام ىم٤مل اسمـ رؿمد رم اعم٘مدُم٤مت

إذا أـمٚمؼ ومال ي٘مع إٓ قمغم جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر ذم ؾمبٞمٚمف، إٓ أن اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل 

يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون( وُمـ وسم٤مًمسٞمػ طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم، أ

مل ي١مذن ًمف سم٤مًم٘مت٤مل ىمبؾ اهلجرة سمؾ يم٤من ُم٠مُمقرا سم٤مًمّمؼم حلٙمٛم٦م  ☺ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمبل 

اؾمتئذان أطمد  رسم٤مٟمٞم٦م وشمِمٝمد قمغم ذًمؽ أطمداث اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م وٟمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم

وم٘م٤مل  )ي٤مرؾمقل اهلل إن ؿمئ٧م ٟمٛمٞمٚمـ قمٚمٞمٝمؿ سم٠مؾمٞم٤مومٜم٤م سم٤مًمٕم٘مب٦م اًمبٞمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمب٤ميٕملم

وهذا يم٤من ىمبؾ اهلجرة سمِمٝمقر وًمٙمـ سمٕمد اهلجرة ذع اجلٝم٤مد  ()إٟم٤م مل ٟم١مُمر سمٕمد ☺ 

رم ؾمبٞمؾ اهلل سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص يمام ؾمٚمػ سمٞم٤مٟمف ويم٤من شمنميٕمف ُمـ احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ؾمبح٤من 

ذم أـمروطمتف ًمٜمٞمؾ رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه  اًمب٤مطمثلمأطمد  قمغم صمالث ُمراطمؾ يمام ىم٤مل

يدل قمغم هذه  )سمتٍمف( اعمرطمٚم٦م إومم: إسم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل دون أن يٗمرض

 حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱاعمرطمٚم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ىم٤مل   [40-39]احل٩م: ٱَّخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن

اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م: أن همػم واطمد ُمـ اًمسٚمػ، هذه أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم اجلٝم٤مد ووضمف 

اإلذن ُمٕمٜم٤مه اإلسم٤مطم٦م، واعمب٤مح هق: ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ اًمسٛمٕمل قمغم ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع 

ومٝمذه اعمرطمٚم٦م ًمؽ أن شم٘م٤مشمؾ إقمداء،  سم٤مًمتخٞمػم ومٞمف سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ُمـ همػم سمدل

وًمؽ أن ٓ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ وٓ رء قمٚمٞمؽ، وهذه ُمرطمٚم٦م إقمداد وهتٞمئ٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م هل٤م، 

وومٞمٝم٤م يم٤من إُمر سم٘مت٤مل ُمـ ىم٤مشمؾ اعمسٚمٛملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٙمػ  -ث٤مٟمٞم٦م.وهل اعمرطمٚم٦م اًم

ىمقًمف  وإصؾ رم ذًمؽ -ويٛمٙمـ أن شمسٛمك ُمرطمٚم٦م اًمدوم٤مع  قمٛمـ يمػ قمـ ىمت٤مهلؿ

 حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱٱشمٕم٤ممم:
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 مخ  جخ مح جح مج ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم:  :[190]اًمب٘مرة:   َّ  مل خل
ء اًمذيـ أي: إن اقمتزًمقيمؿ ه١مٓ  َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

أُمرشمٙمؿ سم٤مًمٙمػ قمٜمٝمؿ وأخ٘مقا إًمٞمٙمؿ اًمسٚمؿ، وم٢من اهلل مل جيٕمؾ ًمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ـمري٘م٤م ومال 

سمٕمد  ☺ ويدل قمغم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمسٜم٦م: ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمػمة اًمٜمبل  شمٕمرضقا هلؿ

اهلجرة إمم اعمديٜم٦م، ومٕمٜمد ىمدوُمف إمم اعمديٜم٦م مل يبدأ سم٘مت٤مل، وإٟمام يم٤من يقادع، ويت٠مخػ 

مل ي٘م٤مشمٚمف وىمد يمت٥م سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقد قيٕمٝمد أنف ىم٤مشمؾ قمدوه وه اًمٜم٤مس طمتك اًمٞمٝمقد، ومل

يمت٤مسم٤م ضم٤مء ومٞمف ).. وإٟمف ُمـ شمبٕمٜم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد وم٢من ًمف اًمٜمٍمة وإؾمقة همػم ُمٔمٚمقُملم وٓ 

ُمتٜم٤مسيـ قمٚمٞمٝمؿ. وإن اًمٞمٝمقد يٜمٗم٘مقن ُمع اعم١مُمٜملم ُم٤م داُمقا حم٤مرسملم وإن هيقد سمٜمل 

هٙمذا يم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م،  ديٜمٝمؿ( قمقف أُم٦م ُمع اعم١مُمٜملم ًمٚمٞمٝمقد ديٜمٝمؿ وًمٚمٛمسٚمٛملم

ُمرطمٚم٦م دوم٤مع وُمٕم٤مهدات وشم٠مخػ ًمٚمٜم٤مس، ومٚمام ىمقي أُمر اعمسٚمٛملم ويمثر مجٕمٝمؿ وىمقي٧م 

ٟمٗمقؾمٝمؿ سمام ؿم٤مهدوه ُمـ ٟمٍم اهلل ذم سمدر وهمػمه٤م، ضم٤مءت اعمرطمٚم٦م احل٤مؾمٛم٦م واًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

ذم ُمراطمؾ شمنميع اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس، وهل اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م. ويم٤من ومٞمٝم٤م سمقضقح إُمر 

يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد ول مجٞمع اًمٙمٗم٤مر واسمتداؤهؿ سم٤مًم٘مت٤مل أجٜمام يم٤مٟمقا طمتك يسٚمٛمقا أسم٘مت٤م

وهؿ ص٤مهمرون وخيْمٕمقا حلٙمؿ اإلؾمالم، ويدظمٚمقا ذم مح٤مي٦م اعمسٚمٛملم. ويدل قمغم 

هذه اعمرطمٚم٦م اًمٙمت٤مب، واًمسٜم٦م، وي١ميد ذًمؽ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م، 

 خب حب جب هئ مئ ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: :وهمػمهؿ. ومٛمـ اًمٙمت٤مب
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب
واعمٕمٜمك: وم٤مىمتٚمقهؿ طمٞم٨م صم٘مٗمتٛمقهؿ ُمـ ، [5]اًمتقسم٦م:   َّ  خص حص مس خس حس مخجس

إرض، ذم احلرم وهمػم احلرم، وذم إؿمٝمر احلرم وهمػمه٤م، وأرسوهؿ، واُمٜمٕمقهؿ 

ُمـ اًمتٍمف ذم سمالد اإلؾمالم وُمـ دظمقل ُمٙم٦م، واىمٕمدوا هلؿ سم٤مًمٓمٚم٥م ًم٘متٚمٝمؿ 

 رت يب  ىب نب ُّٱ ـ مل ي٘م٤مشمٚمٜم٤م وىمقًمف شمٕم٤ممم:وأرسهؿ ُمـ ىم٤مشمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ وُم
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 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 .[29]اًمتقسم٦م:   َّ رن  مم

هذه أي٦م أُمر سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر وظمص أهؾ اًمٙمت٤مب ًمٙمقهنؿ قم٤معملم سم٤مًمتقطمٞمد 

ئع ظمّمقص٤م حمٛمد وُمٚمتف وأُمتف، ومٚمام أنٙمروا شم٠ميمدت قمٚمٞمٝمؿ  ☺  واًمرؾمؾ واًمنما

، أاحلج٦م وقمٔمٛم٧م ُمٜم  يٕمٓمقا اجلزي٦م سمدل اًم٘متؾوٝمؿ اجلريٛم٦م، صمؿ اًم٘مت٤مل إمم أن يسٚمٛمقا

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ: وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف
اعمراد سم٤مًمٗمتٜم٦م: ، [39]إنٗم٤مل:   َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس مخجس

إقمٓم٤مء واًمنمك واًمٙمٗمر. واعمٕمٜمك: إن اٟمتٝمقا قمـ اًمنمك واًمٙمٗمر، إُم٤م سم٤مإلؾمالم، أ

 .أجْم٤م وُمـ اًمسٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م اجلزي٦م، ومٙمٗمقا قمٜمٝمؿ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ¶قمـ قمبد اهلل اسمـ قمٛمر  ُم٤م ضم٤مء رم اًمّمحٞمح اجل٤مُمع -1

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل، وأن حمٛمدا رؾمقل » ☺ اهلل 

اهلل، وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة، وي١مشمقا اًمزيم٤مة، وم٢مذا ومٕمٚمقا قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ، وأُمقاهلؿ إٓ 

 .شسمح٘مٝم٤م وطمس٤مهبؿ قمغم اهلل

اجلٝم٤مد ُم٤مض ُمٜمذ » ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙س سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أن -2

سمٕمثٜمل اهلل شمٕم٤ممم إمم أن ي٘م٤مشمؾ آظمر أُمتل اًمدضم٤مل ٓ يبٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر وٓ قمدل 

هذا وىمد اشمٗمؼ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ قمغم اسمتداء اًمٙمٗم٤مر سم٤مًم٘مت٤مل وإن مل  شقم٤مدل..

، أ  مح٤مي٦م اعمسٚمٛملم.يٕمٓمقا اجلزي٦م، ويدظمٚمقا ذم ويبدؤٟم٤م وقمغم ىمت٤مهلؿ طمتك يسٚمٛمقا

ضم٤مء ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص )وٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء حئمر ىمت٤مل ُمـ 

اقمتزل ىمت٤مًمٜم٤م ُمـ اعمنميملم وضم٤مء ذم اًمٚمب٤مب ذح اًمٙمت٤مب )وىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر واضم٥م، 
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ُمـ ووإن مل يبدؤٟم٤م ًمٚمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م( وذم خمتٍم اعمزين )ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أهؾ أوصم٤من، أ

ت٤مب، مل شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م، وىمقشمٚمقا طمتك ي٘متٚمقا، قمبد ُم٤م اؾمتحسـ همػم أهؾ اًمٙم

يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد ويسٚمٛمقا وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أهؾ يمت٤مب ىمقشمٚمقا طمتك يسٚمٛمقا أوأ

وهؿ ص٤مهمرون( وذم اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُم٦م: )وجي٥م ذم يمؾ ؾمٜم٦م ضمٞمش يٖمػمون قمغم 

قل ذم سمالدهؿ..( وي٘مرر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اؾمت٘مرار إُمر قمغم هذه اعمرطمٚم٦م ومٞم٘مواًمٕمد

)وح٤م ٟمزًم٧م ؾمقرة سمراءة.. أُمره ومٞمٝم٤م أن ي٘م٤مشمؾ قمدوه ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، طمتك يٕمٓمقا 

يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم، وأُمره ومٞمٝم٤م سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ.. واجلزي٦م، أ

وأُمره ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼماءة ُمـ قمٝمقد اًمٙمٗم٤مر، وٟمبذ قمٝمقدهؿ إًمٞمٝمؿ.. وم٤مؾمت٘مر أُمر اًمٙمٗم٤مر ُمٕمف 

صمالصم٦م أىمس٤مم: حم٤مرسملم ًمف، وأهؾ قمٝمد، وأهؾ ذُم٦م، صمؿ آخ٧م سمٕمد ٟمزول سمراءة قمغم  ☺ 

طم٤مل أهؾ اًمٕمٝمد واًمّمٚمح إمم اإلؾمالم ومّم٤مروا ُمٕمف ىمسٛملم: حم٤مرسملم، وأهؾ ذُم٦م 

واعمح٤مرسمقن ًمف ظم٤مئٗمقن ُمٜمف ومّم٤مر أهؾ إرض ُمٕمف صمالصم٦م أىمس٤مم: ُمسٚمؿ ُم١مُمـ سمف، 

 أُمر قملوم٤مًم٘مقل قمـ احلٙمؿ اًمنم وُمس٤ممل ًمف آُمـ، وظم٤مئػ حم٤مرب..( وًمتقضٞمح إُمر

وشمٜمٗمٞمذه أُمر آظمر وم٤مًمتٜمٗمٞمذ حيت٤مج امم سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾمب٦م سمتقومر ُم٘مقُم٤مت حمددة ًمٚم٘مٞم٤مم سمذًمؽ 

وإٓ ومٗمل اعمرطمٚمتلم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م سمؾ رم اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م ذاهت٤م ُمٜمدوطم٦م ًمٚمجٝم٤مد رم يمؾ 

ومٞم٘مقل  ورم ذًمؽ ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمبح٨م طمٗمٔمف اهلل ومال ٟمسخ رم ذًمؽ اًمبت٦م إطمقال

.. أُمره ومٞمٝم٤م أن ي٘م٤مشمؾ قمدوه ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، طمتك يٕمٓمقا )وح٤م ٟمزًم٧م ؾمقرة سمراءة

يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم، وأُمره ومٞمٝم٤م سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ.. واجلزي٦م، أ

إًمٞمٝمؿ.. وم٤مؾمت٘مر أُمر اًمٙمٗم٤مر ُمٕمف  وأُمره ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼماءة ُمـ قمٝمقد اًمٙمٗم٤مر، وٟمبذ قمٝمقدهؿ

وأهؾ قمٝمد، وأهؾ ذُم٦م، صمؿ آخ٧م  سمٕمد ٟمزول سمراءة قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم: حم٤مرسملم ًمف، ☺ 

طم٤مل أهؾ اًمٕمٝمد واًمّمٚمح إمم اإلؾمالم ومّم٤مروا ُمٕمف ىمسٛملم: حم٤مرسملم، وأهؾ ذُم٦م 

واعمح٤مرسمقن ًمف ظم٤مئٗمقن ُمٜمف ومّم٤مر أهؾ إرض ُمٕمف صمالصم٦م أىمس٤مم: ُمسٚمؿ ُم١مُمـ سمف، 

: )إن شمٚمؽ إطمٙم٤مم وُمس٤ممل ًمف آُمـ، وظم٤مئػ حم٤مرب..( وي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م ؒ
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ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم أي فمرف ُمـ فمروف إُم٦م  اعمرطمٚمٞم٦م ًمٞمس٧م ُمٜمسقظم٦م سمحٞم٨م

اعمسٚمٛم٦م سمٕمد ٟمزول إطمٙم٤مم إظمػمة ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م، ذًمؽ أن احلريم٦م واًمقاىمع اًمذي 

شمقاضمٝمف ذم ؿمتك اًمٔمروف وإُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م هل اًمتل حتدد قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد 

ل أنس٥م ًمألظمذ سمف.. ُمع قمدم ٟمسٞم٤من إطمٙم٤مم إظمػمة اًمتقاعمٓمٚمؼ أي إطمٙم٤مم ه

جي٥م أن يّم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمتك أصبح٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم احل٤مل اًمتل متٙمٜمٝم٤م ُمـ شمٜمٗمٞمذ 

هذه إطمٙم٤مم، يمام يم٤من طم٤مهل٤م قمٜمد ٟمزول ؾمقرة اًمتقسم٦م، وُم٤م سمٕمد ذًمؽ أج٤مم اًمٗمتقطم٤مت 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمغم أؾم٤مس ُمـ هذه إطمٙم٤مم إظمػمة اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ؾمقاء ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م 

يمٚمامت رم اجلٝم٤مد ُمٗمٞمدة رم  الُم٦م اسمـ سم٤مز ؒوًمٚمٕم .أهؾ اًمٙمت٤مب(واعمنميملم، أ

اجلٝم٤مد ضمٝم٤مدان: ضمٝم٤مد ـمٚم٥م، وضمٝم٤مد دوم٤مع، واعم٘مّمقد ُمٜمٝمام مجٞمٕم٤م  :اعم٘م٤مم طمٞم٨م ىم٤مل

شمبٚمٞمغ ديـ اهلل، ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف، وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، وإقمالء قه

ف اًمٙمريؿ ديـ اهلل ذم أرضف، وأن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وطمده يمام ىم٤مل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسم

 » :ذم ؾمقرة اًمب٘مرة
ِ
 
ِ
ـُ َّلل ي َٓ شَمُٙمقَن وِمْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدِّ وىم٤مل ذم ؾمقرة  شَوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمت ك 

، َّمخ جخ مح جح مج حج مث  هت متُّٱ :إنٗم٤مل
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ  :وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م

  مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب
ت ذم هذا وأي٤م، [5]اًمتقسم٦م:   َّ  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ » :☺ اعمٕمٜمك يمثػمة، وىم٤مل اًمٜمبل 

اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل، وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا 

ُمتٗمؼ قمغم  شوأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ اإلؾمالم وطمس٤مهبؿ قمغم اهلل قمز وضمؾ ُمٜمل دُم٤مءهؿ

أن  ◙ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة و .¶طمدي٨م اسمـ قمٛمر  صحتف ُمـ

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل وأين رؾمقل »ىم٤مل:  ☺ اًمٜمبل 
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وذم  شاهلل، وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطمس٤مهبؿ قمغم اهلل

أُمرت أن أىم٤مشمؾ » :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙صحٞمح ُمسٚمؿ قمٜمف أجْم٤م 

وذم صحٞمح ُمسٚمؿ أجْم٤م  شٓ إهل إٓ اهلل، وي١مُمٜمقا يب وسمام ضمئ٧م سمف اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا 

ُمـ وطمد اهلل ويمٗمر سمام » :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙قمـ ـم٤مرق إؿمجٕمل 

، وإطم٤مدي٨م ذم هذا ش يٕمبد ُمـ دون اهلل، طمرم ُم٤مًمف ودُمف وطمس٤مسمف قمغم اهلل قمز وضمؾ

ًمدًٓم٦م اًمٔم٤مهرة اعمٕمٜمك يمثػمة، وذم هذه أي٤مت اًمٙمريامت وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ا

قمغم وضمقب ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم وىمت٤مهلؿ سمٕمد اًمبالغ واًمدقمقة إمم اإلؾمالم، 

رهؿ قمغم اًمٙمٗمر طمتك يٕمبدوا اهلل وطمده، وي١مُمٜمقا سمرؾمقًمف حمٛمد  ،  ☺ وإسا

ويتبٕمقا ُم٤م ضم٤مء سمف، وأنف ٓ حترم دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمذًمؽ، وهل شمٕمؿ ضمٝم٤مد 

ـ ذًمؽ إٓ ُمـ اًمتزم سم٤مجلزي٦م سمنموـمٝم٤م إذا يم٤من اًمٓمٚم٥م، وضمٝم٤مد اًمدوم٤مع، وٓ يستثٜمك ُم

 نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱُمـ أهٚمٝم٤م؛ قمٛمال سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
]اًمتقسم٦م:  َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

أنف أظمذ اجلزي٦م ُمـ جمقس هجر، ومٝم١مٓء إصٜم٤مف  ☺ وصمب٧م قمـ اًمٜمبل ، [29

صمب٧م سم٤مًمٜمص أظمذ اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ،  ،واعمجقس اًمثالصم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر وهؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

ي١مدوا اجلزي٦م ووم٤مًمقاضم٥م أن جي٤مهدوا وي٘م٤مشمٚمقا ُمع اًم٘مدرة طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم أ

قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون، أُم٤م همػمهؿ وم٤مًمقاضم٥م ىمت٤مهلؿ طمتك يسٚمٛمقا ذم أصح ىمقزم 

ىم٤مشمؾ اًمٕمرب طمتك دظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م، ومل يٓمٚم٥م  ☺ ٕن اًمٜمبل  ؛اًمٕمٚمامء

يم٤من أظمذه٤م ُمٜمٝمؿ ضم٤مئزا حت٘مـ سمف دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ ًمبٞمٜمف هلؿ، قجلزي٦م، وًمُمٜمٝمؿ ا

اًمٙمٗم٤مر؛  وىمع ذًمؽ ًمٜم٘مؾ. وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ضمقاز أظمذه٤م ُمـ مجٞمعقوًم

اعمِمٝمقر ذم ذًمؽ اعمخرج ذم صحٞمح ُمسٚمؿ،يمام ؾمبؼ ذيمره رم هداي٦م  حلدي٨م سمريدة
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ف ومٞمٝم٤م، وسمٞم٤من إدًم٦م واًمٙمالم ذم هذه اعمس٠مخ٦م وحترير اخلال اًمقطمك عمس٤مئؾ اجلزء

ُمبسقط ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أراده وضمده، ويستثٜمك ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم اًم٘مت٤مل اًمٜمس٤مء 

واًمّمبٞم٤من واًمِمٞمخ اهلرم وٟمحقهؿ ممـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًم٘مت٤مل ُم٤م مل يِم٤مريمقا ومٞمف، وم٢من 

ُمٕمٚمقم ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، قؿم٤مريمقا ومٞمف وؾم٤مقمدوا قمٚمٞمف سم٤مًمرأي واعمٙمٞمدة ىمقشمٚمقا يمام ه

اًمٓمقر إول: اإلذن ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم  .ٝم٤مد ذم اإلؾمالم قمغم أـمقار صمالصم٦موىمد يم٤من اجل

 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ ذًمؽ ُمـ همػم إًمزام هلؿ يمام ذم ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف:
اًمٓمقر اًمث٤مين: إُمر سم٘مت٤مل ُمـ ىم٤مشمؾ اعمسٚمٛملم،  ،[39]احل٩م:   َّ حن جن  يم ىم

 خن حن ممجن خم حم جم ُّٱ واًمٙمػ قمٛمـ يمػ قمٜمٝمؿ، وذم هذا اًمٜمقع ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ وىمقًمف شمٕم٤ممم:، [256]اًمب٘مرة:   َّجهمه هن  من
 حق مف خف حف جف ُّٱ وىمقًمف شمٕم٤ممم:، [29]اًمٙمٝمػ:   َّمب زب  رب

ذم ىمقل  ،[190]اًمب٘مرة:   َّ  مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق

 نت مت زت  رت يب ُّٱ:ذم ؾمقرة اًمٜمس٤مء مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمقًمف شمٕم٤ممم
 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث يترث ىت
وأي٦م ، [89]اًمٜمس٤مء:  َّ  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل  يك

سمٕمده٤م. اًمٓمقر اًمث٤مًم٨م: ضمٝم٤مد اعمنميملم ُمٓمٚم٘م٤م وهمزوهؿ ذم سمالدهؿ طمتك ٓ شمٙمقن 

ًمٞمٕمؿ اخلػم أهؾ إرض، وشمتسع رىمٕم٦م اإلؾمالم، ويزول  ؛ومتٜم٦م، ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل

ُمـ ـمريؼ اًمدقمقة دقم٤مة اًمٙمٗمر واإلحل٤مد، ويٜمٕمؿ اًمٕمب٤مد سمحٙمؿ اًمنميٕم٦م اًمٕم٤مدل، 

اًمسٛمح٦م، وًمٞمخرضمقا هبذا اًمديـ اًم٘مقيؿ ُمـ ضٞمؼ اًمدٟمٞم٤م إمم ؾمٕم٦م اإلؾمالم،  وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م

وُمـ قمب٤مدة اخلٚمؼ إمم قمب٤مدة اخل٤مًمؼ ؾمبح٤مٟمف، وُمـ فمٚمؿ اجلب٤مسمرة إمم قمدل اًمنميٕم٦م 

اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف أُمر اإلؾمالم، وشمقذم قمٚمٞمف ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد قوأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمرؿمٞمدة. وهذا ه

 يي ُّٱ :-وهل ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل-سمراءة وأنزل اهلل ومٞمف ىمقًمف قمز وضمؾ ذم ؾمقرة  ،☺ 
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وىمقًمف ، [5]اًمتقسم٦م:   َّ حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

]اًمب٘مرة:   َّنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :ؾمبح٤مٟمف ذم ؾمقرة إنٗم٤مل

 وإطم٤مدي٨م اًمس٤مسم٘م٦م ، [193

يمٚمٝم٤م شمدل قمغم هذا اًم٘مقل وشمِمٝمد ًمف سم٤مًمّمح٦م. وىمد ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن 

ًم٘مت٤مل عمـ ىم٤مشمؾ اعمسٚمٛمقاًمٓمقر اًمث٤مين وه ٕنف  ؛لم، واًمٙمػ قمٛمـ يمػ قمٜمٝمؿ ىمد ٟمسخا

يم٤من ذم طم٤مل ضٕمػ اعمسٚمٛملم، ومٚمام ىمقاهؿ اهلل ويمثر قمددهؿ وقمدهتؿ أُمروا سم٘مت٤مل ُمـ 

ي١مدوا اجلزي٦م إن يم٤مٟمقا وىم٤مشمٚمٝمؿ وُمـ مل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، طمتك يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وطمده، أ

سم٤مق قُمـ أهٚمٝم٤م. وذه٥م آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمٓمقر اًمث٤مين مل يٜمسخ سمؾ ه

يٕمٛمؾ سمف قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف، وم٢مذا ىمقي اعمسٚمٛمقن واؾمتٓم٤مقمقا سمدء قمدوهؿ سم٤مًم٘مت٤مل 

وضمٝم٤مده ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ومٕمٚمقا ذًمؽ قمٛمال سمآج٦م اًمتقسم٦م وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، أُم٤م إذا مل 

يستٓمٞمٕمقا ذًمؽ وم٢مهنؿ ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ واقمتدى قمٚمٞمٝمؿ، ويٙمٗمقن قمٛمـ يمػ قمٜمٝمؿ 

هذا اًم٘مقل أصح وأومم ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٜمسخ، قمٛمال سمآج٦م اًمٜمس٤مء وُم٤م ورد ذم ُمٕمٜم٤مه٤م. و

. وهبذا يٕمٚمؿ يمؾ ُمـ ًمف أدٟمك سمّمػمة أن اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒقوه

ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ يمت٤مب اًمٕمٍم وهمػمهؿ: أن اجلٝم٤مد ذع ًمٚمدوم٤مع وم٘مط، ىمقل همػم 

ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ قصحٞمح، وإدًم٦م اًمتل ذيمرٟم٤م وهمػمه٤م َت٤مًمٗمف، وإٟمام اًمّمقاب ه

وؾمػمة أصح٤مسمف  ☺ ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ. وُمـ شم٠مُمؾ ؾمػمة اًمٜمبل يمام ىمرر 

ذم ضمٝم٤مد اعمنميملم اشمْمح ًمف ُم٤م ذيمرٟم٤م، وقمرف ُمٓم٤مسم٘م٦م ذًمؽ ح٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ  ╚

قمغم هذا اعمٞمدان وأقمٜمك  أي٤مت وإطم٤مدي٨م. واهلل وزم اًمتقومٞمؼ ا ه.ورم ظم٤ممت٦م اًمٙمالم

اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ُمـ إمهٞم٦م  لًمٜم٘مػ ُمٕم٤م أظمقة اإلؾمالم ُمع ؾم١ما اًمٙمٗم٤مر (سمف ضمٝم٤مد )ىمت٤مل

ٟمٕمؿ اٟمف ؾم١مال ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ  ؟ُمـ وُمتك ٟمج٤مهد :سمٛمٙم٤من وهق

وٓري٥م أنف  :ذم مخ٤مؾمٞم٦م اجلٝم٤مد )سمتٍمف ٓزم(  ؒ ؾمٚمامن قمبد اهلل اخلٚمٞمٗمكقأب
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سمٕمد اًمدقمقة هلؿ واإلقمراض ُمٜمٝمؿ  اًمٙمٗم٤مر وي٘م٤مشمٚمقن ُمـ ىمبؾ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ر أنقاع ومٛمٜمٝمؿ يمٗم٤مر أهؾ يمت٤مب ُمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىوإفمٝم٤مر اًمٕمداوة واًمٙمٗم٤م

واًمٙمٗم٤مر اعمنميملم يم٤مًمبقذيلم واهلٜمدوس وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ُمثؾ أهؾ اًمردة ان يم٤مٟم٧م 

واعمٚمحديـ يم٤مًمِمٞمققمٞملم وُمـ يم٤من ُمثٚمٝمؿ وُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ جي٤مهدون  هلؿ ؿمقيم٦م

اوة سم٤محلج٦م واًمبٞم٤من اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ئمٝمرون اإلؾمالم ويبٓمٜمقن اًمٙمٗمر واًمٕمد

ًمٚمٛمسٚمٛملم وُمـ اعمسٚمٛملم اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن ضمٝم٤مدا ُمـ دوًم٦م اإلؾمالم اًمبٖم٤مة ؾمقاء يم٤مٟمقا 

وىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر سم٠منقاقمٝمؿ اخل٤مرضملم قمـ ُمٚم٦م  حم٤مرسملم هلؿ ؿمقيم٦م وراي٦موظمقارج أ

قمـ ىمت٤مل أهؾ اًمبٖمل ُمـ اعمسٚمٛملم أهؾ اًم٘مبٚم٦م وًمٞمسقا  ٤ماإلؾمالم خيتٚمػ اظمتالوم٤م يمٚمٞمً 

ومٗمل ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر يبدؤون سمف ويبٞمتقن وي٘متؾ  ٚمٛملمؾمقاء وم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر همػم ىمت٤مل اعمس

ضمرحيٝمؿ ويتبع اًمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ وشمسبك ٟمس٤مؤهؿ وأوٓدهؿ وشمستحؾ أُمقاهلؿ أُم٤م ىمت٤مل 

اًمبٖم٤مة وماليبدؤن سم٘مت٤مل وٓيٛمٜمٕمقن ُمـ اًمّمالة ذم اعمس٤مضمد وٓجيٝمز قمغم ضمرحيٝمؿ سمؾ 

ل وٓ وٓ شمسبك اًمٜمس٤مء وٓشمستحؾ إُمقا  يداوى طمتك يؼما وٓ يتبع اًمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ

ذم اًم٘مت٤مل  وصح٤مسمتف ُمـ سمٕمده ☺ ي١مرس اًمرضم٤مل وهذا اًمذي يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ويمال اًمٜمققملم وىمع ذم قمٝمدهؿ ويم٤مٟم٧م هذه ؾمػمهتؿ ٓ يقضمد اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ وهك 

اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم واًمٞمٝمقد  ☺ وم٘مد ىم٤مشمؾ اًمٜمبل  صم٤مسمت٦م ُمتقاشمرة ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م

 ◙وىم٤مشمؾ قمٛمر اًمٗم٤مروق اعمرشمديـ ذم ضمزيرة اًمٕمرب  ◙وىمتؾ اًمّمديؼ 

اًمٜمقريـ قمثامن ؿمٝمٞمد اًمؼمرة ىمتٞمؾ ووىم٤مشمؾ ذ اعمنميملم واًمٙمٗم٤مر واعمجقس وومتح اًمبالد

اًمٙمٗم٤مر وومتح اًمبالد وطمّمٚم٧م رم أواظمر قمٝمده ومتٜم٦م اًمسبئٞم٦م أتب٤مع  ◙اًمٗمجرة 

قمٚمٞمف ُمـ اهلل -ٕهٚمف  اويمٞمدً  ٤موٟمٗم٤مىمً  ااعمتٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم طم٘مدً  قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م اًمٞمٝمقدي

ىمت٤مل أهؾ اًمبٖمل ويم٤مٟم٧م ؾمػمهتؿ ُمٕمٚمقُم٦م رم قؿ ضم٤مء ىمت٤مل اًمٗمتٜم٦م وهصم ُم٤م يستحؼ

وم٤مًمذيـ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وٟمج٤مهدهؿ هؿ أهؾ اًمٙمٗمر واًمردة واًمنمك  اجلٛمٞمع دون ظمالف

 خل ُّٱ:طمٞم٨م ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ًمٜمبٞمف☺ وهذا اًمذي أُمر اهلل سمف رؾمقًمف  واعمٜم٤موم٘ملم
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 خن حن يمجن ىم  خممم حم جم يل ىل مل
ي٦م واضح اعمٜم٤مط همػم ُمتٚمبس ٓسمد وأن يٙمقن ُمٕمووم٤مًمٕمد، [73]اًمتقسم٦م:   َّمن ٚمقم اًمرا

ي٘م٤مشمؾ وًمٙمـ ٟمح٤مرب اعمح٤مرب وويمام ىمٚمٜم٤م ًمٞمس يمؾ قمد اُمٝمؿ ضمدً وسمِمبٝم٦م وحتديد اًمٕمد

وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمد وومرسمام يٙمقن قمد -يمام شم٘مدم-ًمٙمٗمره وقمداوشمف وصده قمـ ؾمبٞمؾ اهلل 

ُمع يمٗم٤مر ىمريش ذم صٚمح احلديبٞم٦م واًمٕمٝمد اًمذي  ☺ يمام ومٕمٚمف اًمٜمبل  ٦موصٚمح وهدٟم

ذيٓم٦م أٓ شمٙمقن اهلدٟم٦م ُمٗمتقطم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ومال سمد أن شمٙمقن  ☺ ف وسمٞمٜمٝمؿ يم٤من سمٞمٜم

ٕن  سم٤مـمؾ ٓ يّمحقوه ُمٕمٚمقُم٦م حمددة وم٤مًمّمٚمح اًمدائؿ سملم اًمٙمٗم٤مر واعمسٚمٛملم ٓ جيقز

ومٞمف إسمٓم٤مل ًمِمٕمػمة اجلٝم٤مد وإىمرار اًمٙمٗم٤مر قمكم يمٗمرهؿ واٟمحّم٤مر اإلؾمالم وشم٘مقىمٕمف ذم 

ل ُذع ُمـ أضمٚمٝم٤م ومال سمد أن يٙمقن سم٘مٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهذا ظمالف أهداف اجلٝم٤مد وهم٤ميتف اًمت

اًمّمٚمح حمدود ومال صٚمح دائؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم وٓ ُمٕم٤مهدات 

ؾمالم دائؿ هذا يمٚمف سم٤مـمؾ ٓ يّمح وٓ ُي٘مبؾ ذم ديـ اهلل وم٤مًمّمٚمح اجل٤مئز واًمٕمٝمد 

 وقمكم ريثام يستٕمد اعمسٚمٛمقن هل اًمتل حتدد سمٛمدة ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمٚمقُم٦م اجل٤مئز واهلدٟم٦م اجل٤مئزة

ه إُمػم واًم٘م٤مئد واخلٚمٞمٗم٦م أصٚمح ًمٚمٛمسٚمٛملم يمام ومٕمٚمف اًمٜمبل صكم اهلل  طمس٥م ُم٤م يرا

اًمذي ي٘م٤مشمٚمف وُمـ أي إنقاع ووم٤مًمذي يريد اجلٝم٤مد قمٚمٞمف أن يٕمرف اًمٕمد .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يم٤مومر قأم ه يم٤مومر أصكم ُمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واعمنميملم اعمح٤مرسملمقأهقه

ض ُمثؾ احلٙم٤مم ب سم٤مرشمٙم٤مسمف أيمثر ُمـ ٟم٤مىمُمرشمد ظمرج ُمـ اإلؾمالم ُمـ أيمثر ُمـ سم٤م

اعمبدًملم ًمديـ اهلل اعمنمقملم ُمـ دون اهلل  -سمؼمه٤من سيح -اعمرشمديـ وأقمقاهنؿ

اًمّم٤مديـ قمـ ؾمبٞمؾ اهلل وُمثؾ  ،احل٤ميمٛملم سمٖمػم ذيٕم٦م اهلل اعمح٤مرسملم ٕوًمٞم٤مء اهلل

واًمبٝم٤مئٞم٦م واًم٘مراُمٓم٦م  واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م يم٤مًمبٕم٨م واًمٜمّمػمي٦م

وم٤معمج٤مهد ٓ يٚمتبس قمٚمٞمف هذه  واًمِمٞمٕم٦م اًمٖمالة ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمب٤مـمٜمٞم٦مو

اعمٜم٤مـم٤مت ومٝمل ُمٜم٤مـم٤مت يمٗمري٦م ُمتح٘م٘م٦م ُمٜمْمبٓم٦م ومال ؿمبٝم٦م وٓ شم٠مويؾ ومال يٖمرٟمؽ أهي٤م 

اعمج٤مهد شمٚمٗمظ اًمبٕمض ُمـ ه١مٓء سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وآٟمتس٤مب إزم اإلؾمالم ومٝم١مٓء 
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اًمٜمّم٤مرى ومٚم٘مد ىم٤مشمٚمٝمؿ ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ُمرشمدون يمٗمرهؿ أؿمد وأهمٚمظ ُمـ يمٗمر اًمٞمٝمقد و

وٓ شمٚمتٗم٧م ًمدقم٤مة اإلٟمبٓم٤مح ووم٘مف  وُمع إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمكم ذًمؽ☺ اهلل 

قم٤مصٛم٦م ُمـ اًم٘متؾ ويستدًمقن  اًمؽماضمٕم٤مت ُمرضمئ٦م اًمٕمٍم ُمـ أن ٓ إهل إٓ اهلل

سمؾ ضمٝمؾ ىمبٞمح سمٛمس٤مئؾ اإليامن واًمٙمٗمر ومال  ،سمحدي٨م أؾم٤مُم٦م وهمػمه دون وم٘مف وٓ قمٚمؿ

حيٛمؾ  إهل إٓ اهلل ُمـ اًمٙمٗم٤مر إصٚملم واعمنميملم وقمٚمٞمفيٗمرىمقن سملم ُمـ ىم٤مل ٓ 

طمدي٨م أؾم٤مُم٦م وهمػمه ذم صمبقت اإلؾمالم احلٙمٛمل ًمٚمٙم٤مومر إصكم ذم اًمدٟمٞم٤م وسملم ُمـ 

اًمذي وأن حيدد اعمج٤مهد اًمٕمدقاعم٘مّمقد هٜم٤م هوىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ُمـ أهؾ يمٗمر اًمردة 

٥م طمتل ٓ يٜمتٙمس ذم اًمِمؽ واًمري ي٘م٤مشمٚمف سمدىمف وقمٚمؿ وسمّمػمة وي٘ملم ٓ يتٓمرق إًمٞمف

وُمـ اًمبدهيل أن يٙمقن ىمت٤مًمف حت٧م راي٦م إؾمالُمٞم٦م  سمدىم٦مواعمٞمدان ومال سمد ُمـ حتديد اًمٕمد

ٓسمد أن شمٙمقن راي٦م ؾمٜمٞم٦م طمٜمٞمٗمٞم٦م ضمٚمٞم٦م واضح٦م ٓ ًمبس ومٞمٝم٤م وٓ وظم٤مًمّم٦م ذات ؿمقيم٦م 

ومقطمدة اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٩م هل ؾمب٥م اًمقطمدة واًمتآخػ ذم اعمٞمدان وآظمتالف  ،همٛمقض

ٟم٘م٤مشمؾ  -وٓ شمٜم٤مزقمقا ومتٗمِمٚمقا  "أن ي٠ميت سم٤مًمٜمٍم  ا٩م ٓ يٛمٙمـ أبدً ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم

ومرض يمٗم٤مي٦م ًمٜمنم ديـ اهلل وشمقطمٞمد اهلل قوٟمج٤مهد اًمٙمٗم٤مر ذم دي٤مرهؿ اجلٝم٤مد اًمذي ه

ٟم٘م٤مشمؾ وٟمج٤مهد  يدومٕمقا اجلزي٦م وهؿ ص٤مهمرونوطمتك يدظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أ

ٙم٤مومر طمتك ٟمخرضمف اًمٙم٤مومر اعمحتؾ اعمٖمتّم٥م ًمألرض اعمٜمتٝمؽ ًمٚمٕمرض ٟم٘م٤مشمؾ هذا اًم

ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم وشمٓمٝمر اًمبالد وحتٗمظ طم٘مقق اًمٕمب٤مد وهذا اًم٘مت٤مل ومرض قملم قمكم 

ٟم٘م٤مشمؾ ًمٗمٙم٤مك أؾم٤مري اعمسٚمٛملم ُمـ  ..ؼ ًمٚم٘مت٤ملٞميمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م طمر وقمبد ُمٓم

 ٤موروطمٞمً  ٤موسمدٟمٞمً  ٤موطمريمٞمً  ٤موإيامٟمٞمً  ٤موُمٕمٜمقيً  ٤مأجدي اًمٙم٤مومريـ ٟم٘م٤مشمؾ قمٜمدُم٤م ٟمستٕمد ُم٤مديً 

وىمٚم٦م اعمٜمٕم٦م واًمِمقيم٦م قمٜمد هذه ورة قمكم اًم٘مت٤مل وُمقاضمٝم٦م اًمٕمدوقمٜمد اًمٕمجز وقمدم اًم٘مد

احل٤مًم٦م يٙمقن اإلقمداد وٓ يس٘مط إٓ سم٤مًمٕمجز وم٤معمج٤مهد احلؼ دمد مهتف قم٤مًمٞم٦م وٟمٗمسف 

ذم واد وأهؾ اًمدٟمٞم٤م واًمٙمالم وإُمٜمٞم٤مت اًمٙم٤مذسم٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ذم قُمٕمٚم٘م٦م سم٠مقم٤مزم إُمقر ومٝم

٤مر وىمرآن وسمٙم٤مء وظمِمقع واد آظمر دمد ًمٞمٚمف صالة وىمٞم٤مم ودقم٤مء وشمسبٞمح واؾمتٖمٗم
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وهن٤مره ُم٘مسؿ سملم ـمٚم٥م اًمرزق ًمٜمٗمسف وأوٓده وُمـ يٕمقل وسملم اًمتدري٥م واإلقمداد 

وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وحت٘مٞمؼ ُمس٤مئٚمف ُمٝمتؿ سمآظمرشمف ُمٖمتؿ عمّم٤مئ٥م اعمسٚمٛملم مل يٜمسٝمؿ ذم 

اعمج٤مهد اًمّم٤مدق ُمع اهلل ذم ـمٚمبف قاًمدقم٤مء وذم ُم٤مًمف ىمسؿ ُمٕمٚمقم ًمٚمجٝم٤مد هذا ه

ع قمٛمكم ُمٜمٝم٩م شمرسمقي ٓ يٗمؽم ؾم٤مقم٦م وٓ خيتؾ ذم إزُم٤مت اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمبٞمؾ اهلل واىم

ُمتٛمسؽ هب٤م  طمريص قمكم اًمدٟمٞم٤مقوأوىم٤مت اًمِمدة ومٛمـ أراد اجلٝم٤مد ومٚمٞمس٠مل ٟمٗمسف هؾ ه

ٟمف ُمـ أضمؾ قمرض ُمـ أقمراضٝم٤م ومٝم ٟمٗمٕمل ُمّمٚمحل قؿمٖمقف سمتحّمٞمٚمٝم٤م خي٤مصؿ إظمقا

ذايت أجٜمام يم٤مٟم٧م ُمّمٚمحتف اًمدٟمٞمقي٦م ومثؿ هق، ضمٝمقل يمسقل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف 

ورم أمهٞم٦م آؾمتب٤مٟم٦م ًمسبٞمؾ اعمجرُملم وُمٕمروم٦م  .وحتّمٞمؾ اًم٘مقشملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ا ـه

ي٘مقل ص٤مطم٥م سمح٨م اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م رم ضقء اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م  ُمـ ٟم٘م٤مشمؾ وُمـ صمؿ ُمتك

ه اهلل ظمػما  قمدم اؾمتب٤مٟم٦م ـمريؼ اعمسٚمٛملم قأؿمؼ ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف هذه احلريم٤مت ه :ضمزا

اظمتالط اًمِم٤مرات واًمٕمٜم٤مويـ، واًمتب٤مس اًمّم٤محللم، وـمريؼ اعمنميملم اعمجرُملم، و

ويٕمرف أقمداء  إؾمامء واًمّمٗم٤مت، واًمتٞمف اًمذي ٓ شمتحدد ومٞمف ُمٗم٤مرق اًمٓمريؼ!

احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م هذه اًمثٖمرة ومٞمٕمٙمٗمقن قمٚمٞمٝم٤م شمقؾمٞمًٕم٤م ومتٞمٞمًٕم٤م وشمٚمبٞمًس٤م وَتٚمٞمًٓم٤م 

 هتٛم٦م.. ٦م ي١مظمذ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقايص وإىمدام!طمتك يّمبح اجلٝمر سمٙمٚمٛم٦م اًمٗمّمؾ هتٛم

اعمسٚمٛملم"!! ويّمبح احلٙمؿ ذم أُمر اإلؾمالم واًمٙمٗمر ُمس٠مخ٦م اعمرضمع ومٞمٝم٤م " شمٙمٗمػم

رؾمقل اهلل! هذه هل ًمٕمرف اًمٜم٤مس واصٓمالطمٝمؿ، ٓ إمم ىمقل اهلل وٓ إمم ىمقل 

 أصح٤مب جيت٤مزه٤م أن سمد ٓ اًمتل إومم اًمٕم٘مب٦م هل يمذًمؽ وهذه ..اعمِم٘م٦م اًمٙمؼمى

 سم٤مؾمتب٤مٟم٦م ؾمبٞمؾ اعمقُمٜملم جي٥م أن شمبدأ اًمدقمقة إمم اهلل !ضمٞمؾ يمؾ ذم اهلل إمم اًمدقمقة

 واًمٗمّمؾ احلؼ يمٚمٛم٦م ذم اهلل إمم اًمدقمقة أصح٤مب شم٠مظمذ أٓ وجي٥م ..وؾمبٞمؾ اعمجرُملم

 ًمقُم٦م قمٜمٝم٤م شم٘مٕمدهؿ وأٓ ظمقف، وٓ ظمِمٞم٦م ومٞمٝم٤م شم٠مظمذهؿ وأٓ ُمداهٜم٦م، وٓ هقادة

أن جيت٤مز  جي٥م أضمؾ، ...!اعمسٚمٛملم يٙمٗمرون إهنؿ! اٟمٔمروا: ص٤مئح صٞمح٦م وٓ ٓئؿ،

 اهلل هذه اًمٕم٘مب٦م، وأن شمتؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ هذه آؾمتب٤مٟم٦م، يمل شمٜمٓمٚمؼ أصح٤مب اًمدقمقة إمم
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ـم٤مىم٤مهتؿ يمٚمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل ٓ شمّمده٤م ؿمبٝم٦م، وٓ يٕمّقىمٝم٤م همبش، وٓ يٛمٞمٕمٝم٤م ًمبس؛ 

وم٢من ـم٤مىم٤مهتؿ ٓ شمٜمٓمٚمؼ إٓ إذا اقمت٘مدوا ذم ي٘ملم أهنؿ هؿ "اعمسٚمٛمقن"، وأن اًمذيـ 

وإن  -اهلل هؿ اعمجرُمقن ي٘مٗمقن ذم ـمري٘مٝمؿ ويّمدوهنؿ ويّمدون اًمٜم٤مس قمـ ؾمبٞمؾ 

ذم شمٚمؽ  ☺ ذم ُمٙم٦م ويمٞمػ واضمف اًمٙمٗم٤مر ومٞمٝم٤م ًمٞمجد أن ضمٝم٤مده  ☺ اعمتدسمر هلديف 

احل٘مب٦م ُمـ اًمدقمقة يم٤من ضمٝم٤مد سمٞم٤من وسمالغ وشمرسمٞم٦م ـمٞمٚم٦م اًمٕمٝمد اعمٙمل،ومل يٕمرف قمٜمف 

 وُم٤م ·قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم أنف واضمف اعمنميملم سم٤مًمسالح، ومل ي٠مذن ٕصح٤مسمف ذم ذًمؽ

 ًمٚم٘م٤مقمدة واًمؽمسمٞم٦م واًم٘مقة اًمبالغ ُمـ طمٔمٝم٤م اًمدقمقة ًمت٠مظمذ إٓ -ٚمؿأقم واهلل- ذاك

 واًمتٕمذي٥م إذى ُمـ ذًمؽ ؾمبٞمؾ ذم واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف واضمف وًم٘مد ·اًمّمٚمب٦م

 يمٗم٤مر ؾمبٞمؾ واؾمتب٤مٟم٧م اعم١مُمٜملم ؾمبٞمؾ اؾمتب٤مٟم٧م إذا طمتك اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌمء ٕصح٤مسمف

قمز وضمؾ ىمريش اعمجرُملم، واشمْمح٧م اًمسبٞمالن دون ًمبس وٓ همٛمقض، أذن اهلل 

ًمرؾمقًمف واعم١مُمٜملم سم٤مهلجرة صمؿ اجلٝم٤مد سمٕمد أن هتٞم٠م هلؿ إنّم٤مر واعمٙم٤من اًمذي ي١مون 

إًمٞمف وحيتٛمقن سمف ويٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمف، وًمٕمؾ هذه هل إطمدى احلٙمؿ اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ُأُمر 

وقمـ هذه اعمرطمٚم٦م وضورة سمٞم٤من ؾمبٞمؾ اعم١مُمـ  ·أجدهيؿ ذم ُمٙم٦مقاعمسٚمٛمقن أن يٙمٗم

 رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمِمٞمخ حمٛمد ىمٓم٥م  ٗم٤مر يتحدثوؾمبٞمؾ اعمجرُملم ىمبؾ ُمّم٤مدُم٦م اًمٙم

ومٞم٘مقل: "ٟمحت٤مج أن ٟم٘مػ وىمٗم٤مت ـمقيٚم٦م ٟمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م ٟمِم٠مة اجلٞمؾ إول؛ ٕن ومٞمٝم٤م زاًدا 

يتحرك هبذا اًمديـ ذم قم٤ممل اًمقاىمع؛ وم٘مد ُصٜمع ذًمؽ وًمٙمؾ ُمـ أراد أن يدقمق، أ يم٤مُماًل 

 ٰى ٰرُّٱ :♠اجلٞمؾ قمغم قملم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف عمقؾمك 
، وٟمِم٠م قمغم يدي أقمٔمؿ ُمرب ذم شم٤مريخ اًمبنمي٦م، حمٛمد رؾمقل اهلل [39]ـمف:   َّ ٍّ ٌّ

ومريًدا ذم شم٤مريخ اًمبنمي٦م يمٚمف، يقضمٝمف اهلل سم٤مًمقطمل، ويت٤مسمٕمف رؾمقل  ومٙم٤من ضمٞماًل  ،☺ 

سم٤مًمؽمسمٞم٦م واًمتقضمٞمف، وم٤ميمتٛمٚم٧م ًمف يمؾ وؾم٤مئؾ اًمٜمِم٠مة اًمّمحٞمح٦م ذم أقمغم  ☺ اهلل 

يٚم٘مٞمف إؾمت٤مذ ًمٞمٕمّٚمؿ ـمالسمف يمٞمػ صقرة، وم٠مصبح يم٤مًمدرس "اًمٜمٛمقذضمل"، اًمذي 

 اىمتْم٧م ىمد وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل إرادة إن صمؿ·يدّرؾمقن، طملم يئقل إًمٞمٝمؿ أُمر اًمتٕمٚمٞمؿ
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حلٙمٛم٦م أراده٤م اهلل، ًمٙمل ٓ  -ٓ اخل٤مرىم٦م  -قمغم اًمسٜمـ اجل٤مري٦م  اًمديـ هذا أُمر يتؿ أن

٧م يت٘م٤مقمس ضمٞمؾ ُمـ إضمٞم٤مل ومٞم٘مقل: إٟمام ٟمٍم اجلٞمؾ إول سم٤مخلقارق، وىمد اٟم٘مٓمٕم

اخلقارق سمٕمد رؾمقل اهلل! وومٞمام قمدا هذه اخل٤مرىم٦م اًمتل اظمتص هب٤م أهؾ سمدر، وومٞمام قمدا 

وم٘مد ضمرت أُمقر اإلؾمالم يمٚمٝم٤م قمغم اًمسٜم٦م اجل٤مري٦م؛  ،☺ ُم٤م خيتص سمِمخص اًمرؾمقل 

ُمـ اؾمتْمٕم٤مف ذم اعمبدأ، واسمتالء وصؼم ومتحٞمص، صمؿ متٙملم قمغم َتقف، صمؿ متٙملم 

 ٟمِم٠مة ُمـ اعمستٗم٤مدة اًمدروس وم٢من ًمذًمؽ .قمغم اؾمت٘مرار وىمقة، صمؿ اٟمتِم٤مر ذم إرض

 ىم٤مسمٚم٦م هل وإٟمام وطمده٤م، إومم سم٤مًمٜمِم٠مة شمتٕمٚمؼ ٓ دائٛم٦م، دروس هل إول اجلٞمؾ

شمتامصمؾ؛ ٕهن٤م ؾمٜمـ ضم٤مري٦م، وًمٞمس٧م وٚمتٓمبٞمؼ ذم يمؾ ُمرة شمتِم٤مسمف ومٞمٝم٤م اًمٔمروف أًم

َٝمٜم٤َم ىمد وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل يم٤من وإذا·طمقادث ُمٗمردة قم٤مسمرة ٓ شمتٙمرر  يمت٤مسمف ذم َوضم 

 ذم اًمسٜمـ جمرى احل٘مٞم٘م٦م ذمقه اًمذي - اًمت٤مريخ ودراؾم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمسٜمـ ًمتدسمر اعمٜمزل،

ٟمٕمٙمػ قمغم دراؾم٦م اًمٜمِم٠مة إومم؛ ًمٜمستخٚمص ُمٜمٝم٤م  أن ضمديرون ومٜمحـ - اًمقاىمع قم٤ممل

اًمدروس واًمٕمؼم، وًمتٙمقن ه٤مدًي٤م ًمٜم٤م ذم يمؾ حترك ٟم٘مقم سمف، وحمًٙم٤م ٓؾمت٘م٤مُمتٜم٤م قمغم 

ومٜم٤م قمٜمف واًمٓمريؼ أ  زت رت يب ُّٱ: وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف ي٘مقل ···اٟمحرا
. ويم٠من اعمٕمٜمك: ٟمٔمؾ ٟمٗمّمؾ أي٤مت [55إنٕم٤مم:] َّ  يت ىت نت مت

 واضح٦م، دًٓم٦م ًمف ُمٙمٞم٦م آي٦م ذم اعمٕمٜمك هذا وورود·طمتك شمستبلم ؾمبٞمؾ اعمجرُملم

 ٓم شمبٞمٜمف ُم٘مّمقد، هدف اعمجرُملم ؾمبٞمؾ وم٤مؾمتب٤مٟم٦م  واضح٦م؛ شمٙمقن أن يٜمبٖملوأ

ه أي٦م ذم اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م، ُمٕمٜم٤مه أن . وٟمزول هذ َّمت ُّٱ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمتٕمٚمٞمؾ

اؾمتب٤مٟم٦م ؾمبٞمؾ اعمجرُملم هل ُمـ أهداف اًمدقمقة، سمؾ ُمـ ًمقازم اًمدقمقة ذم اًمٗمؽمة 

وإن اًمٜم٤مفمر اًمٞمقم ذم سمٕمض احلريم٤مت  إومم اًمتل يتؿ ومٞمٝم٤م ٟمِم٠مة اجلامقم٦م اعمسٚمٛم٦م.

اعمتٕمجٚم٦م اًمتل أقمٚمٜم٧م اجلٝم٤مد ىمبؾ اإلقمداد واًمدقمقة واًمبٞم٤من اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتجٚمٞم٦م ؾمبٞمؾ 

اعم١مُمٜملم وؾمبٞمؾ اعمجرُملم ًمٚمٜم٤مس، ًمػمى ومتٜم٤ًم وُمٗم٤مؾمد ىمد فمٝمرت سمسب٥م هذا 
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 ًمبدء اعمتحٛمسلم سمٕمض يتٝمؿ وىمد ·آؾمتٕمج٤مل وضٕمػ اًمّمؼم قمغم ـمقل اًمٓمريؼ

 سمجٝم٤مد واًمبدء واإلقمداد اًمؽمسمٞم٦م يرون اًمذيـ إظمقاهنؿ واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر ُمع اًمّمدام

 ٕي اًمتٕمرض وقمدم اًمسالُم٦م ونيريد أهنؿوأ خمذًمقن، سم٠مهنؿ اًمسٜم٤من ضمٝم٤مد ىمبؾ اًمبٞم٤من

 إظمقاٟمٙمؿ إن: هلؿ ي٘م٤مل اًمتٝمٛم٦م هذه قمغم وًمٚمرد·ر قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٤مهتؿويٙمد ي١مذهيؿ رء

 ضمٝم٤مد ذم هؿ إٟمام ًمٚمٜم٤مس اًمبٞم٤من وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ضمٝم٤مد قمغم اًمّمؼم يرون اًمذيـ

 ذم وىمت٤مهلؿ اًمٙمٗم٤مر جلٝم٤مد اًمٕمدة يٕمدون سمذًمؽ وهؿ واهلدف، اًمٖم٤مي٦م ويِم٤مريمقٟمٙمؿ

ي١مدون  هذا سمٓمرطمٝمؿ وهؿ ·واًمتٛمٙملم اًمٜمٍم سم٠مؾمب٤مب ٕظمذا سمٕمد اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م

واضم٥م اًمٜمّمح ًمٙمؿ ح٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٙمؿ، واحل٥م واًمقٓء ًمٙمؿ، وًمٙمؾ 

ُمـ هيٛمف أُمر هذا اًمديـ ويسٕمك ًمٜمٍمشمف؛ ومٝمؿ يتقاصقن ُمٕمٙمؿ سم٤محلؼ واًمّمؼم وًمٞمسقا 

 ومال واًمٕمٜم٤مء، اًمبالء أنٗمسٝمؿ دمٜمٞم٥م إمم هذا سمٓمرطمٝمؿ يسٕمقن سم٠مهنؿ اًم٘مقل أُم٤م·خمذًملم 

٤من، ًمٙمـ آسمتالء واًمتٛمحٞمص ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل قمز ُمٓمٚمقسم واًمٕم٤مومٞم٦م اًمسالُم٦م أن ؿمؽ

 جه ين ُّٱوضمؾ ذم قمب٤مده وسمخ٤مص٦م اًمدقم٤مة ُمٜمٝمؿ واعمج٤مهديـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
. وىم٤مل شمٕم٤ممم: [31حمٛمد:] َّ مي خي حي جي يه ىه  مه

]اًمٕمٜمٙمبقت:   َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّ

 ٕذى ُمٕمرضقن وأصح٤مسمف ·ٞم٤من ًمٚمٜم٤مس ًمٞمس أُمًرا هٞمٜم٤ًموإن ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس، واًمب [1-2

 يْم٤مده ُم٤م وومْمح احلؼ، سمٞم٤من ي٘متيض اًمبٞم٤من ضمٝم٤مد ٕن وشمٕمذيبٝمؿ؛ وؾمجقهنؿ إقمداء

ٜمدون وؾم٤مئٚمٝمؿ ؾمٞمج صمؿ وُمـ واعمٜم٤موم٘مقن اًمٙمٗم٤مر سمف يرىض ٓ أُمر وهذا اًمب٤مـمؾ، ُمـ

ؼ اعمختٚمٗم٦م ُمـ شمِمقيف، وشمرهمٞم٥م وشمرهٞم٥م، ويمؾ ُم٤م يستٓمٞمٕمقن إلمخ٤مد صقت احل

 أنٗمسٝمؿ يٕمدون اًمذيـ اًمدقم٤مة هل٤م يتٕمرض وومتٜم٦م سمالء يمٚمف وهذا ·وإؾمٙم٤مت أهٚمف

 ا ـه.هلل يمٚمف اًمديـ وًمٞمٙمقن ًمٚمجٝم٤مد، وأُمتٝمؿ
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ويٛمٙمـ اجي٤مز اًمٙمالم قمٜمف  ضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من وُمداومٕمتف وُمـ ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد راسمٕم٤م:

قمداوة ًمٚمِمٞمٓم٤من ًمبٜمك آدم ُمٕمٚمقُم٦م ُمٗمٝمقُم٦م ظم٤مص٦م ًمٕمب٤مد اهلل قيمدرس قمغم اًمٜمح

طمزسمف ًمٞمٙمقٟمقا ُمـ قوم٤مَتذوه قمدوا إٟمام يدقمو ًم٘مقل شمٕم٤ممم )إن اًمِمٞمٓم٤من ًمٙمؿ قمداعم١مُمٜملم

 شمٚمؽ اًمتل يدقمقٟم٤م إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤مر (أصح٤مب اًمسٕمػم

ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة وومٞمٝم٤م ىم٤مل  24سم٤مٔي٦م  ووصٗمٝم٤م ضم٤مء ٕول ُمرة سمؽمشمٞم٥م ؾمقر اًم٘مرآن

 جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ: شمٕم٤ممم
وأظمرج أمحد وُم٤مًمؽ واًمبخ٤مري وُمسٚمؿ واًمبٞمٝم٘مل ، [24]اًمب٘مرة:   َّ  خن حن

ىم٤مل " ٟم٤مر سمٜمل آدم اًمتل شمقىمدون ضمزء  ☺ ذم اًمبٕم٨م قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

وم٢مهن٤م  :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل إن يم٤مٟم٧م ًمٙم٤مومٞم٦م :وم٘م٤مًمقا  -ُمـ ؾمبٕملم ضمزء ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ 

سمـ ُمروديف واًمبٞمٝم٘مل ومْمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمتسٕم٦م وؾمتلم ضمزءا يمٚمٝمـ ُمثؾ طمره٤م " وأظمرج ا

هذه أي٦م وىمقده٤م اًمٜم٤مس  ☺ ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أنس ىم٤مل " شمال رؾمقل اهلل 

أوىمد قمٚمٞمٝم٤م أخػ قم٤مم طمتك امحرت وأخػ قم٤مم طمتك اسمٞمْم٧م وأخػ  :واحلج٤مرة وم٘م٤مل

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمب٦م واًمؽمُمذي  قم٤مم طمتك اؾمقدت ومٝمل ؾمقداء ُمٔمٚمٛم٦م ٓ يٓمٗم٠م هلبٝم٤م "

 :☺ ٕم٥م قمـ أيب هريرة ىم٤مل " ىم٤مل رؾمقل اهلل واسمـ ُمردويف واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم

أوىمدت اًمٜم٤مر أخػ ؾمٜم٦م طمتك امحرت صمؿ أوىمد قمٚمٞمٝم٤م أخػ ؾمٜم٦م طمتك اسمٞمْم٧م صمؿ أوىمد 

هريرة يمام ققمٚمٞمٝم٤م أخػ ؾمٜم٦م طمتك اؾمقدت ومٝمل ؾمقداء ُمٔمٚمٛم٦م " وًمذًمؽ ىم٤مل قمٜمٝم٤م أب

أتروهن٤م محراء ُمثؾ  :وأظمرج ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمبٕم٨م قمـ أيب هريرة ىم٤مل

 وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ ُمٞم٤مديـ إهن٤م ٕؿمد ؾمقادا ُمـ اًم٘م٤مر ؟٤مريمؿ هذه اًمتل شمقىمدونٟم

وقمداوشمف ًمبٜمك آدم ىمديٛم٦م ، َّّٰ  ِّ ُّٱ اجلٝم٤مد اعمتٕملم قمغم اعمسٚمٛملم يمام ىم٤مل اهلل

يمام قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمـ اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ومٗمل صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ أنس: أّن 

اجلٜم٦م، شمريمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يؽميمف، ومجٕمؾ ىم٤مل: )ح٤م صّقر اهلل آدم ذم  ☺ رؾمقل اهلل 
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ٓ يتامًمؽ( وح٤م  ٤مإسمٚمٞمس ُيٓمٞمػ سمف، يٜمٔمر ُم٤م هق، ومٚمام رآه أضمقف، قمرف أنف ظمٚمؼ ظمٚم٘مً 

ومسجدوا إٓ إسمٚمٞمس اًمذيـ يم٤من يٕمبد اهلل  ٟمٗمخ ومٞمف اًمروح اُمر اهلل اعمالئٙم٦م سم٤مًمسجقد

 مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ: اؾمتٙمب٤مريمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمب٘مرة ُمٕمٝمؿ
وـمرد اهلل اًمِمٞمٓم٤من  .[34]اًمب٘مرة:  َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ

إمم يقم  ٤مُمـ ضمٜم٦م اخلٚمد سمسب٥م اؾمتٙمب٤مره، وطمّمؾ قمغم وقمد ُمـ اهلل سم٢مسم٘م٤مئف طمٞمًّ 

سم٢مضالل سمٜمل آدم: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة  ااًم٘مٞم٤مُم٦م: وىمد ىمٓمع اًمٚمٕملم قمغم ٟمٗمسف قمٝمدً 

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: إقمراف
 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة ، [17-11]إقمراف:   َّ مل يك ىك مك لك يقاك

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: احلجر
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف
  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

وىمقًمف هذا يّمقر ُمدى اجلٝمد اًمذي يبذًمف إلضالل سمٜمل آدم، ،  [42-32]احلجر: 

ي٠متٞمف ُمـ يمؾ ـمريؼ، قمـ اًمٞمٛملم وقمـ اًمِمامل، وُمـ إُم٤مم وُمـ اخلٚمػ؛ أي ُمـ قومٝم

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم )ان اًمِمٞمٓم٤من ًمٙمؿ  ـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م قمداوشمف ًمالٟمس٤من دائٛم٦ممجٞمع اجلٝم٤مت وُم
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ىم٤مل .(طمزسمف ًمٞمٙمقٟمقا ُمـ أصح٤مب اًمسٕمػمقوم٤مَتذوه قمدوا اٟمام يدقموقمد

ًمإلٟمس٤من، أُم٤م وىمد ٟمزل اإلٟمس٤من واًمِمٞمٓم٤من إمم ووم٤مًمِمٞمٓم٤من قمد اًمتقجيرى ؒ

٤م إرض، وم٤محلرب سمٞمٜمٝمام ىم٤مئٛم٦م، واعمٕمريم٦م ُمع اًمِمٞمٓم٤من هل اعمٕمريم٦م اًمٙمؼمى: إهن

. .. واعمٕمريم٦م ُمع اًمِمٝمقات سم٤مؾمتٕمالء اإلرادة.اعمٕمريم٦م ُمع اهلقى سم٢مشمب٤مع اهلدى

واعمٕمريم٦م ُمع اًمنم واًمٗمس٤مد ذم إرض اًمذي ي٘مقد اًمِمٞمٓم٤من أوًمٞم٤مءه إًمٞمف سم٢مشمب٤مع ذيٕم٦م 

اهلل اعمّمٚمح٦م ًمألرض وُمـ ومٞمٝم٤م، واعمٕمريم٦م ذم اًمٜمٗمس واحلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م، وم٤مًمِمٞمٓم٤من 

شم٘مقم ذم إرض ًمتخْمع اًمٜم٤مس حل٤ميمٛمٞمتٝم٤م وذقمٝم٤م . واًمٓمقاهمٞم٧م اًمتل ٤موراءمه٤م مجٞمٕمً 

وٟمٔمٛمٝم٤م، وشمستبٕمد طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل وذقمف، إٟمام هل ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس اًمتل شمقطمل هل٤م 

ؿمٞم٤مـملم اجلـ، واعمٕمريم٦م ُمٕمٝم٤م هل اعمٕمريم٦م ُمع اًمِمٞمٓم٤من ٟمٗمسف يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف سمسقرة 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ  :إنٕم٤مم
 َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ

. وُمع .وم٤معمٕمريم٦م اًمٙمؼمى اًمٓمقيٚم٦م اًمْم٤مري٦م شمؽميمز ُمع اًمِمٞمٓم٤من ذاشمف ،[112]إنٕم٤مم: 

. ٓ سمد  أن خيقضٝم٤م اإلٟمس٤من ُمع .. وهل طمرب ـمقيٚم٦م اعمدى.. وُمع أوًمٞم٤مئف.ذريتف

اًمِمٞمٓم٤من.. وىمد اؾمتٕمد هل٤م اًمِمٞمٓم٤من سمخٞمٚمف ورضمٚمف يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف هلٙمام ضم٤مء رم ؾمقرة 

ء  مث هت مت خت حت جت  هب مب خب ُّٱ :آرسا
ء:  َّ خص حص  مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج ]اإلرسا

 خض حض جض مص ُّٱواهلل طم٤مومظ قمب٤مده وأوًمٞم٤مءه ُمـ يمٞمده يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  ،[64
ء:   َّ مغ جغ مع  جع حطمظ مض ويِمٕمر اعمسٚمؿ ، [65]اإلرسا

ه وؿمٝمقاشمفقوه خيقضٝم٤م يمذًمؽ ُمع أوًمٞم٤مء ق. وه.خيقض هذه اعمٕم٤مرك ُمع هقا

خيقضٝم٤م ُمع اًمنم قؿ.. وهاًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م ذم إرض وأتب٤مقمٝمؿ وأذٟم٤مهب

خيقض هذه ق. يِمٕمر وه.واًمٗمس٤مد وآٟمحالل اًمذي يٜمِمئقٟمف ذم إرض ُمـ طمقهلؿ
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اعمٕم٤مرك يمٚمٝم٤م أنف إٟمام خيقض ُمٕمريم٦م واطمدة ضمدي٦م ص٤مرُم٦م ض٤مري٦م؛ ٕن قمدوه ومٞمٝم٤م 

ُمٍم ُم٤مض ذم ـمري٘مف، وأن اجلٝم٤مد ُمـ صَمؿ  ُم٤مض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم يمؾ صقره 

 .ٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من.. وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر.. ومُٛمْٙمَرم وُمٝم٤من..ا ـهوجم٤مٓشمف: ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس.. وضم

وُم٘مّمقد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اإلٟمس٤من أوٓ ىمٚمبف وىمٚم٥م اإلٟمس٤من يم٤محلّمـ، واًمِمٞمٓم٤من  

يريد أن يدظمؾ احلّمـ ويٛمٚمٙمف ويستقزم قمٚمٞمف، وي٘مٞمؿ ومٞمف، ويٓمرد ُمـ ومٞمف، وٓ وقمد

سمف ُمـ ٓ  سمف، وٓ ي٘مدر قمغم طمراؾم٦م أبقا يٕمرومٝم٤م. يٛمٙمـ طمٗمظ احلّمـ إٓ سمحراؾم٦م أبقا

سمف  وأبقاب اًمِمٞمٓم٤من وُمداظمٚمف اًمتل يدظمؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًم٘مٚم٥م صٗم٤مت اًمٕمبد. وُمـ أبقا

ـ قمٜمد  اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل هيٚمؽ هب٤م اًمٜم٤مس سم٤مب احلسد واحلرص، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من حيسِّ

ُمً وأ ا ُمٜمٙمرً وأ ٤ماحلريص يمؾ ُم٤م يقصٚمف إمم ؿمٝمقشمف، وإن يم٤من وم٤مطمًِم  . وُمٜمٝم٤م سم٤مب ٤مطمرا

ًمٕم٘مؾ، واًمِمٝمقة سمحر يريمض ومٞمف اًمٖمْم٥م واًمِمٝمقة واحلدة، وم٤مًمٖمْم٥م همقل ا

اًمِمٞمٓم٤من، وإذا ضٕمػ ضمٜمد اًمٕم٘مؾ هجؿ اًمِمٞمٓم٤من، ومٚمٕم٥م سم٤مإلٟمس٤من، وزضمف ومٞمام طمرم 

اهلل. وُمٜمٝم٤م طم٥م اًمتزيـ ذم اًمثٞم٤مب وإث٤مث، واعمس٤ميمـ واعمرايم٥م، ومال يزال اًمِمٞمٓم٤من 

سم٤مإلٟمس٤من طمتك خيرس قمٛمره وأوىم٤مشمف ذم اًمتِمٞمٞمد واًمتزيلم. وُمٜمٝم٤م سم٤مب اًمِمبع، وم٤مًمِمبع 

ًمِمٝمقة، ويِمٖمؾ قمـ اًمٓم٤مقم٦م. ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:"ظمٚمؼ اسمـ آدم ُمـ ي٘مقي ا

إرض وروطمف ذم ُمٚمٙمقت اًمسامء وىمرن سمٞمٜمٝمام وم٤مذا أضم٤مع سمدٟمف وأؾمٝمره وأىم٤مُمف سم٤محلزم 

وضمدت روطمف ظمٗم٦م وراطم٦م ومت٤مىم٧م إمم اعمقضع اًمذي ظمٚم٘م٧م ُمٜمف واؿمت٤مىم٧م امم قم٤معمٝم٤م 

تف أظمٚمد اًمبدن امم اعمقضع اًمٕمٚمقي وإذا أؿمبٕمف وٟمٕمٛمف وٟمقُمف واؿمتٖمؾ سمخدُمتف وراطم

اًمذي ظمٚمؼ ُمٜمف وم٤مٟمجذسم٧م اًمروح ُمٕمف ومّم٤مرت ذم اًمسجـ ومٚمقٓ أهن٤م أخٗم٧م اًمسجـ 

ٕؾمتٖم٤مصم٧م ُمـ أخؿ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م واٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م ُمـ قم٤معمٝم٤م اًمذي ظمٚم٘م٧م ُمٜمف يمام يستٖمٞم٨م 

هٜم٤مك هدف وطمٞمد يسٕمك اًمِمٞمٓم٤من ًمتح٘مٞم٘مف ذم هن٤مي٦م  اعمٕمذب". واحل٤مصؾ اظمقاٟمك أن

 ىئ نئ مئ زئ ُّٱ ٤من ذم اجلحٞمؿ، وحيرُمف ُمـ اجلٜم٦ّم،أن يٚم٘مل اإلٟمسقإُمر، ه



   

 
198 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

ورم اًمٓمريؼ إمم حت٘مٞمؼ هدومف هذا وم٤مٟمف يسٕمك امم و .[6]وم٤مـمر:   َّ مب زب رب يئ

حت٘مٞمؼ أهداف ىمريب٦م اعمدى وًمٙمـ قمغم ظمٓمقات طمس٥م احل٤مًم٦م اًمتل جيده٤م أُم٤مُمف يمام 

سمٕمض اًمِمبٝم٤مت اًمتل ىمذومٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم  ٤مُمبٞمٜمً  ،ؿم٘مٞمؼ اًمبجغم ؒ قمؼم قمـ ذًمؽ

س٤من: ُم٤م ُمـ صب٤مح إٓ ىمٕمد زم اًمِمٞمٓم٤من قمغم أرسمٕم٦م ُمراصد: ُمـ سملم يدي، ٟمٗمس اإلٟم

وُمـ ظمٚمٗمل، وقمـ يٛمٞمٜمل، وقمـ ؿمامزم، ومٞم٘مقل: ٓ َتػ وم٢من اهلل همٗمقر رطمٞمؿ، وم٠مىمرأ: 

وإُم٤م ُمـ  ،[82]ـمف:  َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ظمٚمٗمل ومٞمخقومٜمل اًمْمٞمٕم٦م قمغم ُمـ أظمٚمٗمف، وم٠مىمرأ:
 مج ُّٱوُمـ ىمبؾ يٛمٞمٜمل، ي٠متٞمٜمل ُمـ ىمبؾ اًمٜمس٤مء، وم٠مىمرأ:  ،[6]هقد:   َّيم ىم

وُمـ ىمبؾ ؿمامزم، ومٞم٠متٞمٜمل ُمـ ىمبؾ اًمِمٝمقات، وم٠مىمرأ:  ،[128]إقمراف:   َّ مح جح

وًمذا وم٘مد طمذرٟم٤م رسمٜم٤م اًمرطمٞمؿ سمٜم٤م ُمـ  - [54]ؾمب٠م:  َّ  مك لك اك يق ىق ُّٱ

 جت  هب مب خب حب ُّٱ: رم ؾمقرة اًمب٘مرة ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٓم٤من هذا وم٘م٤مل شمٕم٤ممم
 خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت حت
-208]اًمب٘مرة:   َّ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس

ي٘مقل شمٕم٤ممم آُمًرا قمب٤مده اعم١مُمٜملم سمف اعمّمّدىملم سمرؾمقًمف: أْن ي٠مظمذوا سمجٛمٞمع قُمَرى  ،[209

ئٕمف، واًمٕمٛمؾ سمجٛمٞمع أواُمره، وشمرك مجٞمع زواضمره ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ  اإلؾمالم وذا

، وقمٙمرُم٦م، ذًمؽ. ىم٤مل اًمٕمقذم، قمـ اسمـ قمب٤مس، وجم٤مهد، وـم٤مووس، واًمْمح٤مك

ّدي، واسمـ زيد، ذم ىمقًمف:   يٕمٜمل: اإلؾمالم.  َّ حت جت  هب ُّٱوىمت٤مدة، واًمسُّ

 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمقر
 خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن
، [21]اًمٜمقر:   َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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ُمسٚمؿ ذم إضالهلؿ قمـ اًمتقطمٞمد وإي٘م٤مقمٝمؿ رم اًمنمك روى قومٞمبدأ سم٤مًمسٕمل ٟمح

ظمٓم٥م ذات يقم، وم٘م٤مل ذم ظمٓمبتف: )ي٤م  ☺ صحٞمحف قمـ قمٞم٤مض سمـ مح٤مر أن اًمٜمبل 

أهي٤م اًمٜم٤مس، إن اهلل أُمرين أن أقمٚمٛمٙمؿ ُم٤م ضمٝمٚمتٝمؿ مم٤م قمٚمٛمٜمل يقُمل هذا، يمؾ ُم٤مل 

طمالل، وإين ظمٚم٘م٧م قمب٤مدي طمٜمٗم٤مء يمٚمٝمؿ، وإهنؿ أتتٝمؿ اًمِمٞم٤مـملم،  اٟمحٚمتف قمبدً 

هلؿ، وأُمرهتؿ أن ينميمقا يب ُم٤م مل وم٤مضمت٤مًمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ، وطمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م أطمٚمٚم٧م 

( وم٢مذا مل يستٓمع إي٘م٤مقمٝمؿ ذم اًمنمك واًمٙمٗمر، وم٢مٟمف ٓ يٞم٠مس، ويرىض سمام ٤مأنزل سمف ؾمٚمٓم٤مٟمً 

دون ذًمؽ ُمـ إي٘م٤مقمٝمؿ ذم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، وهمرس اًمٕمداوة واًمبٖمْم٤مء ذم 

صٗمقومٝمؿ، ومٗمل ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: )أٓ وإن اًمِمٞمٓم٤من ىمد أجس أن يٕمبد ذم سمالديمؿ هذه 

وذم صحٞمح  .ٙمـ ؾمتٙمقن ًمف ـم٤مقم٦م ومٞمام حتت٘مرون ُمـ أقمامًمٙمؿ، ومسػمىض سمف(، وًماأبدً 

)إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد أجس أن يٕمبده  :☺ ُمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وم٤من ومِمؾ دقم٤مه إمم اًمبدقم٦م  -اعمّمٚمقن ذم ضمزيرة اًمٕمرب، وًمٙمـ ذم اًمتحريش سمٞمٜمٝمؿ 

٤من ُمـ اًمٗمسقق وزيـ ًمف قمب٤مدة اهلل سمام مل ي٠مذن سمف ويرىض وهل أطم٥م إمم اًمِمٞمٓم

واعمٕم٤ميص؛ ٕن ضره٤م ذم اًمديـ، ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: " اًمبدقم٦م أطم٥م إمم إسمٚمٞمس ُمـ 

ٓ يٙمتٗمل سمدقمقة قاعمٕمّمٞم٦م؛ ٕن اعمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م، واًمبدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م " وه

سمؾ يّمدهؿ قمـ ومٕمؾ اخلػم، ومال يؽمك  اًمٜم٤مس إمم اًمٙمٗمر واًمذٟمقب واعمٕم٤ميص،واًمبدقم٦م

ٚمٙمف قمبد ُمـ قمب٤مد اهلل إٓ ىمٕمد ومٞمف، يّمّدهؿ ويٛمٞمؾ هبؿ، ُمـ ؾمبؾ اخلػم، يس ؾمبٞماًل 

 ☺ ومٗمل صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل قمـ ؾمؼمة سمـ أيب وم٤ميمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ي٘مقل: )إن اًمِمٞمٓم٤من ىمٕمد ٓسمـ آدم سم٠مـمرىمف، وم٘مٕمد ًمف سمٓمريؼ اإلؾمالم، وم٘م٤مل: شمسٚمؿ 

جرة، وشمذر ديٜمؽ وديـ آسم٤مئؽ وآسم٤مء آسم٤مئؽ؟! ومٕمّم٤مه، وم٠مؾمٚمؿ. صمؿ ىمٕمد ًمف سمٓمريؼ اهل

وم٘م٤مل: هت٤مضمر وشمدع أرضؽ وؾمامءك؟ وإٟمام ُمثؾ اعمٝم٤مضمر يمٛمثؾ اًمٗمرس ذم اًمٓمقل. 

ضمٝمد اًمٜمٗمس واح٤مل، قومٕمّم٤مه، ومٝم٤مضمر. صمؿ ىمٕمد ًمف سمٓمريؼ اجلٝم٤مد، وم٘م٤مل: دم٤مهد ومٝم

ة وي٘مسؿ اح٤مل؟! ومٕمّم٤مه، ومج٤مهد. ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ، يم٤من  ومت٘م٤مشمؾ ومت٘متؾ، ومتٜمٙمح اعمرأ
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قمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦ّم،وإن  ٤م، يم٤من طم٘مًّ طمّ٘م٤م قمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦ّم، وُمـ ىمتؾ

قمغم اهلل أن  ٤موىمّمتف داسمتف، يم٤من طم٘مًّ وقمغم اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م، أ ٤مهمرق، يم٤من طم٘مً 

إذا مل يستٓمع اًمِمٞمٓم٤من أن يّمدهؿ قمـ اًمٓم٤مقم٤مت، وم٢مٟمف جيتٝمد ذم إومس٤مد  يدظمٚمف اجلٜم٦م(

ن سمـ أيب اًمٕمب٤مدة واًمٓم٤مقم٦م، يمل حيرُمٝمؿ إضمر واًمثقاب، وُمـ ذًمؽ أن اًمّمح٤ميب قمثام

وم٘م٤مل: " إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد طم٤مل سمٞمٜمل وسملم صاليت وىمراءيت،  ☺ اًمٕم٤مص أتك إمم اًمٜمبل 

)ذًمؽ ؿمٞمٓم٤من ي٘م٤مل ًمف: ظِمٜمْزب، وم٢مذا أطمسستف  :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  َيٚمبِسٝم٤م قمكمّ 

 .ىم٤مل: ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ، وم٠مذهبف اهلل قمٜمل " .(٤مومتٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف، واشمٗمؾ قمغم يس٤مرك صمالصمً 

ـم٤مقم٦م اهلل،  ضمٚم٥م قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس ًمف، ويِمٖمٚمف قمـوم٢مذا دظمؾ اًمٕمبد صالشمف أ

: أن رؾمقل اهلل ◙ويذيمِره سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م؛ ومٗمل صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة 

ىم٤مل: )إذا ٟمقدي ًمٚمّمالة أدسمر اًمِمٞمٓم٤من وًمف ضاط، طمتك ٓ يسٛمع اًمت٠مذيـ،  ☺ 

ف، وم٢مذا ىميض اًمٜمداء أىمبؾ، طمتك إذا صمقب سم٤مًمّمالة أدسمر، طمتك خيٓمر سملم اعمرء وٟمٗمس

سمؾ  ي٘مقل اذيمر يمذا، اذيمر يمذا، ح٤م مل يٙمـ يذيمر، طمتك ئمؾ اًمرضمؾ ٓ يدري يمؿ صغم(

ومٗمل  !واًمٕمجٞم٥م أن هذا اإليذاء يبدأ ُمـ سمداي٦م ظمروج آٟمس٤من ُمـ رطمؿ أُمف امم اًمدٟمٞم٤م

ي٘مقل: )ُم٤م  ☺ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ◙صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة 

ُمـ ُمس اًمِمٞمٓم٤من،  ٤مًمد، ومٞمستٝمؾ ص٤مرظًم ُمـ سمٜمل آدم ُمقًمقد إٓ يٛمسف اًمِمٞمٓم٤من طملم يق

واًمسب٥م ذم مح٤مي٦م ُمريؿ واسمٜمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اؾمتج٤مسم٦م اهلل دقم٤مء أم  .همػم ُمريؿ واسمٜمٝم٤م(

]آل قمٛمران:   َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱُمريؿ طملم وًمدهت٤م: 

وًمذا وم٢من أب٤م هريرة ىمرأ هذه أي٦م سمٕمد روايتف ًمٚمحدي٨م اًمس٤مسمؼ. ومٚمام يم٤مٟم٧م أم  .[36

ص٤مدىم٦م ذم ـمٚمبٝم٤م اؾمتج٤مب اهلل هل٤م، وم٠مضم٤مر ُمريؿ واسمٜمٝم٤م ُمـ  -م قمٚمٞمٝم٤م اًمسال -ُمريؿ 

اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ. وُمـ إذى اًمذي جيٚمبف اًمِمٞمٓم٤من ًمإلٟمس٤من أن يٕمتدي قمغم ـمٕم٤مُمف 

سمف ومٞمنميمف ومٞمٝمام، وينميمف ذم اعمبٞم٧م ذم ُمٜمزًمف، ويٙمقن ذًمؽ ُمٜمف إذا ظم٤مًمػ اًمٕمبد  وذا

سم٤مهلدى اًمذي هداٟم٤م اهلل إًمٞمف،  ٤مهمٗمؾ قمـ ذيمر اهلل، أُّم٤م إذا يم٤من ُمٚمتزُمً وهدي اًمرمحـ، أ
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ًمٜم٤م وسمٞمقشمٜم٤م. وم٤مًمِمٞمٓم٤من ٓ  ٓ يٖمٗمؾ قمـ ذيمر اهلل، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ جيد ؾمبٞماًل  إمم أُمقا

يستحؾ اًمٓمٕم٤مم إٓ إذا شمٜم٤مول ُمٜمف أطمد سمدون أن ُيَسّٛمل، وم٢مذا ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، وم٢مّٟمف 

رضٟم٤م ُمع حيرم قمغم اًمِمٞمٓم٤من، روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ طمذيٗم٦م، ىم٤مل: " يمٜم٤م إذا طم

ومٞمْمع يده، وإّٟم٤م  ،☺ مل ٟمْمع أجديٜم٤م طمتك يبدأ رؾمقل اهلل  ٤مـمٕم٤مُمً  ☺ اًمٜمبل 

، ومج٤مَءت ضم٤مري٦م يم٠مهن٤م شمدومع، ومذهب٧م ًمتْمع يده٤م ذم اًمٓمٕم٤مم، ٤مطمرضٟم٤م ُمٕمف ُمرة ـمٕم٤مُمً 

سمٞمده٤م، صمؿ ضم٤مء أقمرايب يم٠منام يدومع، وم٠مظمذ سمٞمده ".وم٘م٤مل رؾمقل  ☺ وم٠مظمذ رؾمقل اهلل 

)إّن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمستحؾ اًمٓمٕم٤مم أن ٓ يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، وإٟمف ضم٤مء هبذه  :☺ اهلل 

اجل٤مري٦م ًمٞمستحّؾ هب٤م، وم٠مظمذت سمٞمده٤م، ومج٤مء هبذا إقمرايب ًمٞمستحّؾ سمف، وم٠مظمذت سمٞمده، 

أن ٟمحٗمظ  ☺ واًمذي ٟمٗمز سمٞمدي إن يده ذم يدي ُمع يده٤م(. وىمد أُمرٟم٤م اًمرؾمقل 

ًمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وذًمؽ سم٢مهمالق ٛمػم أٟمٞم٦م، وذيمر اؾمؿ اهلل؛ وم٢من إبقاب، وَت أُمقا

ىم٤مل: ¶ذًمؽ طمرز هل٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ومٗمل صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل 

)أهمٚم٘مقا إبقاب، واذيمروا اؾمؿ اهلل، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٗمتح  :☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، وأويمقا ىمرسمٙمؿ، واذيمروا اؾمؿ اهلل، ومخروا آٟمٞمتٙمؿ، واذيمروا اؾمؿ اهلل، ٤مُمٖمٚم٘مً  ٤مسم٤مسمً 

ويمل شمٓمرد اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اعمٜمزل  .، وأـمٗمئقا ُمّم٤مسمٞمحٙمؿ(٤مضقا قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئً أن شمٕمرقوًم

ًمذًمؽ،  ☺ ٓ شمٜمس أن شمذيمر اؾمؿ اهلل قمٜمد دظمقل اعمٜمزل، وىمد أرؿمدٟم٤م اًمرؾمقل 

طمٞم٨م ي٘مقل: )إذا دظمؾ اًمرضمؾ سمٞمتف، ومذيمر اهلل قمٜمد دظمقًمف وقمٜمد ـمٕم٤مُمف، ىم٤مل 

دظمقًمف، ىم٤مل  اًمِمٞمٓم٤من: ٓ ُمبٞم٧م ًمٙمؿ وٓ قمِم٤مء، وإن دظمؾ، ومٚمؿ يذيمر اهلل قمٜمد

اًمِمٞمٓم٤من: أدريمتؿ اعمبٞم٧م، وإن مل يذيمر اهلل قمٜمد ـمٕم٤مُمف، ىم٤مل: أدريمتؿ اعمبٞم٧م 

ي٘مقل  (اًمٍمع همػم اًمٕمْمقى)وُمـ أنقاع اإليذاء ُمس اًمِمٞمٓم٤من ًمإلٟمس٤من  .واًمٕمِم٤مء(

" دظمقل اجلـ ذم سمدن اإلٟمس٤من صم٤مسم٧م سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م   ؒ: ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
وذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمبل  ،[275]اًمب٘مرة:   َّ خنمن حن جن يم  ىم مم
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)إن اًمِمٞمٓم٤من جيري ُمـ اإلٟمس٤من جمرى اًمدم(. وىم٤مل قمبد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد  :☺ 

ُمً  ي٘مقًمقن: إن اجلٜمل ٓ يدظمؾ ذم سمدن اعمٍموع،  ٤مسمـ طمٜمبؾ: " ىمٚم٧م ٕيب: إن أىمقا

ٟمف ".ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: " هذا اًمذي ىم٤مًمف وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل يٙمذسمقن، هذا يتٙمٚمؿ قمغم ًمس٤م

 ٤مُمِمٝمقر، وم٢مّٟمف يٍمع اًمرضمؾ، ومٞمتٙمٚمؿ سمٚمس٤من ٓ يٕمرف ُمٕمٜم٤مه، وُيرْضب قمغم سمدٟمف ضسمً 

، واعمٍموع ُمع هذا ٓ حيس اًمرضب، قمٔمٞماًم  ا ضب سمف مجؾ، ٕثر سمف أثرً ق، ًمقمٔمٞماًم 

 وٓ سم٤مًمٙمالم اًمذي ي٘مقًمف،وجيري همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر ُمـ ؿم٤مهده٤م أوم٤مدشمف قمٚماًم 

، سم٠من اًمٜم٤مـمؼ قمغم ًمس٤من اإلٟمس، واعمحرك هلذه إضمس٤مم، ضمٜمس آظمر همػم ٤مضوريً 

روى  ☺ اإلٟمس٤من ". وإدارة إسمٚمٞمس ًمٚمحرب قمغم سمٜمك آدم ُمٕمٚمقُم٦م سمخؼم رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: )إن إسمٚمٞمس يْمع  ☺ قمـ اًمٜمبل ◙ اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر 

ي٤مه، وم٠مدٟم٤مهؿ ُمٜمف ُمٜمزًم٦م أقم ٔمٛمٝمؿ ومتٜم٦م، جيلء أطمدهؿ قمرؿمف قمغم اح٤مء، صمؿ يبٕم٨م رسا

. ىم٤مل: صمّؿ جيلء أطمدهؿ ومٞم٘مقل: ُم٤م ٤مومٞم٘مقل: ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا، ومٞم٘مقُل: ُم٤م صٜمٕم٧م ؿمٞمئً 

ُمٜمف، وي٘مقل: ٟمٕمؿ أن٧م(. ويمؾ إٟمس٤من ًمف قشمريمتف طمتك ومرىم٧م سمٞمٜمف وسملم اُمرأتف ىم٤مل: ومٞمدٟم

 ☺ ؿمٞمٓم٤من يالزُمف ٓ يٗم٤مرىمف، يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمسٚمؿ: أن رؾمقل اهلل 

، ىم٤مًم٧م: ومٖمرت قمٚمٞمف، ومج٤مء، ومرأى ُم٤م أصٜمع، وم٘م٤مل: )ُم٤م ًمؽ ي٤م ٞماًل ظمرج ُمـ قمٜمده٤م ًم

)أىمد ضم٤مءك  :☺ قم٤مئِم٦م؟ أهمرت؟( وم٘مٚم٧م: وُم٤م زم ٓ يٖم٤مر ُمثكم قمغم ُمثٚمؽ؟ وم٘م٤مل 

ُمٕمل ؿمٞمٓم٤من؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ(، ىمٚم٧م: وُمع يمؾ وؿمٞمٓم٤مٟمؽ(. ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أ

أقم٤مٟمٜمل  ىمٚم٧م: وُمٕمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ، وًمٙمـ ريب ،إٟمس٤من؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ(

 :☺ قمٚمٞمف طمتك أؾمٚمؿ( وروى ُمسٚمؿ قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا:  ،)ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إٓ وىمد ُويّمَؾ سمف ىمريٜمف ُمـ اجلـ، وىمريٜمف ُمـ اعمالئٙم٦م(

وإي٤مك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: )وإي٤مي، إٓ أّن اهلل أقم٤مٟمٜمل قمٚمٞمف وم٠مؾمٚمؿ، ومال ي٠مُمرين إٓ 

م سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمٚماًم قإؾم٤مس ُمـ اًمِمٞمٓم٤من هسمخػم(. وؾمبٞمؾ احلامي٦م   آًمتزا

ط  ،واإلظمالص ُم٤م أُمٙمـوقمٛماًل  رم هذا اإلشمب٤مع وم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ضم٤مءا سم٤مًمٍما
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ط ىم٤مل شمٕم٤ممم:   زب رب ُّٱاعمست٘مٞمؿ، واًمِمٞمٓم٤من جي٤مهد يمل خيرضمٜم٤م قمـ هذا اًمٍما
 مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب
هذه  ☺ وىمد ذح اًمرؾمقل  .[153]إنٕم٤مم:  َّ يف ىف  يث ىث نث

، صمّؿ ىم٤مل: )هذا ٤مظمٓمً  ☺ أي٦م ومٕمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ىم٤مل: " ظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل 

قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف وىم٤مل: )هذه ؾمبؾ، قمغم يمؾ ؾمبٞمؾ ُمٜمٝم٤م  ٤مؾمبٞمؾ اهلل( صمّؿ ظمط ظمٓمقـمً 

 .[153]إنٕم٤مم:  َّىب نب مب زب رب ُّٱإًمٞمف( وىمرأ: قؿمٞمٓم٤من يدقم

 ُمـ قم٘م٤مئد وأقمامل وأىمقال رواه اإلُم٤مم أمحد واًمٜمس٤مئل وم٢مشمب٤مع ُم٤م ضم٤مءٟم٤م ُمـ قمٜمد اهلل

وقمب٤مدات وشمنميٕم٤مت، وشمرك يمؾ ُم٤م هنك قمٜمف، جيٕمؾ اًمٕمبد ذم طمرز ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، 

 خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱوًمذًمؽ ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 
واًمسٚمؿ:  .[208]اًمب٘مرة:  َّ جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت

  اإلؾمالم. وىمٞمؾ ـم٤مقم٦م اهلل، وومرسه ُم٘م٤مشمؾ سم٠منف اًمٕمٛمؾ سمجٛمٞمع إقمامل.قه

اًمتك يتحّمـ هب٤م اًمٕمبد ُمـ  ٓؿمتٖم٤مل سمذيمر اهلل: ذيمر اهلل ُمـ أقمٔمؿ إقماملصم٤مٟمٞم٤م: ا

ئٞمؾ سمخٛمس  اًمِمٞمٓم٤من، وذم احلدي٨م: أن اهلل أُمر ٟمبل اهلل حيل أن ي٠مُمر سمٜمل إرسا

ظمّم٤مل، وُمـ هذه: )وآُمريمؿ أن شمذيمروا اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من ُمثؾ ذًمؽ ُمثؾ رضمؾ ظمرج 

قمً واًمٕمدّ  وم٠مطمرز ٟمٗمسف ُمٜمٝمؿ، يمذًمؽ ، طمتك إذا أتك إمم طمّمـ طمّملم، ٤مذم أثره رسا

مل يٙمـ ذم ق" ومٚم :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ .اًمٕمبد ٓ حيرز ٟمٗمسف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من إٓ سمذيمر اهلل(

سم٤مًمٕمبد أن ٓ يٗمؽم ًمس٤مٟمف ُمـ ذيمر اهلل  ٤ماًمذيمر إٓ هذه اخلّمٚم٦م اًمقاطمدة ًمٙم٤من طم٘مٞم٘مً 

سمذيمره، وم٢مّٟمف ٓ حيرز ٟمٗمسف ُمـ قمدوه إٓ سم٤مًمذيمر، وٓ يدظمؾ  ٤مشمٕم٤ممم، وأن ٓ يزال هلجً 

يرصده، وم٢مذا همٗمؾ، وصم٥م قمٚمٞمف واومؽمؾمف، وإذا ذيمر قإٓ ُمـ سم٤مب اًمٖمٗمٚم٦م، ومٝموقمٚمٞمف اًمٕمد

 ؛اهلل وشمّم٤مهمر، واٟم٘مٛمع، وهلذا ؾمٛمل )اًمقؾمقاس اخلٜم٤مس(واهلل شمٕم٤ممم، اٟمخٜمس قمد

ٕنف يقؾمقس ذم صدور اًمٜم٤مس، وم٢مذا ذيمر اهلل ظمٜمس، أي يمػ واٟم٘مبض. وىم٤مل اسمـ 
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ٝم٤م وهمٗمؾ وؾمقس، وم٢مذا ذيمر اهلل قمب٤مس: اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مصمؿ قمغم ىمٚم٥م اسمـ آدم، وم٢مذا ؾم

شمٕم٤ممم ظمٜمس ".وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: " اًمِمٞم٤مـملم ىمد اطمتقؿم٧م اًمٕمبد وهؿ أقمداؤه، ومام 

، وأطم٤مـمقا سمف، ويمؾ ُمٜمٝمؿ يٜم٤مًمف ٤مفمٜمؽ سمرضمؾ ىمد اطمتقؿمف أقمداؤه اعمحٜم٘مقن قمٚمٞمف همٞمٔمً 

سمام ي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ اًمنّم وإذى، وٓ ؾمبٞمؾ إمم شمٗمريؼ مجٕمٝمؿ قمٜمف إٓ سمذيمر اهلل قمّز 

".وُمـ هٜم٤م ح٤م يم٤من اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل مم٤م أوص سمف اهلل وأُمر قمب٤مده اعم١مُمٜملم  وضمّؾ 

 خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة إطمزاب
 .[42-41]إطمزاب:   َّ خن حن  جن مم

ويمام أنف جي٥م اًمّمؼم قمغم ُم٤ميزيـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمِمٝمقات ومٞمج٥م اًمٞم٘ملم سمٛمققمقد 

 ٚمؽ اح٠مثقرات اخل٤مص٦م سم٤مًمتحّملم ُمـ اًمِمٞمٓم٤مناهلل رم صمٛمرات هذه إذيم٤مر ظم٤مص٦م شم

د ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ أُم٤م ضمٝم٤مُد اًمِمٞمٓم٤من، ومٛمرشمبت٤من، إطمدامه٤م:  :رم اًمزا

ٙمقِك اًم٘م٤مدطم٦م ذم اإليامن.  ضمٝم٤مُده قمغم دومع ُم٤م ُيٚم٘مك إمم اًمٕمبد ُِمـ اًمِمبٝم٤مت واًمِمُّ

، وم٤مجلٝم٤مُد اًمث٤مٟمٞم٦م: ضمٝم٤مدُه قمغم دومع ُم٤م ُيٚم٘مك إًمٞمف ُمـ اإلرادات اًمٗم٤مؾمدة واًمِمٝمقاِت 

 زب رب ُّٱ إول يٙمقن سمٕمده اًمٞم٘ملم، واًمث٤مٟمك يٙمقن سمٕمَده اًمّمؼم. ىم٤مل شمٕم٤ممم:
، وم٠مظمؼم [24]اًمسجدة:  َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب

أن إُم٤مُم٦م اًمديـ، إٟمام شُمٜم٤مل سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم، وم٤مًمّمؼم يدومع اًمِمٝمقاِت واإلرادات 

ًمٚمٛمسٚمؿ ذم هذه اًمٗم٤مؾمدة، واًمٞم٘ملُم يدومع اًمِمٙمقك واًمِمبٝم٤مت.ا ه ورم ُمٜمٝم٩م اهلل زاد 

وأقمٜمك سمذًمؽ ؾمالح اًمذيمر ومام طمقرب اًمِمٞمٓم٤من سمٛمثٚمف وًمذا  (اعمج٤مهدة )اعمداومٕم٦م

 واضم٥مقُمـ اًمقاضمب٤مت اعمتٕمٞمٜم٦م ُمـ سم٤مب ُمال يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝم يم٤مٟم٧م قمب٤مدة اًمذيمر

يٓمٞم٥م ًمٜم٤م و وىمد أومردت ًمف درؾملم وم٤مًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اعمستدرك ُمـ دروس اعمٜمٝم٩م

د اًمٜم٤مومع إن ؿم٤مء اهلل ُمع وضمقد  ع ٟمٛمقذجهٜم٤م أن ٟمٕمٞمش ذم درس اًمٚمٞمٚم٦م ُم ُمـ ذًمؽ اًمزا

 :آطمتس٤مب اعمثقسم٦م واهلٛم٦م
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إذا أوى إمم  ☺ يم٤من اًمٜمبل  :روى اًمبخ٤مري سمسٜمده قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل -1

احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمد )وإذا ىم٤مم ىم٤مل  .(سم٤مؾمٛمؽ مهللا أُمقت وأطمٞم٤م)ومراؿمف ىم٤مل 

 .(ُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف اًمٜمِمقر

إؾمحؼ اهلٛمداين قمـ اًمؼماء سمـ قل طمدصمٜم٤م آدم طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م طمدصمٜم٤م أبوروى وم٘م٤م -2 

إذا أردت ُمْمجٕمؽ وم٘مؾ مهللا أؾمٚمٛم٧م )أوص رضمال وم٘م٤مل  ☺ أن اًمٜمبل  :قم٤مزب

ٟمٗمز إًمٞمؽ وومقض٧م أُمري إًمٞمؽ ووضمٝم٧م وضمٝمل إًمٞمؽ وأخج٠مت فمٝمري إًمٞمؽ 

رهمب٦م ورهب٦م إًمٞمؽ ٓ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمجك ُمٜمؽ إٓ إًمٞمؽ آُمٜم٧م سمٙمت٤مسمؽ اًمذي أنزًم٧م 

  .(وم٢من ُم٧م ُم٧م قمغم اًمٗمٓمرة .ٞمؽ اًمذي أرؾمٚم٧موسمٜمب

ـْ ىَمَرأَ  :☺ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜم بِّل  ◙وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب ُمسٕمقد  -3  "َُم

ـْ آظِمِر ؾُمقَرِة اًمَبَ٘مَرِة ذِم ًَمْٞمَٚم٦ٍم يَمَٗمَت٤مُه".  وىمد ىم٤مل ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ سم٤ِمَٔيَتلْمِ ُِم

سم٤مًم٘مرآن، "أي: أهمٜمت٤مه قمـ ىمٞم٤مم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م  :ذم حتٗم٦م اًمذايمريـ اًمِمقيم٤مين ؒ

أضمزأت٤مه ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد ح٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ وأضمزأت٤مه قمـ ىمراءشمف اًم٘مرآن، أوأ

 ًٓ ذ ويمٗمت٤مه ذ اًمِمٞم٤مـملم، أوَوىَمت٤مه ُمـ يمؾِّ ؾمقء وُمٙمروه، أو، أاإليامن وإقمامل إمج٤م

يمٗمت٤مه سمام طمّمؾ ًمف ُمـ صمقاب همػمه٤م، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ وذ أوم٤مت يمٚمِّٝم٤م، أواًمث٘مٚملم أ

ُمقر مجٞمٕمٝم٤م، وي١ميد ذًمؽ ُم٤م شم٘مرر ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من ُمـ أن  طمذف إرادة هذه إ

ُمـ يمؾ ُم٤م خي٤مف، وومْمؾ واعمتٕمٚمؼ ُمِمٕمٌر سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ، ومٙم٠منف ىم٤مل: يمٗمت٤مه ُمـ يمؾ ذ أ

أن  ُمٕمٜمك يمٗمت٤مه أي: ُمـ ذ ُم٤م ي١مذيف وم٘م٤مل ذم  اهلل واؾمٌع وىمد اظمت٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ت٤مه ُمـ ذ ُم٤م ي١مذيف، وىمٞمؾ: يمٗمت٤مه ُمـ يمت٤مسمف اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م: "اًمّمحٞمح أن  ُمٕمٜم٤مه٤م: يمٗم

 .ُم٤م وقمٜمد آٟمتب٤مه ُمـ اًمٜمقم ي٘مقل ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، وًمٞمس سمٌمء"

٤مُِم٧ِم  روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمسٜمده -4  ـِ اًمّم  ـْ قُمَب٤مَدَة سم ـِ ◙قَم ، قَم

ْٞمِؾ وَمَ٘م٤مَل: َٓ إهَِلَ إِٓ  اهلل َوطْمَدُه َٓ َذِ  ☺ اًمٜم بِلِّ  ـَ اًمٚم  ـْ شَمَٕم٤مر  ُِم يَؽ ًَمُف، ًَمُف ىَم٤مَل: "َُم

، وَٓ إهَِلَ إِٓ  اهلُل، قاعمُْٚمُؽ َوًَمُف احلَْٛمُد، َوهُ 
ِ
، وؾُمْبَح٤مَن اهلل

ِ
 ىَمِديٌر، احلَْٛمُد هلل

ٍ
ء قَمغَم يُمؾِّ َرْ
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، صُمؿ  ىَم٤مَل: اًمٚم ُٝمؿ  اهْمِٗمْر زِم أَ 
ِ
َة إِٓ  سم٤ِمَّلل ، وَٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمق  ْن َدقَم٤م اؾمُتِجٞم٥َم، وَم٢مِ وَواَّلُل َأيْمؼَمُ

٠َم ىُمبَِٚم٧ْم َصاَلشُمُف"  .شَمَقض 

سمـ اًمٕم٤مص وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر وىمد صمب٧م يمام رم صحٞمح اجل٤مُمع ُمـ-5 

ىم٤مل: "إَِذا وَمِزَع َأطَمُديُمْؿ ذِم اًمٜم ْقِم وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: َأقُمقُذ سمَِٙمٚمِاَمِت  ☺ أن  رؾمقل اهلل ¶

ـْ هَمَْمبِِف َوقِمَ٘م٤مسمِِف، َوَذِّ قِمَب٤مِدِه،  ٦ِم ُِم  اًمت ٤مُم 
ِ
وِن، اهلل َٞم٤مـملِِم َوَأْن حَيْرُضُ ِت اًمِم  َزا ـْ مَهَ َوُِم

ُه". ـْ شَمرُض  ٤َم ًَم  .ويتجسد هذا اًمتداومع وشمٚمؽ اعمج٤مهدة واىمٕم٤م ومٞمام وَم٢ِمهن 

أن  رؾمقل اهلل  ◙روى اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام قمـ أيب هريرة  -6 

د، يرِضُب ٟم٤مم صمالَث قُم٘مَ قىم٤مل: "يٕم٘مُد اًمِمٞمٓم٤مُن قمغم ىَم٤مومٞم٦م رأِس أطمدِ يِمؿ إذا ه ☺ 

قمغم يمؾِّ قُم٘مدٍة ُمٙم٤مهَن٤م: قمٚمٞمؽ ًمٞمٌؾ ـمقيٌؾ وم٤مرىُمْد، وم٢من اؾْمَتٞمَ٘مَظ ومَذيَمَر اهلَل اٟمحٚم ٧ْم قُم٘مدٌة، 

٠َم اٟمحٚم ٧ْم قُم٘مدٌة، وم٢من صغم  اٟمحٚم ٧ْم قُم٘مُده يمٚمُّٝم٤م، وم٠مصَبَح ٟمِمٞمٓمً  ـمٞم٥َِّم اًمٜم ٗمس،  ٤موم٢من شَمَقض 

 تذيمر ُم٤مرواه اًمبخ٤مريوقمٜمد اًم٘مٞم٤مم ًمٚمقضقء ٟم -وإٓ  أصبَح ظمبٞم٨َم اًمٜمٗمس يَمسالن"

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة    ◙قَم
ِ
ـْ َٟمْقُِمِف » :☺ َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ىَم٤مَل إَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ َأطَمُديُمْؿ ُِم

ـَ سَم٤مشَم٧ْم َيُدهُ  ومم٤م  - شوَمْٚمَٞمْٖمِسْؾ َيَدُه ىَمْبَؾ َأْن ُيْدظِمَٚمَٝم٤م ذِم َوُضقِئِف وَم٢ِمن  َأطَمَديُمْؿ ٓ َيْدِري َأجْ

اًمتل يٕم٘مده٤م اًمِمٞمٓم٤من قمغم اإلٟمس٤من ًمٞمثبٓمف قمـ اخلػم،  اًمٕم٘مد يدل قمغم واىمٕمٞم٦م هذه

ىم٤مل: ىم٤مل  ◙وًمٞمثٜمٞمف قمـ اًم٘مٞم٤مم إمم ـم٤مقم٦م اهلل. ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب هريرة 

ات،  :☺ رؾمقل اهلل  ٠م وًمٞمستٜمثر صمالث ُمر  "إذا اؾمتٞم٘مظ أطمُديمؿ ُمـ ُمٜم٤مُمف ومٚمٞمتقض 

يبقل ذم ُأُذٟمِف، يمام  -٤مَن ىمدوومقق ذًمؽ وم٤من اًمِمٞمٓم -وم٢من  اًمِمٞمٓم٤مَن يبٞم٧ُم قمغم ظمٞم٤مؿمٞمٛمف"

 ◙ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد  ☺ أظمؼم سمذًمؽ رؾمقل اهلل 

ٟم٤مم طمتك أصبح وم٘م٤مل: "ذاك رضمٌؾ سم٤مل اًمِمٞمٓم٤من ذم  ☺ ىم٤مل: ُذيمِر رضمٌؾ قمٜمد اًمٜم بِلِّ 

 رم هذه اجلقًم٦م ٟمٕمؿ ُم١مذات آٟمتّم٤مر ًمٚمٛمسٚمؿ واعمسٚمٛم٦م -ىم٤مل ذم ُأذٟمِف "،وُأُذَٟمٞمف أ

عاًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اًمٍم واضح رم إطم٤مدي٨م قيمام ه شمتٛمثؾ سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًمٜمقم ا

اًمتسبٞمح  اًمثالصم٦م إومم وهمػمه٤م يمٜمّمٞمحتف اًمٖم٤مًمٞم٦م ُٕمتف ُمـ ظمالل اسمٜمتف اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمزهراء
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ٟمٕمؿ اظمقاٟمك  وىمراءة اعمٕمقذات -واًمتحٛمٞمد صمالصم٤م وصمالصملم واًمتٙمبػم أرسمٕم٤م وصمالصملم 

رقم٦م امم اًمذيمر سم٘مٚم٥م طم٤مض سمٛمسح أثر يٜمبٖمل اعمس٤م ومٕمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ٓسمد ُمـ اهلٛم٦م

رواه  وم٤مؾمتٞم٘مظ رؾمقل اهلل ؟ ومجٚمس يٛمسح اًمٜمقم قمـ وضمٝمف سمٞمده ،حلدي٨م اًمٜمقم

سم٤مًمٓمبع ٓ ومام  ؟( وًمٙمـ هؾ يٙمٗمك ذًمؽ ًمالٟمتّم٤مر1صمؿ اًمدقم٤مء. )احلدي٨م  -ُمسٚمؿ 

زاًم٧م هٜم٤مك قم٘مدشم٤من ٓسمد ُمـ طمٚمٝمام ظم٤مص٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتل حتؾ سم٤مًمقضقء وسملم يديف 

إذا اؾمتٞم٘مظ ُمـ اًمٚمٞمؾ يِمقص وم٤مه  بل يمام ذم اًمّمحٞمحلم )يم٤منٟمتذيمر هدي٤م ًمٚمٜم

وم٤من شمؿ ذًمؽ وم٠مُمر اًمث٤مًمث٦م أجرس وم٘مٞم٤مم اعمتقضئ ًمٚمّمالة هلم ُم٤ممل يٙمـ هٜم٤مك  (سم٤مًمسقاك

ومتٙمـ هٜم٤مك شمقسم٦م ٟمّمقح ىمبؾ سمالء اًمؽمايمؿ  وان يم٤من صمٛم٦م ومِمؾ ٓ ىمدر اهلل ؾم٘مؿ سمدين

ذيمر رم ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم ورم ٟمٕمؿ ًم٘مد  ىمؾ شمذيمروٟمف اظمقاٟمك اعم١مدى سم٤مًمرضورة امم اًمران

يم٤مًمٙمقز جمخٞم٤م ٟمس٠مخف ؾمبح٤مٟمف اًمٜمج٤مة ُمـ هذا وذاك  طمدي٨م قمرض اًمٗمتـ قمغم اًم٘مٚمقب

أظمل إذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل وهٞم٤م امم اًمبداي٦م  .ٟمٕمؿ اٟمف أرطمؿ سمٜم٤م ُمـ أُمٝم٤مشمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

اعمب٤مريم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمس١موًمٞمتؽ واعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م رم آي٦م ؾمقرة اًمتحريؿ وهمػمه٤م يم٤مًمٓمقر 

 حس جس مخ جخ مح ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٗمك اًمتحريؿ ومتدسمره٤م ضمٞمدا واًمزُمر
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 يت ُّٱ: ورم ؾمقرة اًمٓمقر ىم٤مل شمٕم٤ممم-[6]اًمتحريؿ:   َّ خف حف جف مغ جغ
 يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
 ٰى ٰر ٰذ ُّٱ :ورم ؾمقرة اًمزُمر ىم٤مل شمٕم٤ممم-، [21]اًمٓمقر:   َّ مم ام  يل ىل مل
 نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ويدل قمٚمٞمٝم٤م  - [15-14]اًمزُمر:   َّ زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب

واذيمر  :رم ىمقًمف شمٕم٤ممم ♠ساطم٦م وصػ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمذسمٞمح إول وأبٞمٜم٤م اًمث٤مين 

ويم٤من ي٠مُمر أهٚمف سم٤مًمّمالة  وم٤مًمٙمت٤مب إؾمامقمٞمؾ اٟمف يم٤من ص٤مدق اًمققمد ويم٤من رؾمقٓ ٟمبٞم٤م
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يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ )ويمذًمؽ احلدي٨م اًمث٤مسم٧م ُمرومققم٤م  -واًمزيم٤مة ويم٤من قمٜمد رسمف ُمرضٞم٤م 

ومٞمستِمٕمر ذف  ُمسئقل قمـ رقمٞمتفقواًمرضمؾ راع رم سمٞمتف وه -ُمسئقل قمـ رقمٞمتف 

وسمحرص احلبٞم٥م اًمقذم يقىمظ أهٚمف ًمٜمٞمؾ اخلػم رم وىم٧م اًمٜمزول ُم٤م أُمٙمـ يمام  اًمقىم٧م

 :صمب٧م رم ؿم٠منف احلدي٨م وهق

، َوَأيِب ُهَرْيَرَة،  -1 ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ : ، ىَم٤مَٓ: ىَم٤مَل َرؾُمق¶قَم
ِ
ـِ )ُل اَّلل  َُم

َ يَمثِ  ـَ اَّلل  ِري
ايمِ ـَ اًمذ  َٞم٤م َريْمَٕمَتلْمِ مَجِٞمًٕم٤م، يُمتَِب٤م ُِم ْٞمِؾ، َوَأجَْ٘مَظ اُْمَرأَتَُف، وَمَّمٚم  ـَ اًمٚم  ػًما اؾْمَتْٞمَ٘مَظ ُِم

ايمَِراِت. ويقىمظ اجلٛمٞمع وسمِمئ -.[1451حٞمح ؾمٜمـ أبك داود ًمألًمب٤مين، صحٞمح / ص]  َواًمذ 

)وُمـ صغم اًمٗمجر ذم  ☺ سمام صح قمـ اًمٜمبك وًمٞمذيمر  ُمـ اجلدي٦م ًمّمالة اًمٗمجر

وُمـ طملم إمم آظمر يذيمر سم٤مٕدب اًمٜمبقي رم اًمٓمٕم٤مم  (مج٤مقم٦م ومٙم٠منام ىم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف

 :واًمنماب وُمٜمف ُم٤م صمب٧م

ـِ ُم٤مًمٍؽ  -2 ـْ َأنٍَس سم   قَم
ِ
 
ِ
ـْ َأيَمَؾ ـَمَٕم٤مًُم٤م، صُمؿ  ىَم٤مَل: احْلَْٛمُد َّلل  ىَم٤مَل: َُم

ِ
َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ِذي َأـْمَٕمَٛمٜمِ  ـْ اًم  َم ُِم ٍة، هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد  ـْ هَمػْمِ طَمْقٍل ُِمٜمِّل َوَٓ ىُمق  ل َهَذا اًمٓم َٕم٤مَم َوَرَزىَمٜمِٞمِف، ُِم

ِذي يَمَس٤ميِن َهَذا اًمث ْقَب   اًم 
ِ
 
ِ
ـْ ًَمبَِس صَمْقسًم٤م، وَمَ٘م٤مَل: احْلَْٛمُد َّلل َر. ىَم٤مَل: َوَُم َذْٟمبِِف َوَُم٤م شَم٠َمظم 

ـْ هَمػْمِ طَمْقٍل  مَ َوَرَزىَمٜمِٞمِف، ُِم ٍة، هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد  َر طمسـ دون  ُِمٜمِّل َوَٓ ىُمق  ـْ َذْٟمبِِف َوَُم٤م شَم٠َمظم  ُِم

 -.[4023حٞمح ؾمٜمـ أيب داود ًمألًمب٤مين، صذم اعمقضٕملم/]زي٤مدة "وُم٤م شم٠مظمر" 

قمٜمد اخلروج ُمـ اًمبٞم٧م طمٞم٨م خيرج سم٤مًم٘مدم اًمٞمرسى  ☺ ويمذًمؽ هبدى اًمٜمبك 

 :وي٘مقل

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  -3  ىَم٤م، ُم٤مرواه َأنَِس سْم
ِ
ـْ ]َل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ـْ ىَم٤مَل، َيْٕمٜمِل إَِذا ظَمَرَج ُِم َُم

؛ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: يُمِٗمٞم٧َم، 
ِ
َة إِٓ  سم٤ِمَّلل  ، َٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمق 

ِ
ْٚم٧ُم قَمغَم اَّلل  ، شَمَقيم 

ِ
سَمْٞمتِِف: سمِْسِؿ اَّلل 

ْٞمَٓم٤منُ  َوُوىمِٞم٧َم، ك قَمٜمُْف اًمِم   .3426ين، صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ًمألًمب٤مصحٞمح/ .[َوشَمٜمَح 
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 ُمرومققم٤م سمِم٠من ىمراءة آي٦م اًمٙمرد قمٜمد اًمٜمقم ُم٤مرواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أبك هريرة -4

ويريد اًمِمٞمٓم٤من صدق رم ىمقًمف قمـ أثره٤م ٓي٘مرسمؽ  (يمذوبقىمقل اًمٜمبل )صدىمؽ وه

قمـ  ☺ وُم٤م صح قمـ اًمٜمبل  -ؿمٞمٓم٤من طمتك شمّمبح إذا ىمرأهت٤م اذا أظمذت ُمْمجٕمؽ

وُم٤م ذيمرشمف هٜم٤م أهي٤م  لم صمالصم٦م أج٤ممؾمقرة اًمب٘مرة )إذا ىمرئ٧م رم سمٞم٧م ٓ شم٘مرسمف اًمِمٞم٤مـم

  .احلبٞم٥م جمرد أُمثٚم٦م وإٓ وم٤معمزيد يمام شمٕمٚمؿ رم ُمٔم٤مٟمف

ورم أثره٤م يمٕم٤مصؿ ُمـ ومتـ اًمِمٞمٓم٤من طمدي٨م سيح  :اجلامقم٦م اعم١مُمٜم٦م -صم٤مًمث٤م 

رواه أصح٤مب اًمسٜمـ سمسٜمد صحٞمح قمـ اًمٗم٤مروق قمٛمر)اًمذي يم٤من يٗمرق ُمٜمف  اًمدًٓم٦م

راد ُمٜمٙمؿ سمحبقه اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم ُمـ أ :☺ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙( !اًمِمٞمٓم٤من

يد اهلل ُمع )ورم طمدي٨م آظمر  -ُمـ آصمٜملم أبٕمد قاجلامقم٦م وم٤من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد وه

واصؼم ٟمٗمسؽ )ومل ٓيٙمقن إُمر يمذًمؽ وىمد اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٙمٝمػ  (اجلامقم٦م

ُمع اًمذيـ يدقمقن رهبؿ سم٤مًمٖمداة واًمٕمِمك يريدون وٓشمٕمد قمٞمٜم٤مك قمٜمٝمؿ شمريد زيٜم٦م احلٞم٤مة 

واجلدير سم٤مًمذيمر أن اجلامقم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدا رم اًمؽمسمٞم٦م طمٞم٨م يٕم٤مًم٩م إخ  (أي٦م ٟمٞم٤ماًمد

اعمسٚمؿ ُمـ إظمالق واًمّمٗم٤مت اًمسٚمبٞم٦م واًمتل متثؾ ٟم٘م٤مط ضٕمػ وصمٚمؿ رم ؾمقر 

طمّمـ اًم٘مٚم٥م ىمد يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمٝم٤م ومٞمٖمػم قمغم ُمريمز اًم٘مٞم٤مدة ٕقمْم٤مء إخ ومٞمٜمٝمزم 

راض اًمٗمردي٦م ُمـ ىمبٞمؾ اًمتٛمحقر وُمـ صمؿ شمٙمقن اخلس٤مرة ويمؿ رأجٜم٤م سمؾ وقمٜمٞمٜم٤م ُمـ أُم

طمقل اًمذات وُمـ صمؿ طم٥م اًمزقم٤مُم٦م واًمٕمج٥م وشمٚمؽ واهلل زطمٚمقىم٦م اًمٓمٖم٤مة ًمبٕمض 

اًمدقم٤مة ومٞمحقًمقهنؿ ُمـ اًمدقم٤مة امم اهلل امم دقم٤مة امم ُم٤ميريده اًمٓم٤مهمقت ُم٤م داُم٧م 

ُم٘م٤مٓت رم وومْم٤مئٞم٦م أووضم٤مهتف سملم اًمٜم٤مس حمٗمقفم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م رم صقرة ُمٜمؼم أ

قم٤مدة رم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من  اًم٘مقل اح٠مثقر قمـ يمؾ ومرقمقنوًمٜمذيمر  !صحٞمٗم٦م ومرقمقٟمٞم٦م

همػم ذًمؽ ُمـ إُمراض اًمٜمٗمسٞم٦م اعمٛمٞمت٦م ٟمس٠مل اهلل وأ (سمف ىمبؾ أن آذن ًمٙمؿ )آُمٜمتؿ سمف

 اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمزًمؾ واًمٕم٤مومٞم٦م ًم٘مٚمقسمٜم٤م واًمزيم٤مة ًمٜمٗمقؾمٜم٤م اٟمف ومم ذًمؽ واًم٘م٤مدرقمٚمٞمف.
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  وقاصد اجلّاد وضرورتْ() املشألة الجالجة

احلدي٨م قمـ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل هبذا اعمٕمٜمك  اإلؾمالمأظمل اًمداقمٞم٦م أظمقة 

ويمذا اًمٕم٤مم أطمٞم٤مٟم٤م ًمف قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمالم قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم وضمف  اعمخّمقص

واحلدي٨م قمٝم٤م  ُمٕمٚمقم سم٤مًمرضورة طمٗمظ اًمرضورات اخلٛمسقاًمٕمٛمقم وُمٜمٝم٤م يمام ه

 ذا اجلٝم٤مدؿمجقن ومٗمٞمف ٟمجد اإلضم٤مسم٦م واضح٦م ُمب٤مذة قمغم شمس٤مؤل اعمتس٤مئٚملم ح٤موذ

رم ىمٞمٛم٦م وُمٙم٤مٟم٦م هذه إُم٦م  واعمتدسمر ٔيتل ؾمقرة اًمب٘مرة واحل٩م ؟)اًم٘مت٤مل( ذم ؾمبٞمؾ اهلل

هل٤م يمام هك اًمدًٓم٦م  سملم إُمؿ وُمـ صمؿ ُمٝمٛمت٤م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتك قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م يم٤مٟم٧م اخلػمة

ًمت٤مزمققمغم اًمٜمح اًمٍمحي٦م ٔي٦م ؾمقرة آل قمٛمران : ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمب٘مرة ا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ
 ىك مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت
ورم ؾمقرة احل٩م يمام  -[143]اًمب٘مرة:   َّ زن رن مم  ام يل ىل يكمل

  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ؾمٚمػ رم هن٤مي٦م اعمس٠مخ٦م إومم
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج
 خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض حضخض جض مص
 وقمـ ُم١مهؾ اخلػمي٦م إؾم٤مس سملم إُمؿ -، [78-77]احل٩م:   َّ  جك مق حق مف

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ :ىم٤مل شمٕم٤ممم رم آل قمٛمران
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
إذن يم٤من ُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يٗمرض - َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ
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٦م اًمِم٤مهدة قمغم اًمٜم٤مس اجلٝم٤مد قمغم أُم٦م هذا ؿم٠مهن٤م وشمٚمؽ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م رم إُمؿ شمٚمؽ إُم

ًمٚمبنمي٦م امم طمٞم٨م شمٙمقن اًمسٕم٤مدة رم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وىمد  طمٞم٨م وفمٞمٗم٦م اًمري٤مدة واًم٘مٞم٤مدة

ظمرست اًمبنمي٦م اًمٙمثػم سم٤مٟمحٓم٤مط اعمسٚمٛملم وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهلل اًمٕمغم اًمٕمٔمٞمؿ 

ُمـ وهدهت٤م آ سم٘مٞم٤مُمٝم٤م ُمـ ضمديد يمام ُم٣م ُمـ أج٤مم رم شم٤مرخيٝم٤م اعمجٞمد  ومال ىمٞم٤مم هل٤م

اجلٝم٤مد ٟمٕمؿ ُم٤م ومرض اجلٝم٤مد آ ًمتحرير اإلٟمس٤من ُمـ قمبقدي٦م ـمقاهمٞم٧م  سمقاضم٥م

اعم٘مّمد إول ٟمٕمؿ اٟمف قسم٠من يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ىمد وهذا ه واٟم٘م٤مذه ُمـ اًمٗمتٜم٦م إرض

طمٗمظ اًمديـ وُم٤م أذومف ُمـ ُم٘مّمد وىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ر ذم وضمٞمزٟم٤م اًمٗم٘مٝمل هٜم٤م ُمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمٚمٞمف اًمٙمثػم ذم سمٞم٤مٟمف ٟمتذايم ☺ 

 وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة - وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ اظمقاٟمك اًمبٕمض ُمٜمٝم٤م ومحس٥م سمٛمس٠مختٜم٤م هذه

 من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: اًمب٘مرة
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن
 رت يب نبىب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك
-191]اًمب٘مرة:  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 جح مج حج مث  هت مت ُّٱ: ورم إنٗم٤مل ىم٤مل شمٕم٤ممم، [195
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس مخجس جخ مح
وومٞمٝم٤م  -[40-39]إنٗم٤مل:   َّ  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط

وأُم٤م ظمٓم٤مسمف ًمٚمٛم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م أُمرهؿ سمٛمٕم٤مُمٚم٦م  ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمسٕمدي ؒ

أي: ذك وصد قمـ ؾمبٞمؾ اَّلّل،  َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱاًمٙم٤مومريـ، وم٘م٤مل: 

 »ويذقمٜمقا ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم، 
ِ
 
ِ
ـُ يُمٚمُُّف َّلل ي ومٝمذا اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘مت٤مل  شَوَيُٙمقَن اًمدِّ
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واجلٝم٤مد ٕقمداء اًمديـ، أن يدومع ذهؿ قمـ اًمديـ، وأن يذب قمـ ديـ اَّلّل اًمذي 

ًمٕم٤مزم قمغم ؾم٤مئر إدي٤من.ا ـهقظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمف، طمتك يٙمقن ه  ا

وهذه طمدود اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ذم يمؾ  :ص٤مطم٥م اًمٔمالل ؒوي٘مقل  -

وُمع أن اًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٝم٤مد ذم هذه اًمسقرة وسم٘مقاٟملم  زُم٤من ٓ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من

وم٘مد ٟمزًم٧م اًمٜمّمقص إظمػمة ذم  ،ًمٞمس٧م هل اًمٜمّمقص اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ،احلرب واًمسالم

يمام ىمٚمٜم٤م ذم  -ؾمالم هذا اًمب٤مب ذم ؾمقرة سمراءة اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م؛ وُمع أن اإل

وأنف طمريم٦م  ،طمريم٦م إجي٤مسمٞم٦م شمقاضمف اًمقاىمع اًمبنمي سمقؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومئ٦م -شم٘مديؿ اًمسقرة 

وُمع هذا ..يمؾ ُمرطمٚم٦م هل٤م وؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومئ٦م عم٘متْمٞم٤مهت٤م وطم٤مضم٤مهت٤م اًمقاىمٕمٞم٦م ،ذات ُمراطمؾ

 دائاًم  ي٘مرر طمٙماًم  . َّنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :وم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم

ىم يمام ؾمبؼ  -ع اجل٤مهكم اًمدائؿ وًم٘مد ضم٤مء اإلؾمالم ًمٚمحريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقا

ُمـ  شإرض»ذم  شاإلٟمس٤من»ًمتحرير  ٤مقم٤مُمً  ٤مًمٞمٙمقن إقمالٟمً  -ذم اًمتٕمريػ سم٤مًمسقرة 

ه أجًْم  -اًمٕمبقدي٦م ًمٚمٕمب٤مد  وذًمؽ  -وهل ُمـ اًمٕمبقدي٦م ًمٚمٕمب٤مد  ٤موُمـ اًمٕمبقدي٦م هلقا

 :اإلقمالن وأن ُمٕمٜمك هذا ..ورسمقسمٞمتف ًمٚمٕم٤معملم -ؾمبح٤مٟمف  -سم٢مقمالن أخقهٞم٦م اهلل وطمده 

 ،اًمثقرة اًمِم٤مُمٚم٦م قمغم طم٤ميمٛمٞم٦م اًمبنم ذم يمؾ صقره٤م وأؿمٙم٤مهل٤م وأنٔمٛمتٝم٤م وأوض٤مقمٝم٤م

احلٙمؿ ومٞمف ًمٚمبنم ذم صقرة ُمـ  ،واًمتٛمرد اًمٙم٤مُمؾ قمغم يمؾ وضع ذم أرضم٤مء إرض

دومع إذى  :أوهلام :اًمّمقر وٓ سمد ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف اًمْمخؿ ُمـ أُمريـ أؾم٤مؾمٞملم

ويرضمٕمقن  ،ٕمٚمٜمقن حتررهؿ ُمـ طم٤ميمٛمٞم٦م اإلٟمس٤منوي ،واًمٗمتٜم٦م قمٛمـ يٕمتٜم٘مقن هذا اًمديـ

 ..وخيرضمقن ُمـ اًمٕمبقدي٦م ًمٚمٕمبٞمد ذم مجٞمع اًمّمقر وإؿمٙم٤مل ،سمٕمبقديتٝمؿ هلل وطمده

وهذا ٓ يتؿ إٓ سمقضمقد قمّمب٦م ُم١مُمٜم٦م ذات دمٛمع طمريمل حت٧م ىمٞم٤مدة شم١مُمـ هبذا 

ودم٤مهد يمؾ ـم٤مهمقت يٕمتدي سم٤مٕذى واًمٗمتٜم٦م  ،وشمٜمٗمذه ذم قم٤ممل اًمقاىمع ،اإلقمالن اًمٕم٤مم

يّمد سم٤مًم٘مقة وسمقؾم٤مئؾ اًمْمٖمط واًم٘مٝمر واًمتقضمٞمف ُمـ وأ ، ُمٕمتٜم٘مل هذا اًمديـقمغم

حتٓمٞمؿ يمؾ ىمقة ذم إرض شم٘مقم قمغم أؾم٤مس قمبقدي٦م اًمبنم  :وصم٤مٟمٞمٝمام .يريدون اقمتٜم٤مىمف
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وإلقمالن أخقهٞم٦م اهلل  ،وذًمؽ ًمْمامن اهلدف إَول -ذم صقرة ُمـ اًمّمقر  -ًمٚمبنم 

وم٤مًمديـ هٜم٤م  -ٟم٦م إٓ هلل وطمده سمحٞم٨م ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ديٜمق ،وطمده٤م ذم إرض يمٚمٝم٤م

ذم إزاًم٦م  وي٘مقل ؒ - جمرد آقمت٘م٤مدقوًمٞمس ه -سمٛمٕمٜمك اًمديٜمقٟم٦م ًمسٚمٓم٤من اهلل 

إن  : َّمم خم حم جم ُّٱ: اًمٚمبس ذم ومٝمؿ اًمبٕمض ذًمؽ قمغم ضقء ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
إزاًم٦م احلقاضمز اح٤مدي٦م، اعمتٛمثٚم٦م قه .. شويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل» :اًمذي يٕمٜمٞمف هذا اًمٜمص

 -طمٞمٜمئذ-ومال يٙمقن هٜم٤مك  ،وذم إوض٤مع اًم٘م٤مهرة ًمألومراد ،همٞم٧مذم ؾمٚمٓم٤من اًمٓمقا 

 ..وٓ يديـ اًمٕمب٤مد يقُمئذ ًمسٚمٓم٤من ىم٤مهر إٓ ؾمٚمٓم٤من اهلل ،ؾمٚمٓم٤من ذم إرض ًمٖمػم اهلل

دً  رً  اوم٢مذا أزيٚم٧م هذه احلقاضمز اح٤مدي٦م شمرك اًمٜم٤مس أومرا ُمـ يمؾ  اخيت٤مرون قم٘مٞمدهتؿ أطمرا

ذم دمٛمع ًمف ىمقة ُم٤مدي٦م يْمٖمط هب٤م قمغم قمغم أٓ شمتٛمثؾ اًمٕم٘مٞمدة اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم  .ضٖمط

ويٗمتـ هب٤م اًمذيـ يتحررون  ،وحيقل هب٤م دون اهتداء ُمـ يرهمبقن ذم اهلدى ،أظمريـ

قمغم أن  ،إن اًمٜم٤مس أطمرار ذم اظمتٞم٤مر قم٘مٞمدهتؿ ..ُمـ يمؾ ؾمٚمٓم٤من إٓ ؾمٚمٓم٤من اهلل ومٕماًل 

دً  ب٤مد ٓ وم٤مًمٕم .ومال يٙمقٟمقن ؾمٚمٓم٦م ىم٤مهرة يديـ هل٤م اًمٕمب٤مد ،ايٕمتٜم٘مقا هذه اًمٕم٘مٞمدة أومرا

وًمـ  ،يديٜمقن إٓ ًمسٚمٓم٤من رب اًمٕمب٤مد وًمـ شمٜم٤مل اًمبنمي٦م اًمٙمراُم٦م اًمتل وهبٝم٤م هل٤م اهلل

ومال شمٙمقن هٜم٤مًمؽ  ،إٓ طملم يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ،شإرض»ذم  شاإلٟمس٤من»يتحرر 

طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م » :ديٜمقٟم٦م ًمسٚمٓم٤من ؾمقاه وهلذه اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى شم٘م٤مشمؾ اًمٕمّمب٦م اعم١مُمٜم٦م

ىمبؾ ُمٜمف  ،ومٛمـ ىمبؾ هذا اعمبدأ وأقمٚمـ اؾمتسالُمف ًمف ..شويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل

وشمريمقا هذا  ،ومل يٗمتِمقا قمـ ٟمٞمتف وُم٤م خيٗمل صدره ،اعمسٚمٛمقن إقمالٟمف هذا واؾمتسالُمف

وُمـ شمقمم وأس قمغم ُم٘م٤موُم٦م ؾمٚمٓم٤من  .. شوم٢من اٟمتٝمقا وم٢من اهلل سمام يٕمٛمٚمقن سمّمػم» :هلل

 .٤مقمٚمٛمقا أن اهلل ُمقٓيمؿوإن شمقًمقا وم» :اهلل ىم٤مشمٚمف اعمسٚمٛمقن ُمٕمتٛمديـ قمغم ٟمٍمة اهلل

هذه شمٙم٤مًمٞمػ هذا اًمديـ؛ وهذه هل ضمديتف وواىمٕمٞمتف  ..شٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم

يتحرك ًمتح٘مٞمؼ ذاشمف ذم قم٤ممل اًمقاىمع؛ وًمت٘مرير أخقهٞم٦م اهلل وطمده ذم دٟمٞم٤م قوإجي٤مسمٞمتف وه

إن هذا اًمديـ ًمٞمس ٟمٔمري٦م يتٕمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم يمت٤مب؛ ًمٚمؽمف اًمذهٜمل واًمتٙم٤مصمر  ..اًمٜم٤مس
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واعمٕمروم٦م! وًمٞمس يمذًمؽ قم٘مٞمدة ؾمٚمبٞم٦م يٕمٞمش هب٤م اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ  سم٤مًمٕمٚمؿ

ويمٗمك! يمام أنف ًمٞمس جمرد ؿمٕم٤مئر شمٕمبدي٦م ي١مدهي٤م اًمٜم٤مس ًمرهبؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف! ان هذا 

يقاضمف واىمع اًمٜم٤مس  ،ُمٜمٝم٩م طمريمل واىمٕملقوه اقمالن قم٤مم سمتحرير آٟمس٤منقاًمديـ ه

ويقاضمف طمقاضمز  ..٦م سم٤مًمتبٚمٞمغ واًمبٞم٤منيقاضمف طمقاضمز اإلدراك واًمرؤي ..سمقؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومئ٦م

 .إوض٤مع واًمسٚمٓم٦م سم٤مجلٝم٤مد اح٤مدي ًمتحٓمٞمؿ ؾمٚمٓم٤من اًمٓمقاهمٞم٧م وشم٘مرير ؾمٚمٓم٤من اهلل

ع سمٞمٜمف وسملم اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞمس جمرد  .واحلريم٦م هبذا اًمديـ طمريم٦م ذم واىمع سمنمي واًمٍما

ع ٟمٔمري ي٘م٤مسمؾ سمٜمٔمري٦م! إن اجل٤مهٚمٞم٦م شمتٛمثؾ ذم جمتٛمع ووضع وؾمٚمٓم٦م  -وٓ سمد ،سا

وٓ سمد  ،أن يتٛمثؾ ذم جمتٛمع ووضع وؾمٚمٓم٦م -٤مسمٚمٝم٤م هذا اًمديـ سمقؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومئ٦م يمل ي٘م

ه ،سمٕمد ذًمؽ أن جي٤مهد ًمٞمٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل هذا  .ومال شمٙمقن هٜم٤مك ديٜمقٟم٦م ًمسقا

اعمٜمٝم٩م اًمقاىمٕمل احلريمل اإلجي٤ميب هلذا اًمديـ ٓ ُم٤م ي٘مقًمف اعمٝمزوُمقن واعمخدوقمقن قه

اعمسٚمٛملم وًمٙمـ شمٖمٞمؿ »ن أن يٙمقٟمقا ُمـ يم٤مٟمقا ُمـ اعمخٚمّملم اًمٓمٞمبلم اًمذيـ يريدوقوًم

رم سمداي٦م  وي١ميمد قمغم ذات اعمٕمٜمك ؒ -ذا اًمديـذم قم٘مقهلؿ وذم ىمٚمقهبؿ صقرة ه

يتٕمٛمد سمٕمض  -:ومٞم٘مقل يِمػم إمم ُمٙمر اح٤ميمريـقظمّم٤مئص اًمتّمقر آؾمالُمك وه

أن يتٝمؿ اإلؾمالم سم٠منف ديـ اًمسٞمػ، وأنف اٟمتنم سمحد  اًمّمٚمٞمبٞملم واًمّمٝمٞمقٟمٞملم ُمثاًل 

م ُمٜم٤م ُمداومٕمقن قمـ اإلؾمالم يدومٕمقن قمٜمف هذا "آهت٤مم"! وسمٞمٜمام هؿ اًمسٞمػ.. ومٞم٘مق

ُمِمتٓمقن ذم مح٤مؾم٦م "اًمدوم٤مع" يس٘مٓمقن ىمٞمٛم٦م "اجلٝم٤مد" ذم اإلؾمالم، ويْمٞم٘مقن ٟمٓم٤مىمف 

ٛمٕمٜم٤مه سم-ف، سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م عمجرد "اًمدوم٤مع"! ويٕمتذرون قمـ يمؾ طمريم٦م ُمـ طمريم٤مشم

اإلهلل سمقصٗمف اعمٜمٝم٩م  -ويٜمسقن أن ًمإلؾمالم-آصٓمالطمل احل٤مض اًمْمٞمؼ! 

طم٘مف إصٞمؾ ذم أن ي٘مٞمؿ "ٟمٔم٤مُمف" اخل٤مص ذم إرض، ًمتستٛمع  -إظمػم ًمٚمبنمي٦م 

 -ذم داظمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم  -اًمبنمي٦م يمٚمٝم٤م سمخػمات هذا "اًمٜمٔم٤مم".. ويستٛمتع يمؾ ومرد 

. أُم٤م .ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة  َّمم خم حم جم ُّٱ سمحري٦م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل خيت٤مره٤م، طمٞم٨م

يمٚمٝم٤م ممـ يٕمتٜم٘مقن قم٘مٞمدة اإلؾمالم وممـ ٓ إىم٤مُم٦م "اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل" ًمٞمٔمٚمؾ اًمبنمي٦م 
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رً  ذم  ايٕمتٜم٘مقهن٤م، ومت٘متيض اجلٝم٤مد إلٟمِم٤مء هذا اًمٜمٔم٤مم وصٞم٤مٟمتف، وشمرك اًمٜم٤مس أطمرا

قم٘م٤مئدهؿ اخل٤مص٦م ذم ٟمٓم٤مىمف. وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ سم٢مىم٤مُم٦م ؾمٚمٓم٤من ظمػم وىم٤مٟمقن ظمػم وٟمٔم٤مم 

ذم  ظمػم حيس٥م طمس٤مسمف يمؾ ُمـ يٗمٙمر ذم آقمتداء قمغم طمري٦م اًمدقمقة وطمري٦م آقمت٘م٤مد

 .إرض!ا ـه

واين ٕقمج٥م قمغم ُمـ يدٟمدن هبذه اًمِمبٝم٦م رم زقمٛمف سم٠من اإلؾمالم ىمد اٟمتنم 

سم٤مًمسٞمػ ويم٠منف يتحدث ُمـ يمقيم٥م آظمر ٓيرى ُم٤محيدث قمغم إرض ذم طمٞم٤مشمف طمتك 

ورقم٤مي٦م شم٤مُم٦م  ومٚمسٓملم وؾمقري٤م واًمٕمراق ذم أن طم٤مًمٞم٤م ُمـ ُمذاسمح وإسم٤مدة وىمتؾ سم٤مًمبٓمئ

رم ُمٍم واًمٞمٛمـ وًمٞمبٞم٤م وسمٜمجالديش  قمٛمالءهؿُمـ  عمـ ي٘مقم سمٜمٗمس إقمامل اًم٘مذرة

روؾمٞم٤م ووأومٖم٤مٟمست٤من وان ؾمئٚم٧م أى دوًم٦م جمرُم٦م شم٘مقم سمذًمؽ ُمثؾ اًمّمٝم٤ميٜم٦م اًمٞمٝمقد أ

ىم٤مًم٧م  ؟ح٤مذا يمؾ هذه احآؾمك !آومري٘مكوظمدُمٝم٤م سم٤مٓحت٤مد إورويب أوأُمريٙم٤م أوأ

 وُم٘مّمدهؿ اًمقاىمٕمل)سمبج٤مطم٦م وصٗم٤مىم٦م شم٤مُم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمّم٤محلٜم٤م وحم٤مرسم٦م اإلره٤مب 

ويم٠مين هب١مٓء اعمتحدصملم قمـ إره٤مب اإلؾمالم واٟمتِم٤مره سم٤مًمسٞمػ  (اإلؾمالم اًمّمحٞمح

 واًمتل ص٤مطمب٧م احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م اًمس٤مًمٗم٦م قمـ اعمذاسمح شم٤مريخ إُمؿ ذم مل ي٘مرؤوا

 ويم٠من ه١مٓء اإلومرٟم٩م ىمد ضم٤مءوا إًمٞمٜم٤م ذم سمالدٟم٤م سم٤مًمِم٤مم وُمٍم وُمٕمٝمؿ همّمـ اًمزيتقن

ٟمٕمؿ اٟمتنم ديٜمٜم٤م  طمس٤مس ومْمال قمـ إٟمّم٤مفان يم٤من هٜم٤مك جمرد إ أجـ محرة اخلجؾ اذن

اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمسٞمػ واًمسٜم٤من وسم٤محلج٦م واًمبٞم٤من واٟمتنم سمٚمس٤من احل٤مل يمام اٟمتنم سمٚمس٤من 

ومٚمٞم٧م ؾمٞمقومٙمؿ شمٕمٚمٛم٧م ُمـ  اٟمتنم وهلل احلٛمد سمٙمؾ ذًمؽ وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمسٞمػ اعم٘م٤مل

ة  ؾمٞمقومٜم٤م أظمالىمٝم٤م اهمزوا سمسؿ اهلل ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر )أخؿ شمسٛمٕمقا قمؿ ٟمبٞمٜم٤م ىمقًمف ًمٚمٖمزا

ومام  (اهمزوا وٓ شمٖمدروا وٓشمٖمٚمقا وٓمتثٚمقا وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمد وٓ اُمرأة وٓ ؿمٞمخ٤م سم٤مهلل

 .؟رأجٙمؿ

روى اًمِمٞمخ٤من  :وم٘مد ☺ أُم٤م إصؾ قمغم ُم٤م ُم٣م شم٘مريره ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل " أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس  ☺ أن رؾمقل اهلل  ¶رمحٝمام اهلل قمـ اسمـ قمٛمر 
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 ،دا رؾمقل اهلل وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مةطمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛم

وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ اإلؾمالم وطمس٤مهبؿ قمغم اهلل 

سمؾ وُم٤م اًمدًٓم٦م  ؟وًمؽ أن شمتس٤مءل أظمل احلبٞم٥م ح٤مذا يم٤مٟم٧م طمروب اًمردة -"  : شمٕم٤ممم

أجٜم٘مص ) اًمرسم٤مٟمٞم٦م ًمٙمٚمٛم٦م اًمّمديؼ رىض اهلل قمٜمف اًمذهبٞم٦م ًمٚمٗم٤مروق رىض اهلل قمٜمف

ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمغم هلذا  ☺ حترك أصح٤مب رؾمقل اهلل  وسم٤مًمٗمٕمؾ (؟اًمديـ وأن٤م طمك

ضٛمـ يمتٞمب٦م  ومٞمٜمٓمٚمؼ سمال شمردد اًمديـ حترك ص٤مطم٥م اًم٘مْمٞم٦م اًمتل ي١مُمـ سمٕمداًمتٝم٤م

واحلري٦م واًمٕمزة  ديـ اهلل ديـ احلؼ واًمٕمدل اًمرهب٤من اًمٗمرؾم٤من امم ُمٕمريم٦م ي٘مقده٤م اًمديـ

اًمِمٝم٤مدة ورم يمٚمامت وطمدى احلسٜمٞملم اًمٜمٍم أا واًمٙمراُم٦م ٓ يٜمتٔمر رم ضمٝم٤مده آ

رسمٕمك سمـ قم٤مُمر رىض اهلل قمٜمف ذم رده قمغم اًم٘م٤مئد  وأقمٜمك سمف أطمدهؿ ؿم٤مهد ضمغم

إن اهلل اسمتٕمثٜم٤م ًمٜمخرج ُمـ ) :طمٞمٜمام ىم٤مل ؟ح٤م ؾم٠مخف ُم٤مًمذى ضم٤مء سمٙمؿ رؾمتؿ اًمٗم٤مرؾمك

 وُمـ ضمقر إدي٤من إمم قمدل اإلؾمالم وُمـ ؿم٤مء ُمـ قمب٤مدة اًمٕمب٤مد إمم قمب٤مدة رب اًمٕمب٤مد

وًمذا وم٘مد اٟمٓمٚم٘مقا رم ُمِم٤مرق إرض - (ضٞمؼ اًمدٟمٞم٤م امم ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وشم٠مُمؾ أظمل  وم٤محتلم وُمٖم٤مرهب٤م سمٕم٘مٞمدة اجلٝم٤مد وأظمالق آؾمالم وُمب٤مدئف آٟمس٤مٟمٞم٦م

احلبٞم٥م شمقضمٞمٝم٤مت ؾمٞمد إطمب٤مب واخلٚمؼ أمجٕملم ورمح٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم ًم٘م٤مئد اًمرسي٦م 

اهمزوا وٓ شمٖمدروا وٓ شمٖمٚمقا  ُمـ يمٗمر سم٤مهللىم٤مشمٚمقا  )اهمزوا سمسؿ اهلل اعمج٤مهدة اًمٖم٤مزي٦م

وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟمقا رم  (ٓ شم٘مٓمٕمقا ؿمجرة ٓشم٘متٚمقا ؿمٞمخ٤م وٓ اُمرأة وٓ وًمٞمدا وٓ متثٚمقا 

ضمٝم٤مدهؿ وهلؿ أؾمقة طمسٜم٦م رم رؾمقهلؿ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وقمغم ظمٓم٤مهؿ ؾم٤مر اًمت٤مسمٕمقن 

اًمث٤مٟمك  واعم٘مّمد -اخلؼم اًمٞم٘ملم وؾمئٚمقا اًمت٤مريخ ومٕمٜمده اًمّم٤مدىمقن رم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

 ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أجْم٤مقوه سمؾ وطمري٦م اًمٕمب٤مدة احلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس :ًمقضمقب اجلٝم٤مد

وىمد ضم٤مء شم٘مريره٤م أجْم٤م ذم ؾمقريت  ذم إـم٤مر ومٝمٛمٜم٤م ًمسٜم٦م اًمتداومع ويدرك هذا اعم٘مّمد

 ىك مك ُّٱ: ومٗمل إومم ىم٤مل شمٕم٤ممم ! ٟمٕمؿ اٟمف شمقاومؼ قمجٞم٥م!اًمب٘مرة واحل٩م
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 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى  ين
 خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ
  َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ورم ؾمقرة احل٩م، [251]اًمب٘مرة: 
 ىي خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
وىمد أدرك أقمداء أُمتٜم٤م شمٚمؽ  -، [41-39]احل٩م:   َّ ىل مل يك ىك  لكمك

قمغم ومريْم٦م اجلٝم٤مد  ومّمقسمقا ُمـ اًم٘مدم ؾمٝم٤مم طم٘مدهؿ واًمسٜم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وآصم٤مره٤م احل٘مٞم٘م٦م

ومقصٗمقا اعمج٤مهديـ  رأجٜم٤م ؿم٤مهده ذم زُم٤مٟمٜم٤م سم٤مًمتِمقيف شم٤مرة واًمبٝمت٤من أظمرى طمتك

وًمٞمس  ٟمٕمؿ جمرد اًمدوم٤مع)رهمؿ أهنؿ يداومٕمقن قمـ أنٗمسٝمؿ وأوـم٤مهنؿ  سم٤مإلره٤مسمٞملم

ويمام شمٜمٓمؼ طمقادث إج٤مم سم٤مًمٗمّمٞمح قمـ ضورة دومع اعم١مُمٜملم  (!دقمقةاًمٓمٚم٥م واًم

ًمٚمٙم٤مومريـ قمـ أنٗمسٝمؿ طمٞم٨م أهنؿ ٓيٕمؽمومقن رم احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمسالم ُمع اعمسٚمٛملم 

أصح٤مب احلؼ وُمّمػم سمؾ وىمٞمٛم٦م اشمٗم٤مىمٞم٤مت ه١مٓء اًمّمٝم٤ميٜم٦م ًمٚمسالم ُمٕمٜم٤م ُمثؾ يم٤مُم٥م 

اجلٝم٤مد رم ؾمبٞمؾ  ديٗمٞمد ووارؾمقا وهمػمه٤م ظمػم ؿم٤مهد قمغم شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م وُمـ صمؿ يم٤من

اهلل ضورة ومْمال قمـ يمقٟمف ومريْم٦م وه١مٓء ًمـ هيدأ هلؿ سم٤مل دون حم٤مرسمتٜم٤م سمٙمؾ 

سمؾ وحي٤موًمقن قمبث٤م يمٕمٝمدهؿ رم اح٤ميض حم٤مرسم٦م اًمٗمٙمرة سمت٠مؾمٞمس مج٤مقم٤مت ودقمؿ  اًمسبؾ

ح٤مذا شمرطم٥م رم  أظمرى ًمتِمقيف شمٚمؽ اًمٗمريْم٦م سم٤مؾمؿ اًمديـ ومٚمٙمؿ أن شمتس٤مءًمقا رم قمج٥م

صٚمٞمبٞم٦م قؾمتخب٤مرات وُمريمز صٜمع اًم٘مرار سم٤مًمدول اًمّمٝمٞمشمس٤مقمد ضمٝم٤مت آوسمالده٤م سمؾ 
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وُمـ اًمذى ؾم٤مهؿ رم  ؟ضمؾ اًمٗمرق اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمـ هبرة وسم٤مـمٜمٞم٦م دروز وقمٚمقيلم وهمػمه٤م

رم  ٟمِم٠مة وُم٤م زال ُم١ميدا وُمس٤مقمدا ًمٚمجامقم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م )واًمتل ىم٤مُم٧م قمغم إٟمٙم٤مر اجلٝم٤مد(

أخٞمس  ئٞمز ًمٚمبٝم٤مئٞم٦مأجـ يقضمد اعم٘مر اًمر ؟أخٞمس اعمحتؾ آٟمجٚمٞمزي هٜم٤مك طمٞمٜمئذ ؟اهلٜمد

وسم٤مًمٓمبع يقضمد هلؿ ُمريمز ٟمِمط رم  ؟هٜم٤مك رم طمٞمٗم٤م سمٗمٚمسٓملم وسمرقم٤مي٦م اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين

سمؾ مل شمٚمؽ احلٗم٤موة واًمرقم٤مي٦م واًمدقمؿ ًمبٕمض اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م رم أُم٤ميمـ ؿمتك  !ًمٜمدن

يٕمرض قوىمد ؾمٛمٕمٜم٤م سمآذٟمٜم٤م إمم أطمد شمٚمؽ اًمّمٜم٤مئع رم سمالدٟم٤م وه ؟ُمـ اًمٕم٤ممل آؾمالُمك

ٕمٔمٞمٛم٦م أُم٤مم قمٛمؿ يزقمؿ أهن٤م أزهري٦م وؾمط شمّمٗمٞمؼ خمزى ُمـ سمتٚمؽ اًمٗمريْم٦م اًم

 زث رث يت ىتُّٱ: أصح٤مهب٤م وًمٙمٜمف واحلٛمد هلل ُمذه٥م سم٤مًمزسمد سمٕمٞمدا يم٤مؿمٗم٤م ًمف
وىمد سملم رؾمقل اهلل اعمراد ، [8]اًمّمػ:  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م قمـ  وم٘م٤مل  ؒ سمسبٞمؾ اهلل ومٞمام رواه اًمبخ٤مرى

وم٘م٤مل  ☺ ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙أيب ُمقؾمك  قمـ أيب وائؾ قمـوقمٛمر

اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٚمٛمٖمٜمؿ واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٚمذيمر واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمػمى ُمٙم٤مٟمف ومٛمـ ذم ؾمبٞمؾ 

وُمـ هٜم٤م ٟمدرك ُمـ  (ذم ؾمبٞمؾ اهللقُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝم)ىم٤مل  ؟اهلل

رم  ☺  وًمٙمـ أؾم٤مس هذه احلٙمٛم٦م ُم٤م ذيمره رؾمقل اهلل طمٙمؿ شمنميع اجلٝم٤مد اًمٙمثػم

ح٤مذا ذع  وسمٓمري٘م٦م أظمرى امم آضم٤مسم٦م قمغم اًمس١مال هذا احلدي٨م وًمٜمٕمد ُمرة أظمرى

ٟمذيمر ُمـ شمٚمؽ احلٙمؿ  ٓ ري٥م أهن٤م طمٙمؿ قمديدة ؟ُم٤م هل طمٙمٛم٦م شمنميٕمف ؟اجلٝم٤مد

اًمٗم٘مف اعمٞمرس قمغم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م عمجٛمققم٦م ُمـ )اًمتنميٕمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد ُم٤مضم٤مء ذم

: وم٘مد ذقمف اهلل ؾمبح٤مٟمف ٕهداف ؾم٤مُمٞم٦م أُم٤م احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اجلٝم٤مد :اًمٕمٚمامء

 وهم٤مي٤مت ٟمبٞمٚم٦م، ُمـ ذًمؽ:

ذع اجلٝم٤مد ًمتخٚمٞمص اًمٜم٤مس ُمـ قمب٤مدة إوصم٤من واًمٓمقاهمٞم٧م وإظمراضمٝمؿ إمم  - 1

 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ قمب٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:
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وهذا أُمر ومٓمرى ومال يٛمٙمـ ًمٓم٤مهمقت أن يسٛمح ًمٖمػم  :ىمٚم٧م) - [193]اًمب٘مرة:   َّنب

هيٜم٠موا سم٤مؾمت٘مرار وآ ح٤مذا يم٤مٟم٧م اعمحـ وآسمتالءات ويف سم٠من ي٘مر هلؿ ىمرار أقم٤مسمد

ح٤مذا ىمتؾ إنبٞم٤مء وصٚم٥م وٟمنم  ٕوًمٞم٤مء اهلل وأصٗمٞم٤مئف ُمـ ظمٚم٘مف ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل

وسمٛمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م ؟سم٤معمٜم٤مؿمػم وطمرق وقمذب إتب٤مع وإصٗمٞم٤مء قمغم ُمدار شم٤مريخ اًمدقمقات

ح٤مذا حي٤مرب اعمج٤مهدون  (ؾم١مآ شم٘مريري٤مٟمٕم٤ميِمف سمٞمٜمام أؾمٓمر ذًمؽ دقمقٟم٤م ٟمتس٤مءل )

وقمغم رأؾمٝمؿ اإلظمقان اعمسٚمٛمقن وسم٤مًمذات ُمٜمذ اؿمؽمايمٝمؿ رم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٞمٝمقد رم 

 ُم٤م هك ضمريٛم٦م إطمرار ؟ُم٤م اًمذٟم٥م اًمذى ضمٜمتف أجدهيؿ وطمتك هذه اًمٚمحٔم٦م -1948

اًمراومْملم ًمٚمْمٞمؿ واإلىمرار سمٔمٚمٛمٝمؿ ورسىم٦م وـمٜمٝمؿ واعمس٤موُم٦م قمغم ديٜمٝمؿ ويمراُمتٝمؿ 

٤مٔٓف ُمٜمٝمؿ رم اًمسجقن ويٓم٤مردوا وشمّم٤مدر أُمقاهلؿ سمؾ وي٘متؾ اًمبٕمض طمتك يزج سم

ُم٤مهك اجلريٛم٦م اًمتل  ؟يم٤مٟم٧م يمِم٠مهن٤م رم أج٤مُمٜم٤م صقري٦مقُمٜمٝمؿ ُمب٤مذة سمال حم٤ميمٛم٦م وًم

ارشمٙمبٝم٤م أهؾ همزة اًمٕمزة ذم طمؼ اًمٕم٤ممل اعمٗمؽمض أنف طمر وًمٙمـ ي١مؾمٗمٜمك اًم٘مقل قمٜمف سم٠منف 

ٟمٕمؿ ٟمتس٤مءل ُم٤مذا ومٕمؾ أهؾ  زقمقُم٦م اجلب٤منواخل٤مئـ عمب٤مدئف اعم ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤ممل اعمٜم٤مومؼ

همزة ورم اًم٘مٚم٥م ُمٜمٝمؿ ومّم٤مئؾ اعم٘م٤موُم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م اعمتٜمققم٦م وقمٛمقده٤م اًمٗم٘مرى مح٤مس 

يمت٤مئ٥م قمز اًمديـ اًم٘مس٤مم اسمٜم٤مء مج٤مقم٦م آظمقان اعمسٚمٛمقن واًمتك  وذراقمٝم٤م اجلٝم٤مدي

ذم اإلقمداد  يزقمٛمقن أهن٤م إره٤مسمٞم٦م )واحلٛمد هلل ًم٘مد اُمتثٚمقا أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمسقرة إنٗم٤مل

ه ُمـ ٟمٍم وقمزة ومتٙملم وـمٛمقح امم إُمؾ  ًمٚم٘مقة ومّم٤مروا سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم امم ُم٤م ٟمرا

اًمذى حيٚمؿ سمف اعمسٚمٛمقن رم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م وأقمٜمك سمف حترير اعمسجد 

سم٠من  إىمَم إؾمػم. ومٝم٤م هل ومرص٦م اعمسٚمٛملم ان يم٤مٟمقا سم٤مًمٗمٕمؾ ص٤مدىملم ومٞمام ي٠مُمٚمقن

سمدٓ ُمـ أن  واًمٗمرص٦م ًمٕمّمب٦م اعم١مُمٜم٦م ىمبؾ ومقات إوانيٙمقٟمقا فمٝمػما خمٚمّم٤م ًمتٚمؽ ا

 يٙمقٟمقا ظمٜمجرا ُمسٛمقُم٤م ذم فمٝمر شمٚمؽ اًمٕمّمب٦م اعم١مُمٜم٦م وُمثٞمالهت٤م رم آرض

وُمـ هٜم٤م ٟمتذيمر احل٘مٞم٘م٦م  ؟ومٝمؾ ُمـ ؾم٤مُمع جمٞم٥م !ومٞمح٤مسون وحي٤مرسمقهنؿ سم٤مًمقيم٤مًم٦م

ف قمب٨م سمف وهك أن احلؼ إن مل شمٙمـ ًمف ىمقة حتٛمٞم اًمرسم٤مٟمٞم٦م يمام ضم٤مء سمٞم٤مهن٤م رم ؾمقرة احلديد
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 خل ُّٱ وأن يٙمقن ًمٚمحؼ ىمقة اًمدمه٤مء واجلٝمالء واًمٔمٚمٛم٦م ُمـ يمٗمرة وومس٘مف ومالسمد
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل
  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن جنحن
ومٛمح٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ ًمتٛمٙملم ديـ اهلل ذم ، [25]احلديد:   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

ـ أطمد إرض وُمـ صمؿ دومٕمٝمؿ ًمٚمٔم٤معملم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م اهلل اًمث٤مسمت٦م اًمتك ٓشمتحقل قم

  .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ واىمٕمٜم٤م ومٚمٜمٗمٝمٛم٦مقومت٠مُمٚمقه٤م أطمبتك رم اهلل وه وٓشمتبدل

 مل خل ُّٱ يمام ذع إلزاًم٦م اًمٔمٚمؿ وإقم٤مدة احل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: - 2
يمام ذع اجلٝم٤مد؛ ، [39]احل٩م:   َّ حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل

 خل ُّٱ إلذٓل اًمٙمٗم٤مر، وإرهم٤مم أنقومٝمؿ، وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:
 جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل
ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر قوه-وومٞمٝم٤م قمـ طمٙمؿ )اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مص  - [14]اًمتقسم٦م:   َّحن

ومرض يمٗم٤مي٦م، إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًمب٤مىملم  ()ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م واًمدقمقة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوص٤مر ذم طم٘مٝمؿ ؾمٜم٦م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
 جي يه  ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم
  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي

. وم٘مد دًم٧م هذه أي٦م قمغم أن اجلٝم٤مد ومرض يمٗم٤مي٦م، ٓ ومرض قملم؛ ٕن اهلل [95]اًمٜمس٤مء: 

وقمد احلسٜمك وهل  وم٤مضؾ سملم اعمج٤مهديـ واًم٘م٤مقمديـ قمـ اجلٝم٤مد سمدون قمذر، ويماًل 

 يم٤من اجلٝم٤مد ومرض قملم ٓؾمتحؼ اًم٘م٤مقمدون اًمققمٞمد ٓ اًمققمد وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:قاجلٜم٦م. وًم

 حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض ُّٱ
. وهذا ُمنموط سمام إذا يم٤من ًمٚمٛمسٚمٛملم ىمقة وىمدرة [122]اًمتقسم٦م:   َّ  حك جك مق

قمغم ىمت٤مل أقمدائٝمؿ، وم٢من مل يٙمـ ًمدهيؿ ىمقة وٓ ىمدرة ؾم٘مط قمٜمٝمؿ يمس٤مئر اًمقاضمب٤مت، 
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إًم٘م٤مًء سم٠منٗمسٝمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م. وًمٙمـ ُمتك  -واحل٤مًم٦م هذه-وأصبح ىمت٤مهلؿ ًمٕمدوهؿ 

 -)ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م( ُمـ ذوط(  ٚمزم ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥مومال يٗمت٘مر امم ُم٤م ي :ىمٚم٧م)؟؟يتٕملم

يتٕملم ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد ومٞمّمػم ومرض قملم قمغم اعمسٚمؿ رم طمدود  رم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م

طمٍموه٤م، واحل٤مًم٦م إومم: إذا ه٤مضمؿ إقمداء سمالد اعمسٚمٛملم، وٟمزًمقا هب٤م، أ -:ـم٤مىمتف

د اعمسٚمٛملم.  شمٕملم ىمت٤مهلؿ، ودومع ضرهؿ، قمغم مجٞمع أومرا

٤من، شمٕملم  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إذا طمرض اًم٘مت٤مل، وذًمؽ إذا اًمت٘مك اًمزطمٗم٤من، وشم٘م٤مسمؾ اًمّمٗم 

اجلٝم٤مد، وطمرم قمغم ُمـ طمرض اًم٘مت٤مل آٟمٍماف، واًمتقزم ُمـ أُم٤مم اًمٕمدو؛ ًم٘مقًمف 

يمام ذع ، [15]إنٗم٤مل:   َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج ُّٱشمٕم٤ممم: 

 خل ُّٱ اجلٝم٤مد؛ إلذٓل اًمٙمٗم٤مر، وإرهم٤مم أنقومٝمؿ، وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:
 جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل
ويمقن اجلٝم٤مد ضورة ومتٚمؽ طم٘مٞم٘م٦م يدريمٝم٤م ضمٞمدا ُمـ يٕمرف ـمبٞمٕم٦م ، [14]اًمتقسم٦م:   َّحن

ويمذًمؽ ـمبٞمٕم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وُمـ  واًمتٖمٞمػمى رم احلٞم٤مة احلريمك هذا اًمديـ وُمٜمٝمجف اًمٕمٛمغم

صمؿ ؾمٜم٦م اًمتداومع شمٚمؽ اًمسٜم٦م اًمتك شمتبدل وٓ شمتٖمػم وٓ شمتحقل وشمدسمر أظمك احلبٞم٥م رم 

٩م شمدرك ذًمؽ وشمستققمبف سمٞمرس وؾمٝمقًم٦م وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة آيتك اًمب٘مرة واحل

ئٞمؾ  يك ىك مك ُّٱ اًمب٘مرة طمٞم٨م ؾمٞم٤مق ىمّم٦م ـم٤مًمقت ُمع سمٜمك ارسا
  ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى
  مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ
 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت
]اًمب٘مرة:    َّ  مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس

أي وًمقٓ دومع اهلل اًمٜم٤مس، وسمٕمْمٝمؿ سمدل ُمـ  تح اًمبٞم٤منوومٞمٝم٤م ي٘مقل رم وم - [250-252
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اًمٜم٤مس وهؿ اًمذيـ يب٤مذون أؾمب٤مب اًمنم واًمٗمس٤مد سمبٕمض آظمر ُمٜمٝمؿ، وهؿ أهؾ 

اإليامن اًمذيـ يٙمّٗمقهنؿ قمـ ذًمؽ ويردوهنؿ قمٜمف.)ًمٗمسدت إرض( ًمتٖمٚم٥م أهؾ 

اًمٗمس٤مد قمٚمٞمٝم٤م وإطمداصمٝمؿ اًمنمور اًمتل هتٚمؽ احلرث واًمٜمسؾ، ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: يدومع 

 سمٛمـ يّمكم قمٛمـ ٓ يّمكم وسمٛمـ حي٩م قمٛمـ ٓ حي٩م وسمٛمـ يزيمل قمٛمـ ٓ يزيمك ا ه اهلل

رم اًمٔمالل ًم٘مد يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م شم٠مؾمـ وشمتٕمٗمـ ًمقٓ دومع اهلل اًمٜم٤مس  وي٘مقل ؒ

وًمقٓ أن ذم ـمبٞمٕم٦م اًمٜم٤مس اًمتل ومٓمرهؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م أن شمتٕم٤مرض  .سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض

٤مىم٤مت يمٚمٝم٤م شمتزاطمؿ وشمتٖم٤مًم٥م ًمتٜمٓمٚمؼ اًمٓم ،ُمّم٤محلٝمؿ وادم٤مه٤مهتؿ اًمٔم٤مهري٦م اًم٘مريب٦م

وشمستجٞمش ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٙمٜمقٟم٤مت  ،ومتٜمٗمض قمٜمٝم٤م اًمٙمسؾ واخلٛمقل ،وشمتداومع

ُمستٜمبٓم٦م ًمذظم٤مئر إرض ُمستخدُم٦م ىمقاه٤م  ،ي٘مٔم٦م قم٤مُمٚم٦م اوشمٔمؾ أبدً  ،ُمذظمقرة

ره٤م اًمدومٞمٜم٦م يٙمقن سم٘مٞم٤مم اجلامقم٦م  ..وذم اًمٜمٝم٤مي٦م يٙمقن اًمّمالح واخلػم واًمٜمامء ..وأرسا

وشمٕمرف ـمري٘مٝم٤م إًمٞمف  .شمٕمرف احلؼ اًمذي سمٞمٜمف اهلل هل٤م .اخلػمة اعمٝمتدي٦م اعمتجردة

وشمٕمرف أن ٓ  .وشمٕمرف أهن٤م ُمٙمٚمٗم٦م سمدومع اًمب٤مـمؾ وإىمرار احلؼ ذم إرض .٤مواضحً 

وإٓ أن حتتٛمؾ ذم ؾمبٞمٚمف ُم٤م  ،ٟمج٤مة هل٤م ُمـ قمذاب اهلل إٓ أن شمٜمٝمض هبذا اًمدور اًمٜمبٞمؾ

 قمـ اًمٗمس٤مد احل٤مدث ورم ؾمقرة احل٩م ُمزيد شمٕمبػم :ىمٚم٧م حتتٛمؾ ذم إرض ـم٤مقم٦م هلل ا ه

 خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ: سمؽمك ُمداومٕم٦م اًمّم٤محللم ًمٚمٓم٤محللم ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم
 خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 مت  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ
ًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ىمد  ويمام ىمٞمؾ -، [40-39]احل٩م:   َّ نت

: اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس.ورد اؾمتب٤مٟم٧م إذن، ويٛم ًٓ ٙمـ إرضم٤مقمٝم٤م إمم اًمٕمقاُمؾ اًمت٤مًمٞم٦م: أو

شم٠مُملم طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمٜم٤مس وًمـ يٙمقن سم٤مًمٓمبع  - صم٤مٟمٞم٤م (اًمٕمدوان )سمجٝم٤مد اًمدومع اعمتٕملم

وؾمبح٤مٟمف  إٓ رم فمالل احلٙمؿ آؾمالُمك يمام ؿمٝمد سمف واىمع اًمٜم٤مس ىمديام وطمديث٤م

ًم٘م٤مئؾ )قه ذم   ؒ-سمـ زيد اعمحٛمقد ي٘مقل اًمِمٞمخ قمبد اهلل  (أٓ يٕمٚمؿ ُمـ ظمٚمؼ-ا
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يمت٤مسمف )اجلٝم٤مد اعمنموع ذم اإلؾمالم(: ًم٘مد قمِمٜم٤م زُمٜم٤ًم ـمقياًل، وٟمحـ ٟمٕمت٘مد ُم٤م يٕمت٘مده 

سمٕمض اًمٕمٚمامء وأيمثر اًمٕمقام ُمـ أن ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ؾمببف اًمٙمٗمر، وأن اًمٙمٗم٤مر ُي٘م٤مشَمٚمقن طمتك 

، ًمٙمٜمٜم٤م سمٕمد أن شمقؾمٕمٜم٤م ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، واًمقىمقف قمغم ؾمػمة اًمرؾمقل  يسٚمٛمقا

حت٘م٘مٜم٤م سم٠من اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم إٟمام ذع دوم٤مقًم٤م قمـ  -غم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿص-

سم٤مًمٔمـ وًمٙمٜمف اًمٞم٘ملم، صمؿ  اًمديـ، وقمـ أذى اعمٕمتديـ قمغم اعم١مُمٜملم، وًمٞمس ذًمؽ

سم٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًمّمحٞمح أن اًم٘مت٤مل ذع ٕضمؾ احلرب ٓ  اؾمتِمٝمد ؒ

ُم٘مت٣م آقمتب٤مر، وذًمؽ أنف قهٕضمؾ اًمٙمٗمر، وهذا اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، و

اعمقضم٥م ًمٚم٘مت٤مل مل جيز إىمرار يم٤مومر سم٤مجلزي٦م، وأقمت٘مد سمٕمد ذًمؽ يتْمح قيم٤من اًمٙمٗمر هقًم

 ًمٙمؾ سمّمػم وُمت٠مُمؾ أؾمب٤مب شمنميع اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم.ا ـه

يم٤من ؿمٕم٤مر  وُمـ هٜم٤م وُم٤م طمدي٨م اًمسٗمٞمٜم٦م أطمب٤مسمك قمـ هذه اًمدًٓم٦م سمبٕمٞمد 

يمام ضم٤مء رم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  اؾمتِمٝم٤مدواعمج٤مهدون وًمس٤من طم٤مهلؿ وىم٤مٟمقن قمزهتؿ ٟمٍم أ

اًمِمٝم٤مدة وأنٕمؿ وومه٤م اًمٜمٍم أ(ىمؾ هؾ شمرسمّمقن آ إطمدى احلسٜمٞملم)ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م 

داوود سمسٜمٜمف سمٕمْم٤م ُمـ إظمب٤مر اًمداًم٦م قهذا وىمد روى آُم٤مم أب هب٤م ُمـ طمسٜمك وزي٤مدة

ٓ سم٠مس ُمـ شمذيمر سمٕمْمٝم٤م رم هذا  قمغم قمٔمٞمؿ ومْمٚم٦م أجْم٤م مم٤م صححف إًمب٤مين ؒ

 .طمٞم٨م ىم٤مل ؒ ٞمزاًمقضم

ٓشمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل  :☺ قمـ قِمْٛمران سمـ طُمَّملْمٍ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -1

ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ، فم٤مهريـ قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمسٞمح اًمدضم٤مل 

 .)إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ، ويمذًمؽ ىم٤مل احل٤ميمؿ، وواوم٘مف اًمذهبل(

ىم٤مل:يمؾ ُمٞم٧م خيتؿ  ☺ قل اهلل قمـ وَمَْم٤مًَم٦َم سمـ قُمَبْٞمِد: أن رؾم وروى ؒ -2 

ـُ ُمـ وَمَت٤مِن اًمَ٘مؼْم ققمغم قمٛمٚمف آ اعمراسمط وم٤مٟمف يٜمٛم  .ًمف قمٛمٚمف امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ُوي١َمُم

ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيدث  ىم٤مل:ُمـ ☺ وروى سمسٜمده قمـ أبك هريرة قمـ اًمٜمبل  -3

  ىمٚم٧م إؾمٜم٤مده صحٞمح وأظمرضمف ُمسٚمؿ. (ُم٤مت قمغم ؿُمْٕمَب٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقوٟمٗمسف سم٤مًمٖمز
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أن  :قمبد اًمرمحـ سمـ ضمؼمقأبك قمبس ه ُم٤مم اًمبخ٤مري أجْم٤م سمسٜمده قمـروى اإل -1

  .(ُم٤م اهمؼمت ىمدُم٤م قمبد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ومتٛمسف اًمٜم٤مر)ىم٤مل  ☺ رؾمقل اهلل 

ُمثؾ )ي٘مقل  ☺ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :أبك هريرة ىم٤مل وروى سمسٜمده قمـ -2 

قيمؾ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ جي٤مهد ذم ؾمبٞمٚمف يمٛمثؾ اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ وشم

  .(يرضمٕمف ؾم٤مح٤م ُمع أضمر أوهمٜمٞمٛم٦مواهلل ًمٚمٛمج٤مهد ذم ؾمبٞمٚمف سم٠من يتقوم٤مه أن يدظمٚمف اجلٜم٦م أ

وإذا أردٟم٤م أن ٟمجٛمؾ اخلالص٦م رم أؾمب٤مب  ويمام ي٘مقل اًمِمٞمخ اخلٚمٞمٗمك ؒ

 :اجلٝم٤مد وح٤مذا ٟمج٤مهد ومٜم٘مقل ٟمج٤مهد

 .ٕن اهلل أُمرٟم٤م سمذًمؽ وومرضف قمٚمٞمٜم٤م ويمتبف قمٚمٞمٜم٤م-1 

 ،وإقمزاز اًمديـ وىمٝمر اعمنميملمًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هك اًمٕمٚمٞم٤م -2 

 .ٟمج٤مهد ًمتٕمبٞمد اًمٜم٤مس هلل وطمده وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٕمبقدي٦م ًمٚمٕمب٤مد-3 

 .ٟمج٤مهد إلزاًم٦م اًمٓمقاهمٞم٧م يمٚمٝم٤م ُمـ إرض وإظمالء اًمٕم٤ممل ُمـ اًمٗمس٤مد-4 

ٟمج٤مهد ًمتحرير اإلٟمس٤من رم إرض ُمـ اًمٕمبقدي٦م ًمٚمٕمب٤مد وٟمج٤مهد طمتك شمٙمقن -5 

ُٕمقر إمم اهلل وومؼ ُم٤م ىمرره ؾمبح٤مٟمف ُمـ ذيٕم٦م اهلل هك احل٤ميمٛم٦م وأن يٙمقن ُمرد ا

وٟمج٤مهد ًم٘مٞم٤مم ممٚمٙم٦م اهلل رم إرض وإزاًم٦م ممٚمٙم٦م اًمبنم واٟمتزاع اًمسٚمٓم٤من  ذيٕم٦م ُمبٞمٜمف

ُمـ أجدي ُمٖمتّمبف ُمـ اًمٕمب٤مد ورده إمم اهلل وطمده وؾمٞم٤مدة اًمنميٕم٦م آهلٞم٦م وطمده٤م 

اعمتسٚمٓملم قمغم يمؾ أوئلؽ ٓيتؿ سمٛمجرد اًمتبٚمٞمغ واًمبٞم٤من ٕن  .وإًمٖم٤مء اًم٘مقاٟملم اًمبنمي٦م

رىم٤مب اًمٕمب٤مد اعمٖمتّمبلم ًمسٚمٓم٤من اهلل رم إرض ٓ يسٚمٛمقن رم ؾمٚمٓم٤مهنؿ سمٛمجرد 
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وشم٤مريخ  ،اًمتبٚمٞمغ واًمبٞم٤من وإٓ ومام يم٤من أجرس قمٛمؾ اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ

 .(1)هذا اًمديـ قمغم ممر إضمٞم٤مل

وٟمج٤مهد ًمرد اقمتداء اعمٕمتديـ قمغم اعمسٚمٛملم وأرض اعمسٚمٛملم وأقمراض -6

  .سٚمٛملم وٟمج٤مهد حلامي٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ذ اًمٙمٗم٤مر واعمرشمديـاعم

                                                 

 .اًمقىمٗم٦م إومم: قمـ إصؾ رم وضمقسمف( 1)
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  وَ أحلاً اجلّاد الصرعية املشألة الرابعة

اجلٝم٤مد قواعمراد سم٤مجلٝم٤مد رم هذه اعمس٠مخ٦م يمام ومٓمٜم٧م أظمل اًمداقمٞم٦م احلبٞم٥م ه

ذات اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اًمس٤مًمػ سمٞم٤مهن٤م سم٤معمس٠مخ٦م  اعمرشمب٦م اًمٕمٚمٞم٤مقسمٛمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝم٤مء وه

ٟمٕمؿ اعمراد ُمـ هذه اعمدارؾم٦م ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر رم ؾمبٞمؾ اهلل وضمٝم٤مدهؿ وم٤محلدي٨م  اًمس٤مسم٘م٦م

وًمذًمؽ رم  ،قمـ طمٙمٛمف قمغم صٗم٦م اًمٕمٛمقم ؾمبؼ ذيمره سم٤معمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمام قمٚمٛمتؿ

ٟمٜمٔمر إمم ُمثؾ هذه اعمتقن ٟمٔمرة شم٠مُمؾ رم ىمٞمٛم٦م هذا اًمؽماث  ُمس٠مختٜم٤م هذه اًمتل سملم أجديٜم٤م

ئد وم٘م ًمٚمرد قمغم ُمتٗمٞمٝم٘مك زُم٤من  ٝمٞم٦م وأصقلٟمتدارس ُم٤م سملم ؾمٓمقر يمٚمامهت٤م ُمـ ومقا

اًمرويبْم٦م ويمِمٗم٤م ًمِمبٝم٤مت ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس طمقل ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء ٟٓم٘مػ أُم٤مُمف ـمقيال 

 ومنموط وضمقسمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م )ىم٤مل اًم٘م٤ميض .وٓيرضٟم٤م شمرك ُم٤مٓيٜم٤مؾم٥م اًمقاىمع ُمٜمٝم٤م

ئط وضمقب اجلٝم٤مد ؾمبع ظمّم٤مل اإلؾمالم واًمبٚمقغ  رم ُمتٜمف( ؿمج٤مع ؒقأب وذا

قمـ إرسى  وي٘مقل (اًمذيمقري٦م واًمّمح٦م واًمٓم٤مىم٦م قمغم اًم٘مت٤ملواًمٕم٘مؾ واحلري٦م و

ه واىمٕم٤م - واًمٖمٜمٞمٛم٦م ؒ وُمـ أرس ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومٕمغم ضسملم ) أؾم٠مل اهلل أن ٟمرا

ضب يٙمقن رىمٞم٘م٤م سمٜمٗمس اًمسبل وهؿ اًمّمبٞم٤من واًمٜمس٤مء وضب ٓ يرق سمٜمٗمس اًمسبل 

٤مق واعمـ وهؿ اًمرضم٤مل اًمب٤مًمٖمقن واإلُم٤مم خمػم ومٞمٝمؿ سملم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء اًم٘متؾ وآؾمؽمىم

سم٤مًمرضم٤مل يٗمٕمؾ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ومٞمف اعمّمٚمح٦م وُمـ اؾمٚمؿ ىمبؾ إرس وواًمٗمدي٦م سم٤مح٤مل أ

أطمرز ُم٤مًمف ودُمف وصٖم٤مر أوٓده وحيٙمؿ ًمٚمّمبل سم٤مإلؾمالم قمٜمد وضمقد صمالصم٦م اؾمب٤مب أن 

 -يقضمد ًم٘مٞمٓم٤م ذم دار اإلؾمالم ويسبٞمف ُمسٚمؿ ُمٜمٗمرد قمـ أبقيف أويسٚمؿ أطمد أبقيف أ

ال أقمٓمك ؾمٚمبف وشم٘مسؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م سمٕمد ذًمؽ قمغم مخس٦م )وُمـ ىمتؾ ىمتٞم وُمـ أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ

أمخ٤مس ومٞمٕمٓمك أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمٝم٤م عمـ ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م ويٕمٓمك ًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م أؾمٝمؿ 

ئط اإلؾمالم واًمبٚمقغ  ،وًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ وٓيسٝمؿ إٓ عمـ اؾمتٙمٛمٚم٧م ومٞمف مخس ذا

ًمف وي٘مسؿ اخلٛمس  واًمٕم٘مؾ واحلري٦م واًمذيمقري٦م وم٢من اظمتؾ ذط ُمـ ذًمؽ ومل يسٝمؿ

يٍمف سمٕمده ًمٚمٛمّم٤مًمح وؾمٝمؿ ًمذوي  ☺ ٝمؿ ؾمٝمؿ ًمرؾمقل اهلل قمغم مخس٦م أؾم
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قمبد ُمٜم٤مف وأقمٜمك هبؿ قاعمٓمٚم٥م )ومل يٙمـ ُمٜمٝمؿ سم٘مٞم٦م سمٜمقه٤مؿمؿ وسمٜمقاًم٘مرسمك وهؿ سمٜم

رم طمّم٤مر ؿمٕم٥م  طمٞم٨م أهنؿ مل يدظمٚمقا ُمٕمٝمؿ يمبٜمك اعمٓمٚم٥م قمبد ؿمٛمسقٟمقومؾ وسمٜمقسمٜم

وي٘مسؿ  وؾمٝمؿ ًمٚمٞمت٤مُمك وؾمٝمؿ ًمٚمٛمس٤ميملم وؾمٝمؿ ٕبٜم٤مء اًمسبٞمؾ (ومت٠مُمؾ أبك ـم٤مًم٥م

ُم٤مل اًمٗملء قمغم مخس ومرق يٍمف مخسف قمغم ُمـ يٍمف قمٚمٞمٝمؿ مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م 

  .ويٕمٓمك أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمف ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م وذم ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم ا ـه

)وإٟمام جي٥م اجلٝم٤مد ومٞمام ذيمر  زيمري٤م إنّم٤مريقورم ذح اعمٜمٝم٤مج ي٘مقل اإلُم٤مم أب

ظم٤مف ـمري٘م٤م ومال وؾمٙمران أققمغم ُمسٚمؿ ذيمر طمر ُمستٓمٞمع ًمف همػم صبل وجمٜمقن وًم

ٝم٤مد قمغم صبل وجمٜمقن ًمٕمدم أهٚمٞمتٝمام ًمف وٓ قمغم يم٤مومر ٕنف همػم ُمٓم٤مًم٥م سمف يمام ذم ضم

اًمّمالة وٓ قمغم أنثك وظمٜمثل ًمْمٕمٗمٝمام قمـ اًم٘مت٤مل هم٤مًمب٤م وٓ قمغم ُمـ سمف رق وإن أُمره 

وطمرم  - سمف ؾمٞمده يمام ذم احل٩م ًمٕمدم أهٚمٞمتف ًمف وٓ قمغم همػم ُمستٓمٞمع يم٠مىمٓمع وأقمٛمك

يم٤مومرا شم٘مديام ًمٗمرض وديـ طم٤مل ُمسٚمام يم٤من أهمػمه سمال إذن رب وؾمٗمر ُمقرس جلٝم٤مد أ

اًمٕملم قمغم همػمه وم٢من أن٤مب ُمـ ي١مديف قمٜمف ُمـ ُم٤مًمف احل٤مض ومال حتريؿ وظمرج سمزي٤مديت 

ُمقرس اعمٕمرس وسم٤محل٤مل اعم١مضمؾ وإن ىمٍم إضمؾ ًمٕمدم شمقضمف اعمٓم٤مًمب٦م سمف ىمبؾ طمٚمقًمف 

سمر يم٤من رىمٞم٘م٤م ٕنف ومرض يمٗم٤مي٦م ووطمرم ضمٝم٤مد وًمد سمال إذن أصٚمف اعمسٚمؿ وإن قمال أو

أصٚمف ومرض قملم سمخالف أصٚمف اًمٙم٤مومر ومال جي٥م اؾمتئذاٟمف وشمٕمبػمي سم٠مصٚمف أومم ُمـ 

يمٗم٤مي٦م يمٓمٚم٥م درضم٦م اًمٗمتقى ومال حيرم قمٚمٞمف وإن قشمٕمبػمه سم٠مبقيف ٓ ؾمٗمر شمٕمٚمؿ ومرض وًم

وإن دظمٚمقا أي اًمٙمٗم٤مر سمٚمدة ًمٜم٤م ُمثال شمٕملم اجلٝم٤مد قمغم أهٚمٝم٤م ؾمقاء  -مل ي٠مذن أصٚمف 

مل يٕمٚمؿ أنف وقمٚمؿ يمؾ ُمـ ىمّمد أنف إن أظمذ ىمتؾ أأُمٙمـ شم٠مهبٝمؿ ًم٘مت٤مل أم مل يٛمٙمـ ًمٙمـ 

قمغم ُمـ دون ُمس٤موم٦م ومل شم٠مُمـ اعمرأة وم٤مطمِم٦م إن أظمذت وإن اُمتٜمع ُمـ آؾمتسالم ىمتؾ أ

ىمٍم ُمٜمٝم٤م وإن يم٤من ذم أهٚمٝم٤م يمٗم٤مي٦م ٕنف يم٤محل٤مض ُمٕمٝمؿ ومٞمج٥م ذًمؽ قمغم يمؾ ممـ ذيمر 

يمٗمك قوًمطمتك قمغم وم٘مػم ووًمد وُمديـ ورىمٞمؼ سمال إذن ُمـ إصؾ ورب اًمديـ واًمسٞمد 

إطمرار وقمغم ُمـ هب٤م أي سمٛمس٤موم٦م اًم٘مٍم ومٞمٚمزُمف اعميض إًمٞمٝمؿ قمٜمد احل٤مضم٦م سم٘مدر يمٗم٤مي٦م 
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دومٕم٤م هلؿ وإٟم٘م٤مذا ُمـ اهلٚمٙم٦م ومٞمّمػم ومرض قملم ذم طمؼ ُمـ ىمرب وومرض يمٗم٤مي٦م قمغم ُمـ 

أرسوا ُمسٚمام وإن مل يدظمٚمقا دارٟم٤م ًمزُمٜم٤م هنقض خلالصف إن رضمل سم٠من قوًم -سمٕمد 

 دظمقهلؿ دارٟم٤م دومٕمٝمؿ ٕن طمرُم٦م اعمسٚمؿ أقمٔمؿ ُمـ يٙمقٟمقا ىمريبلم ُمٜم٤م يمام يٚمزُمٜم٤م ذم

  .ًمٚمرضورة ا ـه طمرُم٦م اًمدار وم٢من شمقهمٚمقا ذم سمالدهؿ ومل يٛمٙمـ اًمتس٤مرع إًمٞمٝمؿ شمريمٜم٤مه

ومرض يمٗم٤مي٦م. ققمـ )اجلٝم٤مد( وه وقمٜمد اًمس٤مدة احلٜم٤مسمٚم٦م يمام ي٘مقل رم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م 

واضمد  وٓجي٥م إٓ قمغم ذيمر طمر ُمسٚمؿ ُمٙمٚمػ اًمّمحٞمح ويسـ ُمع ىمٞم٤مم ُمـ يٙمٗمك سمف

ُمـ اح٤مل ُم٤م يٙمٗمٞمف ويٙمٗمل أهٚمف ذم همٞمبتف وجيد ُمع ُمس٤موم٦م ىمٍم ُم٤م حيٛمٚمف.وؾمـ شمِمٞمٞمع 

اًمبحر أومْمؾ وشمٙمٗمر اًمِمٝم٤مدة مجٞمع ووهمز وأومْمؾ ُمتٓمقع سمف اجلٝم٤مد اًمٖم٤مزى ٓ شمٚم٘مٞمف

اًمذٟمقب ؾمقى اًمديـ. وٓ يتٓمقع سمف ُمديـ ٓ ووم٤مء ًمف إٓ سم٢مذن همريٛمف وٓ ُمـ أطمد 

ًمزوم اًمثٖمر ًمٚمجٝم٤مد وأىمٚمف ؾم٤مقم٦م ومت٤مُمف قًمرسم٤مط: وهأبقيف طمر ُمسٚمؿ إٓ سم٢مذٟمف.ويسـ ا

وأومْمٚمف ُم٤م يم٤من أؿمد وظمقوم٤م وٓ جيقز  أومْمؾ ُمـ اعم٘م٤مم سمٛمٙم٦مقأرسمٕمقن يقُم٤م وه

واطمدا ُمـ اصمٜملم وم٢من زادوا قمغم ُمثٚمٞمٝمؿ ضم٤مز. قًمٚمٛمسٚمٛملم اًمٗمرار ُمـ ُمثٚمٞمٝمؿ وًم

واهلجرة واضمب٦م قمغم يمؾ ُمـ قمجز قمـ إفمٝم٤مر ديٜمف سمٛمحؾ يٖمٚم٥م ومٞمف طمٙمؿ اًمٙمٗمر 

 .ا ـه ٦م وم٢من ىمدر قمغم إفمٝم٤مر ديٜمف ومٛمسٜمقناعمْمٚم واًمبدع

وإرسى ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم ىمسٛملم: ىمسؿ  ي٘مقل ؒ وقمـ اًمسبل واًمٖمٜمٞمٛم٦م -

يٙمقن رىمٞم٘م٤م سمٛمجرد اًمسبك وهؿ اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من وىمسؿ ٓ: وهؿ اًمرضم٤مل اًمب٤مًمٖمقن 

سم٠مؾمػم ُمسٚمؿ وجي٥م واعم٘م٤مشمٚمقن واإلُم٤مم ومٞمٝمؿ خمػم سملم: ىمتؾ ورق وُمـ وومداء سمامل أ

ومٕمؾ إصٚمح.وٓيّمح سمٞمع ُمسؽمق ُمٜمٝمؿ ًمٙم٤مومر وحيٙمؿ سم٢مؾمالم ُمـ مل يبٚمغ ُمـ قمٚمٞمف 

أن يسٚمؿ أطمد أبقيف ظم٤مص٦م.  :أوٓد اًمٙمٗم٤مر قمٜمد وضمقد أطمد صمالصم٦م أؾمب٤مب: أطمده٤م

أن يسبٞمف ُمسٚمؿ ُمٜمٗمردا  :يٕمٜمك ًم٘مٞمط( اًمث٤مًم٨م:اًمث٤مٟمك: أن يٕمدم أطمدمه٤م سمدارٟم٤م )ىمٚم٧م

أبقيف ومٕمغم ديٜمٝمام. وُمـ ىمتؾ ىمتٞمال  ؾمبل ُمعوقمـ أطمد أبقيف. وم٢من ؾمب٤مه ذُمل ومٕمغم ديٜمف أ
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ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ صمٞم٤مب وطمكم وؾمالح ويمذا داسمتف اًمتل ىم٤مشمؾ قذم طم٤مًم٦م احلرب ومٚمف ؾمٚمبف وه

ومٖمٜمٞمٛم٦م.وشم٘مسؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م سملم اًمٖم٤مٟمٛملم وقمٚمٞمٝم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وأُم٤م ٟمٗم٘متف ورطمٚمف وظمٞمٛمتف 

ومٞمٕمٓمك هلؿ أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمٝم٤م ًمٚمراضمؾ: ؾمٝمؿ وًمٚمٗم٤مرس قمغم ومرس هجلم ؾمٝمامن وقمغم 

ريب صمالصم٦م ٓ يسٝمؿ ًمٖمػم اخلٞمؾ وٓ يسٝمؿ إٓ عمـ ومٞمف أرسمٕم٦م ذوط: اًمبٚمقغ ومرس قم

وم٢من اظمتؾ ذط رضخ ًمف ومل يسٝمؿ. وي٘مسؿ اخلٛمس  واًمٕم٘مؾ واحلري٦م واًمذيمقرة

اًمب٤مىمل مخس٦م أؾمٝمؿ: ؾمٝمؿ هلل وًمرؾمقًمف يٍمف ُمٍمف اًمٗملء وؾمٝمؿ ًمذوي اًم٘مرسمك 

ء اعمٓمٚم٥م طمٞم٨م يم٤مٟمقا ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إنثٞملمقه٤مؿمؿ وسمٜمقوهؿ: سمٜم  وؾمٝمؿ ًمٗم٘مرا

اًمٞمت٤مُمك وهؿ ُمـ ٓ أب ًمف ومل يبٚمغ وؾمٝمؿ ًمٚمٛمس٤ميملم وؾمٝمؿ ٕبٜم٤مء اًمسبٞمؾ. واًمٗملء: 

ُم٤م أظمذ ُمـ ُم٤مل اًمٙمٗم٤مر سمحؼ ُمـ همػم ىمت٤مل يم٤مجلزي٦م واخلراج وقمنم اًمتج٤مرة ُمـ قه

قمـ ُمٞم٧م وٓ وراث ًمف وُمٍمومف واحلريب وٟمّمػ اًمٕمنم ُمـ اًمذُمل وُم٤م شمريمقه ومزقم٤م أ

ٕهؿ وم٤مٕهؿ ُمـ ؾمد صمٖمر ويمٗم٤مي٦م أهٚمف وطم٤مضم٦م ُمـ يدومع ذم ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم ويبدأ سم٤م

قمـ اعمسٚمٛملم وقمامرة اًم٘مٜم٤مـمر ورزق اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء وهمػم ذًمؽ وم٢من ومْمؾ رء 

ىمسؿ سملم أطمرار اعمسٚمٛملم همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ. وسمٞم٧م اح٤مل ُمٚمؽ ًمٚمٛمسٚمٛملم ويْمٛمٜمف 

  .رم إظمذ ُمٜمف سمال إذن اإلُم٤مم ا ـهُمتٚمٗمف وحي

ومرض يمٗم٤مي٦م وجي٥م إذا طمرضه قوه  ؒ زاد اعمست٘مٜمع وي٘مقل ص٤مطم٥م 

اؾمتٜمٗمره اإلُم٤مم" ومت٤مم اًمرسم٤مط أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م وإذا يم٤من أبقاه و"أقمدو طمٍم سمٚمدهوأ

ومتٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦م سم٤مٓؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م ذم دار احلرب  -ُمسٚمٛملم مل جي٤مهد شمٓمققم٤م إٓ سم٢مذهنام. 

وهل عمـ ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م ُمـ أهؾ اًم٘مت٤مل ومٞمخرج اخلٛمس صمؿ ي٘مسؿ سم٤مىمل اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمٚمراضمؾ 

ي٤مه ومٞمام همٜمٛم٧م ؾم ٝمؿ وًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م: ؾمٝمؿ ًمف وؾمٝمامن ًمٗمرؾمف ويِم٤مرك اجلٞمش رسا

ويِم٤مريمقٟمف ومٞمام همٜمؿ واًمٖم٤مل ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م حيرق رطمٚمف يمٚمف إٓ اًمسالح واعمّمحػ وُم٤م 

ومٞمف روح.وإذا همٜمٛمقا أرض٤م سم٤مًمسٞمػ ظمػم اإلُم٤مم سملم ىمسٛمٝم٤م ووىمٗمٝم٤م قمغم اعمسٚمٛملم 

واعمرضمع ذم اخلراج واجلزي٦م إمم ويرضب قمٚمٞمٝم٤م ظمراضم٤م ُمستٛمرا ي١مظمذ ممـ هك سمٞمده 
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رومع يده قمٜمٝم٤م واضمتٝم٤مد اإلُم٤مم وُمـ قمجز قمـ قمامرة أرضف أضمؼم قمغم إضم٤مرهت٤م أ

"وجيري ومٞمٝم٤م اعمػماث" وُم٤م أظمذ ُمـ ُم٤مل ُمنمك يمجزي٦م وظمراج وقمنم وُم٤م شمريمقه 

 .ا ـه ٞمٛم٦م ومٗملء يٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملمومزقم٤م ومخس مخس اًمٖمٜم

ورم هذا يٜمبف  ُم٤مم رم يمالم ص٤مطم٥م اًمزادُمـ اًمٔم٤مهر اؿمؽماط اؾمتٜمٗم٤مر آ :ىمٚم٧م 

اؾمتٜمٗمره وأ»ىمقًمف:  :رم اًمنمح اعمٛمتع قمغم ذًمؽ ىم٤مئال اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ؒ

وزم قهش اإلُم٤مم»وىمقًمف:  أي ىم٤مل اٟمٗمروا اعمقضع اًمث٤مًم٨م.اذا اؾمتٜمٗمرهقهذا هش اإلُم٤مم

ُم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم؛ ٕن اإلُم٤م ٤مقم٤مُمًّ  ٤مإُمر إقمغم ذم اًمدوًم٦م، وٓ يِمؽمط أن يٙمقن إُم٤مُمً 

ر قاؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وًم»ىم٤مل:  ☺ اًمٕم٤مُم٦م اٟم٘مرض٧م ُمـ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م، واًمٜمبل  شم٠مُم 

وم٢مذا شم٠مُمر إٟمس٤من قمغم ضمٝم٦ٍم ُم٤م، ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مم  ،رواه اًمبخ٤مرىش قمٚمٞمٙمؿ قمبد طمبٌم

وسمال ري٥م يٙمقن ذًمؽ قمغم أهؾ هذه  :)ىمٚم٧م ،٤م، وأُمره ُمٓم٤مقمً ااًمٕم٤مم، وص٤مر ىمقًمف ٟم٤مومذً 

 ٤مًم٥م إهٚمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف هم٤مًمب٤م سملم قمٚمامء إُم٦مهمقاجلٝم٦م هذا ض٤مسمط وض٤مسمط آظمر ه

ُمثؾ ذًمؽ اخل٤مئـ  اًمٞمٝمقد رم سمالدٟم٤م ي٘مبؾ ذقم٤م أن يٓم٤مع قمٛمالءووآ ومٝمؾ يٕم٘مؾ أ

اًمٙم٤مذب رم احلدي٨م واًمققمد اًم٘م٤مشمؾ ًمٚمٛمقطمديـ عمجرد ظمالومٝمؿ ًمف رم اًمرأى  ًمٚم٘مسؿ

ذًمؽ اعمج٤مهر سمٛمقآشمف ًمبٜمك صٝمٞمقن وحم٤مرسمتف -وقمدم رضقظمٝمؿ ٔصم٤مر ضمريٛمتف 

 ؟سمذًمؽ اًمتٕم٤مون واًمتٜمسٞمؼ يمام يٗمتخرون هؿ قمٚمٜم٤م سم٤محلّم٤مر ُمٕمٝمؿ ًمٚمٛمسٚمٛملم رم همزة

وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف  سمؾ ويٙمثر سم٤مًمٚمٛمز اًمّمٝمٞمقين اخلبٞم٨م قمغم ومريْم٦م اجلٝم٤مد ُمـ إؾم٤مس

وأخػ ٓ وُمـ ىم٤مل ُمـ أومم إًمب٤مب أنف  ٓ مهللا ُمـ همػمه رم اًمٕم٤ممل آؾمالُمك اًمٕمرسمك

٤مد أُمث٤مل ه١مٓء اًمٕمٛمالء رم طمدود اًمٓم٤مىم٦م سمؾ ٓسمد ُمـ ضمٝم ؟وقمغم ُمـ ؟ومم أُمر

ذًمؽ قمغم ـمريؼ قمقدة اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م واخلالوم٦م اًمتك هك طمٚمؿ  واًمنموط اًمنمقمٞم٦م

-(وأُمؾ أومم إًمب٤مب ُمـ أبٜم٤مء هذه إُم٦م وذًمؽ ُمقضع اشمٗم٤مق سملم أئٛمتٝم٤م إقمالم

وإُم٦م  ◙وُمـ قمٝمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من  وي٘مقل اًمِمٞمخ ؒ

ُمروان ذم اًمِم٤مم، واعمخت٤مر سمـ قتٗمرق، وم٤مسمـ اًمزسمػم ذم احلج٤مز، وسمٜماإلؾمالُمٞم٦م سمدأت شم
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قمبٞمد وهمػمه ذم اًمٕمراق، ومتٗمرىم٧م إُم٦م، وُم٤م زال أئٛم٦م اإلؾمالم يديٜمقن سم٤مًمقٓء 

وًمٙمـ إصؾ  :)ىمٚم٧م واًمٓم٤مقم٦م عمـ شم٠مُمر قمغم ٟم٤مطمٞمتٝمؿ، وإن مل شمٙمـ ًمف اخلالوم٦م اًمٕم٤مُم٦م؛

تٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م واٟمٓمالىمٝمؿ رم رم ه١مٓء قمدا اسمـ قمبٞمد اًمٕمراق اقمالهنؿ سمقضقح هقي

وقمبد اعمٚمؽ سمـ قُمـ هقومٕمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ه طمٙمٛمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م

وم٠مجـ ه١مٓء ممـ اٟم٘مٚم٥م رم إؾم٤مس قمغم اهلقي٦م  ُمروان ُمـ صم٘م٤مت رواة احلدي٨م

سمتف  (؟وُمثٚمف يمثػم رم سمالد اعمسٚمٛملم ومٝمؾ شمٙمقن هلؿ سمٞمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمؾ وحي٤مرب صمقا

ٟم٤مؿمئ٦م ٟمِم٠مت شم٘مقل: إٟمف ٓ إُم٤مم ًمٚمٛمسٚمٛملم اًمٞمقم، ومال سمٞمٕم٦م  وهبذا ٟمٕمرف ضالل

وٓ أدري أجريد ه١مٓء أن شمٙمقن إُمقر ومقىض ًمٞمس  -ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م-ٕطمد!! 

  ؟ًمٚمٜم٤مس ىم٤مئد ي٘مقدهؿ؟! أم يريدون أن ي٘م٤مل: يمؾ إٟمس٤من أُمػم ٟمٗمسف

ًمإلؾمالم ظم٤مص٦م رم همٞم٤مب  وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م إمهٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٕمٛمؾ اجلامقمل :ىمٚم٧م

ه١مٓء إذا ُم٤مشمقا ُمـ همػم سمٞمٕم٦م وم٢مهنؿ يٛمقشمقن ُمٞمت٦م  -ـ ي٘مقم هبذا اًمقاضم٥م طمتك ي٘مقم( ُم

؛ ٕن قمٛمؾ اعمسٚمٛملم ُمٜمذ أزُمٜم٦م ُمتٓم٤موًم٦م قمغم أن ُمـ اؾمتقمم -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-ضم٤مهٚمٞم٦م 

سمنمط  ؛)ىمٚم٧م إُم٤مم ومٞمٝم٤م،ققمغم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜمقاطمل، وص٤مر ًمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمٝم٤م، ومٝم

رم وضمقد ُمٔم٤ممل رم قديٜمٝم٤م واطمؽمام ذيٕمتٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وًم اًمتزاُم٦م قمٝمده ُمع إُم٦م سمحراؾم٦م

أُم٤م ُمـ حيٙمٛمقن ؿمٕمقهبؿ سم٤مًمقيم٤مًم٦م قمـ إقمداء ومٚمٞمس اعم٘مّمقد رم يمالُمٝمؿ  ٟمٓم٤مق ذًمؽ

اعمقضع اًمراسمع: إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف ص٤مر ومرض قملم قمٚمٞمف.  (رمحٝمؿ اهلل سمح٤مل ومٚمٜمتبف ًمذًمؽ

رضمؾ، ومحٞمٜمئذ جي٥م قمٚمٞمف ُمث٤مًمف: قمٜمدٟم٤م دسم٤مسم٤مت وـم٤مئرات ٓ يٕمرف ىمٞم٤مدهت٤م إٓ هذا اًم

سمٕم٦م شم١مظمذ ُمـ  أن ي٘م٤مشمؾ؛ ٕن اًمٜم٤مس حمت٤مضمقن إًمٞمف، ورسمام ٟم٘مقل: إن هذه اعمس٠مخ٦م اًمرا

ىمقًمٜم٤م: إٟمف ومرض يمٗم٤مي٦م؛ ٕنف إذا مل ي٘مؿ سمف أطمد واطمتٞم٩م إمم هذا اًمرضمؾ ومٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م 

 يٙمقن ومرض قملم قمٚمٞمف، واحل٤مصؾ أن اجلٝم٤مد جي٥م وضمقب قملم ذم أرسمع ُمس٤مئؾ:

اذا اؾمتٜمٗمره آُم٤مم :اًمث٤مًمث٦م .سمٚمدهواذا طمرض اًمٕمد : اًم٘مت٤مل. اًمث٤مٟمٞم٦مإومم: إذا طمرض

 .ا ـه ومرض يمٗم٤مي٦مقواًمراسمٕم٦م: إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف. وُم٤م قمدا ذًمؽ ومٝم
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 وقمـ وضمقب اًمدقمقة ىمبؾ اًم٘مت٤مل ي٘مقل ؿم٤مرح اًمدرر )رم اًمروض٦م( ؒ

اًمسٞمػ" واجلزي٦م أو"ودم٥م اًمدقمقة ىمبؾ اًم٘مت٤مل إمم إطمدى صمالث ظمّم٤مل إُم٤م اإلؾمالم أ

إذا  ☺ ٨م ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة قمـ أبٞمف قمٜمد ُمسٚمؿ وهمػمه ىم٤مل: "يم٤من رؾمقل اهلل حلدي

رسي٦م أوص٤مه ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمسف سمت٘مقى اهلل وُمـ ُمٕمف ُمـ وأُمر أُمػما قمغم ضمٞمش أ

اعمسٚمٛملم ظمػما صمؿ ىم٤مل: "أهمزوا سمسؿ اهلل ذم ؾمبٞمؾ اهلل ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر سم٤مهلل أهمزوا وٓ 

ٞمدا وإذا ًم٘مٞم٧م قمدوك ُمـ اعمنميملم وم٤مدقمٝمؿ شمٖمٚمقا وٓ شمٖمدروا وٓ متثٚمقا وٓ شم٘متٚمقا وًم

ظمالل وم٠مجتٝمـ ُم٤م أضم٤مسمقك وم٤مىمبؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ أدقمٝمؿ إمم وإمم صمالث ظمّم٤مل أ

اإلؾمالم وم٢من أضم٤مسمقك وم٤مىمبؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ صمؿ ادقمٝمؿ إمم اًمتحقل ُمـ دارهؿ إمم 

دار اعمٝم٤مضمريـ وأظمؼمهؿ أهنؿ إن ومٕمٚمقا ذًمؽ ومٚمٝمؿ ُم٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمغم 

اعمسٚمٛملم جيري  ريـ وم٢من أبقا أن يتحقًمقا ُمٜمٝم٤م وم٠مظمؼمهؿ أهنؿ يٙمقٟمقن يم٠مقمراباعمٝم٤مضم

قمٚمٞمٝمؿ اًمذي جيري قمغم اعمسٚمٛملم وٓ يٙمقن هلؿ ذم اًمٗمئ واًمٖمٜمٞمٛم٦م ؿمئ إٓ أن جي٤مهدوا 

ُمع اعمسٚمٛملم وم٢من هؿ أبقا وم٤مؾم٠مخٝمؿ اجلزي٦م وم٢من أضم٤مسمقك وم٤مىمبؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ وإن 

دي٨م وذم اًمب٤مب أطم٤مدي٨م وىمد ذه٥م اجلٛمٝمقر أبقا وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مشمٚمٝمؿ" احل

إمم وضمقب اًمدقمقة عمـ مل شمبٖمٚمٝمؿ اًمدقمقة وٓ دم٥م عمـ ىمد سمٚمٖمتٝمؿ وذه٥م ىمقم إمم 

اًمقضمقب ُمٓمٚم٘م٤م وىمقم إمم قمدم اًمقضمقب ُمٓمٚم٘م٤م "وحيرم ىمتؾ اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل 

واًمِمٞمقخ إٓ" أن ي٘م٤مشمٚمقا ومٞمدومٕمقا سم٤مًم٘متؾ "ًمرضورة" حلدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم 

ة ُم٘متقًم٦م ذم سمٕمض ُمٖم٤مزي اًمٜمبل وهمػممه ومٜمٝمك رؾمقل اهلل  ☺ ٤م ىم٤مل: "وضمدت اُمرأ

و" حيرم "اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ إٓ إمم ومئ٦م" وىمد  -قمـ ىمتؾ اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من"  ☺ 

 مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ ٟمٓمؼ سمذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
وصمب٧م ذم ، [16]إنٗم٤مل:   َّمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع

ُمـ اًمسبع اعمقسم٘م٤مت وٓ ظمالف ذم قًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ هاًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م أن ا
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وسم٤مجلٛمٚم٦م جي٥م صمب٤مت اعمسٚمٛملم  -ذًمؽ وذم اجلٛمٚم٦م وإن اظمتٚمٗمقا ذم ُمسقهم٤مت اًمٗمرار

  .يقم اًمزطمػ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م زطمٗمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗمرار طمٞمٜمئذ يمبػمة ا ـه

رم  أُم٤م يمٚمامت اًمس٤مدة احلٜمٗمٞم٦م رم هذه إطمٙم٤مم يٚمخّمٝم٤م آُم٤مم اًم٘مدورى ؒ

اجلٝم٤مد ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم سمف ومريؼ ُمـ اًمٜم٤مس ؾم٘مط قمـ  :ومٞم٘مقل خمتٍمه(

اًمب٤مىملم وإن مل ي٘مؿ سمف أطمد أثؿ مجٞمع اًمٜم٤مس سمؽميمف وىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر واضم٥م وان مل يبدؤوٟم٤م 

وٓ جي٥م اجلٝم٤مد قمغم صبك وٓقمبد وٓ اُمرأة وٓ أقمٛمك وٓ ُم٘مٕمد وٓ أىمٓمع وان 

ة سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م اعمسٚمٛملم اًمد قمغم سمٚمد وضم٥م قمغم مجٞمعوهجؿ اًمٕمد ومع َترج اعمرأ

طمّمٜم٤م وإذن اعمقمم وإذا دظمؾ اعمسٚمٛمقن دار احلرب ومح٤مسوا ُمديٜم٦م أ واًمٕمبد سمٖمػم

دقمقهؿ إمم اإلؾمالم وم٢من أضم٤مسمقهؿ يمٗمقا قمـ ىمت٤مهلؿ وإن اُمتٜمٕمقا دقمقهؿ إمم أداء 

وٓ جيقز أن ي٘م٤مشمؾ ُمـ مل  اجلزي٦م وم٢من سمذًمقه٤م ومٚمٝمؿ ُم٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

ُمـ سمٚمٖمتف اًمدقمقة وٓ ققمقة اإلؾمالم إٓ سمٕمد أن يدقمقهؿ ويستح٥م أن يدقمشمبٚمٖمف د

جي٥م ذًمؽ وإن أبقا اؾمتٕم٤مٟمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وطم٤مرسمقهؿ وٟمّمبقا قمٚمٞمٝمؿ اعمج٤مٟمٞمؼ 

وطمرىمقهؿ وأرؾمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ اح٤مء وىمٓمٕمقا أؿمج٤مرهؿ وأومسدوا زروقمٝمؿ وٓ سم٠مس 

ٞم٤من اعمسٚمٛملم شم٤مضمر وإن شمؽمؾمقا سمّمبوسمرُمٞمٝمؿ وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ُمسٚمؿ أؾمػم أ

 سم٤مٕؾم٤مرى مل يٙمٗمقا قمـ رُمٞمٝمؿ وي٘مّمدون سم٤مًمرُمل اًمٙمٗم٤مر وٓ سم٠مس سم٢مظمراج اًمٜمس٤مءوأ

ة إٓ سم٢مذن  واعمّم٤مطمػ ُمع اعمسٚمٛملم إذا يم٤من قمسٙمرا قمٔمٞمام ي١مُمـ قمٚمٞمف وٓ شم٘م٤مشمؾ اعمرأ

ويٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمٛملم أن ٓ يٖمدروا وزوضمٝم٤م وٓ اًمٕمبد إٓ سم٢مذن ؾمٞمده إٓ أن هيجؿ اًمٕمد

ة أوٓ يٖمٚمقا وٓ يٛمث ؿمٞمخ٤م وم٤مٟمٞم٤م وٓ صبٞم٤م وٓ أقمٛمك وٓ ُم٘مٕمدا وٚمقا وٓ ي٘متٚمقا اُمرأ

ة ُمٚمٙمف وٓ ي٘متٚمقا جمٜمقٟم٤موإٓ أن يٙمقن ه١مٓء ممـ ًمف رأي ذم احلرب أ وإذا  شمٙمقن اعمرأ

ومري٘م٤م ُمٜمٝمؿ ويم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم ورأى إُم٤مم أن يّم٤مًمح أهؾ احلرب أ

ح أنٗمع ٟمبذ إًمٞمٝمؿ وىم٤مشمٚمٝمؿ وإن ومال سم٠مس سمف وإن ص٤محلٝمؿ ُمدة صمؿ رأى أن ٟم٘مض اًمّمٚم

وإذا ظمرج قمبٞمدهؿ إمم  سمدؤوا سمخٞم٤مٟم٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ ومل يٜمبذ إًمٞمٝمؿ إذا يم٤من ذًمؽ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ
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قمسٙمر اعمسٚمٛملم ومٝمؿ أطمرار وٓ سم٠مس سم٠من يٕمٚمؼ اًمٕمسٙمر رم دار احلرب وي٠ميمٚمقا ُم٤م 

وضمدواه ُمـ اًمٓمٕم٤مم ويستٕمٛمٚمقن احلٓم٥م ويدهٜمقن سم٤مًمدهـ وي٘م٤مشمٚمقن سمام جيدوٟمف ُمـ 

ٖمػم ىمسٛمف ذًمؽ وٓ جيقز أن يبٞمٕمقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م وُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ أطمرز اًمسالح سم

ذُمل وم٢من ووديٕم٦م ذم يد ُمسٚمؿ أوذم يده أقسم٢مؾمالُمف ٟمٗمسف وأوٓد اًمّمٖم٤مر ويمؾ ُم٤مل ه

فمٝمرٟم٤م قمغم اًمدار ومٕم٘م٤مره ذمء وزوضمتف ذمء ومحٚمٝم٤م ذمء وأوٓده ومئ وٓ يٜمبٖمل أن يب٤مع 

ون سم٤مٕؾم٤مرى قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل اًمسالح ُمـ أهؾ احلرب وٓ جيٝمز إًمٞمٝمؿ وٓ يٗمد

قمٚمٞمٝمؿ وإذا ومتح اإلُم٤مم  يٗم٤مدى هبؿ أؾم٤مرى اعمسٚمٛملم وٓ جيقز اعمـ :يقؾمػ وحمٛمدقأب

إن ؿم٤مء ىمسٛمف سملم اًمٖم٤مٟمٛملم وإن ؿم٤مء أىمر أهٚمف قمٚمٞمف ووضع  :سم٤مخلٞم٤مرقسمٚمدا قمٜمقة ومٝم

ىم٤مًمف ص٤مطم٥م  وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ضمدا ذم إؾم٤مرى سم٤مخلٞم٤مر ا ـهققمٚمٞمٝمؿ اخلراج وه

وسمٕمد شمٚمؽ اعمدارؾم٦م اظمقاٟمك  -قمـ اح٤مًمٙمٞم٦م  اًم٘م٤مىض قمبد اًمقه٤مب ؒاًمتٚم٘ملم 

يتس٤مءل أطمٞم٤مء  (اًمدقم٤مة وهمػمهؿ ظم٤مص٦م رم أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد )ذروة ؾمٜم٤مم ديٜمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ

أىمقل  ؟يمٞمػ ٟمج٤مهد رم فمؾ واىمع إُم٦م اًمٔم٤مهر ًمٚمٕمٞم٤من وٓ حيت٤مج إمم سمٞم٤من اًم٘مٚمقب

ْمال قمـ قم٘مقًمٜم٤م ىمقل احلبٞم٥م أُم٤مُمٜم٤م اًم٘مّمد واإلرادة ورم ىمٚمقسمٜم٤م وم ًمٜمٗمسك ىمبؾ اظمقاٟمك

ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل )ُمرومققم٤م  يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ؒ ☺ اعمّمٓمٗمك 

ومل ) :☺ وشم٠مُمؾ ُمٕمك ذم ىمقًمف  (ُم٤مت قمغم ؿمٕمب٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقوحيدث ٟمٗمسف سم٤مًمٖمز

وُم٤م أمجٚمف ُمـ إقمداد ٟمٗمز وايامٟمك وسمدين ًمٞمقم احلسؿ أهي٤م  (حيدث ٟمٗمسف سم٤مًمٖمزو

أُم٤مُمٜم٤م أجْم٤م أبقاب اجلٝم٤مد آصمٜم٤م قمنم سمٛمٕمٜم٤مه  اعمسٚمٛمقن اًمّم٤مدىمقن أخستؿ ُمٕمك سم٠من

طمٞم٨م اًمٓم٤مىم٦م واًمقؾمع ًمٚمجٛمٞمع وُمـ هٜم٤م مل شمٙمـ ُمب٤مًمٖم٦م  اًمٕم٤مم يمام ؾمبؼ سمٞم٤مهن٤م ُمـ اًمزاد

واًمٞمؽ اظمك اعمب٤مرك ُمقضمز  -اًم٘مقل سم٠من ضمٜمس اجلٝم٤مد ومرض قملم  ُمـ سمٕمض أئٛمتٜم٤م

 م اجلٝم٤مدوُمـ أطمٙم٤م ُمٜمت٘مك ُمـ وم٘مف اجلٝم٤مد أؾم٠مل اهلل آٟمتٗم٤مع سمف رم ُمٞمداٟمؽ اًمنميػ

ـْ َأُْمِر » :☺ ىَم٤مَل  ىم٤مل ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم ؒ ـْ َوزِمَ ُِم اًمٚم ُٝمؿ  َُم

ـْ ؿَمؼ  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مؿْمُ٘مْؼ قَمَٚمْٞمفِ  ـْ [ُُمْسٚمِؿٌ ] شاعْمُْسٚمِِٛملْمَ ؿَمْٞمًئ٤م وَمَروَمَؼ هِبِْؿ وَم٤مْروُمْؼ سمِِف، َوَُم . قَمغَم َُم
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َٓ ُيٓمِْٞمُ٘مْقنَ وَٝم٤مٍد أَ شَمَقمم  َأُْمَر اعْمُْسٚمِِٛملْمَ ذِمْ ضمِ  َٗمُٝمْؿ َُم٤م  ٓ  ُيَٙمٚمِّ ِه َأ ُتُف  ،هَمػْمِ َٓ َُم٤م شَمُِمدُّ َُمَِم٘م  َو

ـَ  ،قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  سَمْؾ ُيٜم٤َمِوُب سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ذِمْ َذًمَِؽ وَمُٞمْٖمِزْي سَمْٕمَْمُٝمْؿ  ،وَماَل ُيْٖمِزْي ىَمْقًُم٤م َوُيِرْيُح آظَمِرْي

حْيِ  ـَ َوُيِرْيُح سَمْٕمَْمُٝمْؿ صُمؿ  ُيْٖمِزي اعْمُْسؽَمِ ٓ  َأْن حَيْرُضَ ُُمِٝمؿٌّ وَمَٞمْجَٛمُع ًَمُف  ،لْمَ َوُيِرْيُح اًْمَٖم٤مِزْي إِ

ِة.وُمـ اًمسٜم٦م ذيمر اهلل سم٤مًمٙمبػم  قَمغَم ظَمْٞمؼَمَ َوىَمْد ظَمَرَج  مَجِْٞمَع اًْمُٖمَزا
ِ
َف َرؾُمْقُل اهلل َح ٤م َأْذَ

ـَ إِٟم ٤م إَِذا َٟمَزًمْ  ،ظَمِرسَم٧ْم ظَمْٞمؼَمُ  ،اهلُل َأيْمؼَمُ »َأْهُٚمَٝم٤م ىَم٤مَل:  ش ٜم٤َم سمَِس٤مطَم٦ِم ىَمْقٍم وَمَس٤مَء َصَب٤مُح اعمُٜمَْذِرْي

. وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤مك إرسى واًمثب٤مت قمٜمد اًمٚم٘م٤مء ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم: [اًْمُبَخ٤مِريُّ ] (1)

 :]اًمٜمس٤مء َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

 مج ُّٱَوىَم٤مَل: [، 45]إنٗم٤مل: َّمغ  جغ مع جعُّٱ.ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم: [75
 َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱ :َوىَم٤مَل شمٕم٤ممم[، 15]إنٗم٤مل:
.اًمثُُّبْقُت ذِم اًْمِ٘مَت٤مِل ؾَمَب٥ٌم ًمِٚمٜم ٍْمِ [4]اًمّمػ:   َّ مج حج مث  هت

٤مِر ىَم٤مـمٌِع ًمَِرضَم٤مِئِٝمؿْ  ،َواًمٔم ْٗمرِ   .ُُمْْمِٕمٌػ ًمُِ٘مُٚمْقِب اًْمُٙمٗم 

٤مِر  ـْ َأجِْدي اًْمُٙمٗم  ى اعْمُْسٚمِِٛملْمَ ُِم ـْ َأوْمَْمِؾ اًْمُ٘مُرسَم٤مِت،َوىَمْد ىَم٤مَل سَمْٕمُض إِْٟمَ٘م٤مُذ َأرْسَ ُِم

ْوا ُُمْسٚمِاًم َواطِمًدا َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأْن ُٟمَقافم٥َِم قَمغَم ىِمَت٤مهِلِْؿ طَمت ك ُٟمَخٚمَِّّمُف  :" إَِذا َأرَسُ
ِ
اًْمُٕمَٚماَمء

؟ىمَ وأَ  ـَ اعْمُْسٚمِِٛملْمَ ا ُِم ْوا ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػِْمً ُـّ إَِذا َأرَسُ  من زن ُّٱ ٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم:ُٟمبِْٞمَدُهْؿ "، وَماَم اًمٔم 
ٌد: ] (1) َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ٛم   [35حُمَ

سَملْمِ  ْٚمُؿ اجْل٤َمِئُز قَمغَم َضْ ُب اْل ً :اًمسِّ ْ ُل ااًمرض  ك)ُهْدَٟم٦ٌم  :و  َدقَم٦ٌم  :َوشُمَسٛم  ُصْٚمٌح َوُُمَقا

ًة ُُمَٕمٞم ٜم٦َمً َوِهَل ُُمَّم٤محَل٦َُم َأْهِؾ احْلَْرِب قَمغَم شَمْرِك  ،(َوُُمَٕم٤مَهَدٌة َوُُمَس٤معَم٦َمٌ  يَمُّمْٚمِح  ،اًْمِ٘مَت٤مِل ُُمد 

ؾْمتَِج٤مسَم٦ُم هَلُْؿ  ِٓ َُم٤مِم ا  وَمَٞمِج٥ُم قَمغَم اإْلِ
ِ
َقْمَداء ْٕ ـَ ا ٤م َأْن شَمُٙمْقَن سمَِٓمَٚم٥ٍم ُِم احْلَُدْيبِٞم ٦ِم، َوِهَل إُِم 

ـْ َأْرسَمَٕم٦ِم َأؿْمُٝمرٍ  َٓ َيِزْيَد َأضَمُٚمَٝم٤م قَم ٤م َأْن شَمُٙمْقَن سمَِٓمَٚم٥ٍم ُمِ  ،قَمغَم َأْن  ـَ اعْمُْسٚمِِٛملْمَ وَمَٔم٤مِهُر َوإُِم 

ََي٦ِم َيُدلُّ قَمغَم اًمٜم ْٝمِل  ْٔ ِرَدةِ  ،ا َر سَمْٕمَد اجْلَْٛمِع سَملْمَ اًمٜمُُّّمْقِص اًْمَقا ـْ شَمَ٘مر  ُز ـَمَٚم٥ِم  :ًَمِٙم ضَمَقا
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ْٚمِح قِمٜمَْد فُمُٝمْقِر اعْمَّْمَٚمَح٦ِم وِمْٞمِف َوشَمْرضِمْٞمِحَٝم٤م ْٚمَؿ سمَِٛمْٕمٜمَ  .اًمّمُّ ُ َأن  اًمسِّ ك ُُمَّم٤محَل٦َِم َوهِبََذا َيَتَبلم 

ٌم َوسَم٤مـمٌِؾ  َوَأىْمَبُح ُِمٜمُْف َأْن َيُٙمْقَن َذًمَِؽ قَمغَم  ،َأْهِؾ احْلَْرِب قَمغَم شَمْرِك اًْمِ٘مَت٤مِل َأبًَدا طَمَرا

ـْ سماَِلِد اعْمُْسٚمِِٛملْمَ  تِِٝمْؿ سَم٠َمْرٍض ُِم قِملٍّ يَمُٛمَس٤محَمَ ـْ طمٙم٤مم قَوهُ  ،طِمَس٤مِب طَمؼٍّ َذْ ُه ُِم َُم٤م َٟمَرا

اِف سمِِٙمَٞم٤مهِنُِؿ اًْمَٖم٤مِص٥ِم ذِمْ وِمَٚمْسِٓملْمَ اعْمَُب٤مَريَم٦مِ ذِمْ ُُمَّم٤محَلَ  !اًمزُم٤من قْمؽِمَ
ِٓ  ،٦ِم اًْمَٞمُٝمْقِد سمِٜم٤َمًء قَمغَم ا

ْٚمُٕمْقٟملِْمَ   اعْمَ
ِ
ء َٓ ُْؿ َيْسَتبِْٞمُحْقَن طُمُرَُم٤مِت اعْمُْسٚمِِٛملْمَ طِمَٗم٤مفًم٤م قَمغَم ُودِّ َه١ُم وَمَتب ٧ْم َيَدا  !طَمت ك َأهن 

ـْ سَم٤مَدَر إمَِم َهَذا ا ْٚمِؿ اًْمَٕمٔمِْٞمِؿ َوقَمِٛمَؾ سمِفِ َُم  ذِمْ  ؛ًْمٔمُّ
اَلـملِْمِ  اًمس 

ِ
ء َٓ َٓ قُمْذَر حِل٤َمؿِمَٞم٦ِم َه١ُم ُف  وَم٢ِمٟم 

وَمَ٘متِِٝمْؿ َوـَم٤مقَمتِِٝمؿْ  َْخُٚمْقٍق ذِمْ َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اخْل٤َمًمِِؼ  ،ُُمَقا
ِ
َٓ ـَم٤مقَم٦َم عم ُب اًمث ٤ميِنْ  .إِ ْذ  ْ  ،اؾْمتِْئاَمنٌ  :اًمرض 

َُمَ قَوهُ  ْٕ ـْ َأْهِؾ احْلَْرِب ىَمْد ـَمَٚمَبُف ُِمٜمْفُ إقِْمَٓم٤مُء ُُمْسٚمٍِؿ ا  مص ُّٱ :ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم  ،٤مَن ًمَِٗمْرٍد ُِم
  َّحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم:] [6]اًمتقسم٦م: 
  .[4]حمٛمد:  َّ اك يق ىق يف ىف يث

قَم٤مءُ  ٤م"اًمدُّ ؾْماَل  َوَأُم  ْٚمِح":وَمَْمْٞمٌؿ قَمغَم اإْلِ ـٌ ،مِ إمَِم اًمّمُّ ٓ  ذِمْ طَم٤مِل  ،َوُذلٌّ َوَوْه
ْقُز إِ وَماَل جَيُ

َٓ ُيٓمِٞمُْ٘مُف اعْمُْسٚمُِٛمْقَن يَماَم قَمَزَم  ِر َوَدوْمِع أَ َُْمٍر  ْضٓمَِرا ِٓ َأْن ُيَّم٤مًمَِح قَم٤مَم اخْلَٜمَْدِق قَمغَم  ☺ ا

ِدْيٜم٦َمِ  ـْ َذِّ  ؛صُمُٚم٨ِم صماَِمِر اعْمَ  اسْمُتكِمَ سمَِٙمْٚم٥ٍم قَمُ٘مْقٍر وَمَِمَٖمَٚمُف قَم
ـِ تِِف سمَِرهِمْٞمِػ ظُمْبٍز وَماَل َوَُم ِه َوَأِذي 

ـْ ظِمْٞمَػ ظِمَٞم٤مَٟمُتُف ": .َضْٞمَؿ قَمَٚمْٞمِف ذِمْ َذًمَِؽ  ٤م " َٟمْبُذ اًْمَٕمْٝمِد إمَِم َُم وَمٚمِْٚمُٛمَس٤مَواِة ذِم اخْلَْقِف  َوَأُم 

ـَ اًمٓم َروَملْمِ  ْيُد سمَِسَب٥ِم اًمٜم ٘مْ  .يَمْٞماَل َٟمَخ٤مَف َوَي٠ْمَُمٜمُْقا  ،ُِم ٤م " اًمت نْمِ ض": وَمَٛمْٕمٜم٤َمُه َأْن َيْٗمَٕمَؾ َوَأُم 

ـَْمَٗم٤ملِ  ْٕ  َوا
ِ
ِل َوؾَمْبِل اًمٜمَِّس٤مء َُْمَقا ْٕ ْرىَم٤مِق َوَأظْمِذ ا َرْسِ َواحْلٍَْمِ َواإْلِ ْٕ ـَ ا ُف  ،هِبِْؿ ُِم َُم٤م خُيَقِّ

ـْ ُِم٨ْم ِْل  ـَ اًْمباَِلِد ظَمْقوًم٤م ُِم ُدْوا ُِم ُهْؿ َأْن ُيِّمٞمَْبُٝمْؿ ُِم٨ْم ُْل َُم٤م َأَص٤مهَبُْؿ وَمَٞمنْمُ  :َأْي  ،َذًمَِؽ هَمػْمَ

 .هَيُْرسُمْقا ُِمٜمْٝم٤م ا ـه

قمـ اسمـ قمٛمر سمسٜمده  روى اًمبخ٤مرى ؒ وُمـ أظمالق اًم٘مت٤مل رم ؾمبٞمؾ اهلل -

ومٜمٝمك رؾمقل  ☺ وضمدت اُمرأة ُم٘متقًم٦م ذم سمٕمض ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ¶
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 :أنف ىم٤مل ◙قمـ أيب هريرة وروى سمسٜمده  قمـ ىمتؾ اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من ☺ اهلل 

صمؿ  .(إن وضمدشمؿ ومالٟم٤م وومالٟم٤م وم٠مطمرىمقمه٤م سم٤مًمٜم٤مر)٘م٤مل ذم سمٕم٨م وم ☺ سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل 

إين أُمرشمٙمؿ أن حترىمقا ومالٟم٤م وومالٟم٤م وإن )طملم أردٟم٤م اخلروج  ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(اًمٜم٤مر ٓ يٕمذب هب٤م إٓ اهلل وم٢من وضمدمتقمه٤م وم٤مىمتٚمقمه٤م

ويٛمٜمع ضمٞمِمف ُمـ اًمٗمس٤مد واعمٕم٤ميص؛ ٕهن٤م ؾمب٥م اخلذٓن، وشمريمٝم٤م داع ًمٚمٜمٍم، 

يٛمٜمع ضمٞمِمف ُمـ اًمتِم٤مهمؾ سم٤مًمتج٤مرة اح٤مٟمٕم٦م هلؿ ُمـ اًم٘مت٤مل، ويٕمد وؾمب٥م ًمٚمٔمٗمر. و

إُمػم اًمّم٤مسمر ذم اًم٘مت٤مل سم٠مضمر وٟمٗمؾ شمرهمٞمًب٤م ًمف ومٞمف، وخيٗمل أُمره ُم٤م أُمٙمـ إظمٗم٤مؤه ًمئال 

أنف يم٤من إذا أراد همزوة، وروى  ☺ سمف. قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمٜمبل ويٕمٚمؿ اًمٕمد

ظمؼمة سم٤مًمٓمرق طمتك ٓ خيٗمك  ممـ ًمفوسمٖمػمه٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ويبٕم٨م اًمٕمٞمقن قمغم اًمٕمد

هيتؿ  ♠وُمٕمروم٦م أرسارهؿ، يمام يم٤من وقمٚمٞمف أُمر اًمٕمدو، وهيتؿ سم٤مىمتٗم٤مء آصم٤مر اًمٕمد

سم٤مىمتٗم٤مء أظمب٤مر اًمٕمدو، وُمٕمروم٦م أرسارهؿ واؾمتٓمالع ظمب٤مي٤مهؿ، ومٙم٤من يبٕم٨م اًمٕمٞمقن 

ي٤مه وهمزواشمف ويِم٤مور ذم أُمر اجلٝم٤مد  ☺ ًمٞم٠متقه سمخؼمهؿ يمام يم٤من ديدٟمف  رم رسا

 . [159]آل قمٛمران: ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ اًمديـ؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:اعمسٚمٛملم ذا اًمرأي و

وقمـ أيب  ☺ وقمـ أنس أن اًمٜمبل  ،[38]اًمِمقرى:   َّ ٰى ين ىن ُّٱ وىم٤مل:

رواه أمحد  . ☺ هريرة ىم٤مل: ُم٤م رأج٧م أطمًدا أيمثر ُمِمقرة ٕصح٤مسمف ُمـ رؾمقل اهلل 

ثر أيم واًمِم٤مومٕمل، وروى اًمبٖمقي سمسٜمده، قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأج٧م رضماًل 

ويٚمزم اجلٞمش ـم٤مقم٦م إُمػم ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م،  ،☺  ٚمرضم٤مل ُمـ رؾمقل اهلل اؾمتِم٤مرة ًم

 جل مك لك خك حك جك ُّٱويٚمزُمٝمؿ اًمٜمّمح واًمّمؼم ُمٕمف؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ◙ وحلدي٨م أيب هريرة  ؛[95]اًمٜمس٤مء: ٱَّهل مل  خل حل

ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمَم اهلل، وُمـ يٓمع » :☺ اهلل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش ل، وُمـ يٕمص إُمػم وم٘مد قمّم٤مينإُمػم وم٘مد أـم٤مقمٜم
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قمغم اعمرء اعمسٚمؿ اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م »ىم٤مل:  ☺ قمـ اًمٜمبل  ¶وقمـ اسمـ قمٛمر 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. وقمٜمف ىم٤مل: ش ومٞمام أطم٥م ويمره، إٓ أن ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م، ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م

ُمتٗمؼ ش ومٞمؿ اؾمتٓمٕمتؿ»قمغم اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م، ي٘مقل ًمٜم٤م:  ☺ يمٜم٤م إذا سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل 

ُمـ يمره ُمـ أُمػمه ؿمٞمئ٤ًم »ىم٤مل:  ☺ أن رؾمقل اهلل  ¶ف. وقمـ اسمـ قمب٤مس قمٚمٞم

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. وقمـ أنس ش ومٚمٞمّمؼم، وم٢مٟمف ُمـ ظمرج ُمـ اًمسٚمٓم٤من ؿمؼًما ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وإن اؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمبد » :☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙ 

ومٕمـ أيب رىمٞم٦م متٞمؿ رواه اًمبخ٤مري. وأُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜمّمح، ش طمبٌم، يم٠من رأؾمف زسمٞمب٦م

َـ؟ ىم٤مل: شاًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م»ىم٤مل:  ☺ أن اًمٜمبل ◙ اًمداري 
ِ
هلل »، ىمٚمٜم٤م: عم

رواه ُمسٚمؿ. وقمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل ش وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمسٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ

قمغم إىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، واًمٜمّمح  ☺ ىم٤مل: سم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل  ،◙

وم٠مبقا، وُمػم سم٤مًمّمالة مج٤مقم٦م، وىم٧م ًم٘م٤مء اًمٕمدأُمرهؿ إقًمٙمؾ ُمسٚمؿ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ومٚم

 مع جع مظ ُّٱ قمّمقا ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م. وأُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم اًمّمؼم، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
رم وضمقب ـم٤مقم٦م  روى اًمبخ٤مرى ؒ-[200]آل قمٛمران:   َّمغ  جغ

قمغم  ☺ ضمٕمؾ اًمٜمبل  :حيدث ىم٤مل¶اًمؼماء سمـ قم٤مزب  إُمػم سمسٜمده قمـ

إن رأجتٛمقٟم٤م )سمـ ضمبػم وم٘م٤مل قمبد اهلل  -ويم٤مٟمقا مخسلم رضمال  -اًمرضم٤مًم٦م يقم أطمد 

َتٓمٗمٜم٤م اًمٓمػم ومال شمؼمطمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ هذا طمتك أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ وإن رأجتٛمقٟم٤م هزُمٜم٤م اًم٘مقم 

ومٝمزُمقهؿ ىم٤مل وم٠من٤م واهلل رأج٧م اًمٜمس٤مء  .(وأوـم٠من٤مهؿ ومال شمؼمطمقا طمتك أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ

وم٘م٤مل أصح٤مب قمبد اهلل سمـ  .يِمتددن ىمد سمدت ظمالظمٚمٝمـ وأؾمقىمٝمـ راومٕم٤مت صمٞم٤مهبـ

وم٘م٤مل قمبد اهلل اسمـ ضمبػم  ؟ي ىمقم اًمٖمٜمٞمٛم٦م فمٝمر أصح٤مسمٙمؿ ومام شمٜمتٔمرونضمبػم اًمٖمٜمٞمٛم٦م أ

ىم٤مًمقا واهلل ًمٜم٠متلم اًمٜم٤مس ومٚمٜمّمٞمبـ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م  ؟☺ أنسٞمتؿ ُم٤م ىم٤مل ًمٙمؿ رؾمقل اهلل 

ومٚمام أتقهؿ سوم٧م وضمقهٝمؿ وم٠مىمبٚمقا ُمٜمٝمزُملم ومذاك إذ يدقمقهؿ اًمرؾمقل ذم أظمراهؿ 

 ☺ ٜم٤م ؾمبٕملم ويم٤من اًمٜمبل همػم اصمٜمل قمنم رضمال وم٠مص٤مسمقا ُم ☺ ومٚمؿ يبؼ ُمع اًمٜمبل 
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 .وأصح٤مسمف أص٤مب ُمـ اعمنميملم يقم سمدر أرسمٕملم وُم٤مئ٦م ؾمبٕملم أؾمػما وؾمبٕملم ىمتٞمال

أن جيٞمبقه صمؿ ىم٤مل أذم  ☺ ؾمٗمٞم٤من أذم اًم٘مقم حمٛمد صمالث ُمرات ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمبل قوم٘م٤مل أب

اًم٘مقم اسمـ أيب ىمح٤موم٦م صمالث ُمرات صمؿ ىم٤مل أذم اًم٘مقم اسمـ اخلٓم٤مب صمالث ُمرات صمؿ 

وم٘م٤مل أُم٤م ه١مٓء وم٘مد ىمتٚمقا ومام ُمٚمؽ قمٛمر ٟمٗمسف وم٘م٤مل يمذسم٧م واهلل ي٤م  رضمع إمم أصح٤مسمف

ىم٤مل يقم سمٞمقم سمدر  .اهلل إن اًمذيـ قمددت أطمٞم٤مء يمٚمٝمؿ وىمد سم٘مل ًمؽ ُم٤م يس١موكوقمد

واحلرب ؾمج٤مل إٟمٙمؿ ؾمتجدون ذم اًم٘مقم ُمثٚم٦م مل آُمر هب٤م ومل شمسقؤين صمؿ أظمذ يردمز 

ىم٤مل  ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ٟم٘مقلىم٤مًمقا  .(أٓ دمٞمبقٟمف) ☺ اقمؾ هبؾ اقمؾ هبؾ ىم٤مل اًمٜمبل 

أٓ ) ☺ ىم٤مل إن ًمٜم٤م اًمٕمزى وٓ قمزى ًمٙمؿ وم٘م٤مل اًمٜمبل  .(ىمقًمقا اهلل أقمغم وأضمؾ)

  .(ىمقًمقا اهلل ُمقٟٓم٤م وٓ ُمقمم ًمٙمؿ)ىم٤مل  ؟ىم٤مل ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ٟم٘مقل .(دمٞمبقٟمف

قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ أبٞمف ىم٤مل ٟمزًم٧م سمسٜمده  ورم إنٗم٤مل روى ُمسٚمؿ ؒ

وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ٟمٗمٚمٜمٞمف. وم٘م٤مل  ☺  ٧م ؾمٞمٗم٤م وم٠متك سمف اًمٜمبكرم أرسمع آي٤مت أصب

صمؿ ىم٤مم وم٘م٤مل ٟمٗمٚمٜمٞمف ي٤م  .شضٕمف ُمـ طمٞم٨م أظمذشمف» ☺  صمؿ ىم٤مم وم٘م٤مل ًمف اًمٜمبك .شضٕمف»

وم٘م٤مم وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ٟمٗمٚمٜمٞمف أأضمٕمؾ يمٛمـ ٓ همٜم٤مء ًمف  .شضٕمف»رؾمقل اهلل. وم٘م٤مل 

ي٦م )يس٠مخقٟمؽ قمـ ىم٤مل ومٜمزًم٧م هذه أ .شضٕمف ُمـ طمٞم٨م أظمذشمف» ☺  وم٘م٤مل ًمف اًمٜمبك

ىم٤مل اهلل ضمؾ  رم اإلذاف وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ؒ إنٗم٤مل ىمؾ إنٗم٤مل هلل واًمرؾمقل(

( 855)ح  [٤41مل: إنٗم]  َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ذيمره:

ومٚمف  ا ومٚمف يمذا، وُمـ أرس أؾمػمً  أنف ىم٤مل يقم سمدر: ُمـ ىمتؾ ىمتٞماًل  ☺ ورويٜم٤م قمـ اًمٜمبل

ُم٤م اًمِمب٤مب ومس٤مرقمقا إمم اًم٘متؾ، واعمٖم٤مٟمؿ، يمذا، وم٠مُم٤م اعمِمٞمخ٦م ومثبتقا حت٧م اًمراي٤مت، وأ

يم٤من ُمٜمٙمؿ رء ق، وًماىم٤مل: ىم٤مًم٧م اًمِمٞمخ٦م ًمٚمِمب٤من: أذيمقٟم٤م ُمٕمٙمؿ وم٢مٟم٤م يمٜم٤م ًمٙمؿ ردءً 

، وم٤مظمتّمٛمقا إمم رؾمقل اهلل َنَْٗم٤ملِ »ومٜمزًم٧م:  ،☺ جل٠متؿ إًمٞمٜم٤م، وم٠مبقا ْٕ ـِ ا  شَيْس٠َمُخقَٟمَؽ قَم

ُمـ يستحؼ مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وم٠مقمٚمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف  أي٦م، وم٘مسؿ اًمٖمٜم٤مئؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمتسقي٦م.

ىمسؿ ذًمؽ، وسمٞم٤من  ☺ ومل يذيمر ذم يمت٤مسمف ُمستح٘مل أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمٝم٤م، ومتقمم رؾمقل اهلل
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ُم٤م يستح٘مف اًمٗم٤مرس واًمراضمؾ ُمٜمف. وم٠مثب٧م ًمٚمٗم٤مرس: صمالصم٦م أؾمٝمؿ ؾمٝمؿ ًمف وؾمٝمامن 

]اًمٜمحؾ:   َّٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ :ًمٗمرؾمف. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

أنف ومرض ًمٚمٗمرس ؾمٝمٛملم وًمٚمراضمؾ  أي٦م، وضم٤مء احلدي٨م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب [44

ؾمٝمؿ، هذا ُمذه٥م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز، وسمف ىم٤مل احلسـ اًمبٍمي، واسمـ ؾمػميـ، 

وُمٙمحقل، وطمبٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، وسمف ىم٤مل قمقام قمٚمامء إُمّم٤مر ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م. 

وممـ ىم٤مل ذًمؽ ُم٤مًمؽ وُمـ شمبٕمف ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، ويمذًمؽ ىم٤مل إوزاقمل وُمـ واوم٘مف 

ىمقل اًمٚمٞم٨م قيمذًمؽ ىم٤مل اًمثقري وُمـ واوم٘مف ُمـ أهؾ اًمٕمراق، وهُمـ أهؾ اًمِم٤مم، و

سمـ ؾمٕمد وُمـ شمبٕمف ُمـ أهؾ ُمٍم ويمذًمؽ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأصح٤مسمف. وسمف ىم٤مل أمحد 

وإؾمح٤مق،ويٕم٘مقب، وحمٛمد، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا ظم٤مًمػ ذًمؽ إٓ اًمٜمٕمامن، سم٠منف ظم٤مًمػ ومٞمف 

 ٗمرس إٓ ؾمٝماًم اًمسٜمـ وُم٤م قمٚمٞمف محؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، ىم٤مل: ٓ يسٝمؿ ًمٚم

 ا ـه.اُمٝمجقرً  ا، وظم٤مًمٗمف أصح٤مسمف، ومب٘مل ىمقًمف ُمٜمٗمردً اواطمدً 

قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر رىض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل سمسٜمده  وروى اًمبخ٤مري ؒ

ي٤م ٕنٗمسٝمؿ ظم٤مص٦م ؾمقى ىمسؿ  ☺  اهلل ىمد يم٤من يٜمٗمؾ سمٕمض ُمـ يبٕم٨م ُمـ اًمرسا

اًمٜمٗمؾ  ىمسؿ ذم ☺  أن رؾمقل اهلل وقمٜمفقم٤مُم٦م اجلٞمش واخلٛمس رم ذًمؽ واضم٥م يمٚمف.

قمـ قمٛمر ىم٤مل يم٤مٟم٧م ورم اًمٗمئ روى سمسٜمده قمـ  -ًمٚمٗمرس ؾمٝمٛملم وًمٚمرضمؾ ؾمٝمام.

أُمقال سمٜمك اًمٜمْمػم مم٤م أوم٤مء اهلل قمغم رؾمقًمف مم٤م مل يقضمػ قمٚمٞمف اعمسٚمٛمقن سمخٞمؾ وٓ 

ظم٤مص٦م ومٙم٤من يٜمٗمؼ قمغم أهٚمف ٟمٗم٘م٦م ؾمٜم٦م وُم٤م سم٘مك جيٕمٚمف رم  ☺  ريم٤مب ومٙم٤مٟم٧م ًمٚمٜمبل

 اًمٙمراع واًمسالح قمدة رم ؾمبٞمؾ اهلل.

 ¶اسمـ قمب٤مساًمبخ٤مرى رم أداء اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م سمسٜمده قمـ وروى  

ىمدم وومد قمبد اًم٘مٞمس وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م هذا احلل ُمـ رسمٞمٕم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ  :ي٘مقل

إًمٞمف ُمـ قيمٗم٤مر ُمرض ومٚمسٜم٤م ٟمّمؾ إًمٞمؽ إٓ ذم اًمِمٝمر احلرام ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ٟم٠مظمذ سمف وٟمدقم
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 -هلل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع اإليامن سم٤م)وراءٟم٤م ىم٤مل 

وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصٞم٤مم رُمْم٤من وأن شم١مدوا هلل مخس ُم٤م  -وقم٘مد سمٞمده 

وٟمحـ  ☺ سمٚمٖمٜم٤م خمرج اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙قمـ أيب ُمقؾمك وروى سمسٜمده .همٜمٛمتؿ

سمردة وأظمر قسم٤مًمٞمٛمـ ومخرضمٜم٤م ُمٝم٤مضمريـ إًمٞمف أن٤م وأظمقان زم أن٤م أصٖمرهؿ أطمدمه٤م أب

اصمٜملم ومخسلم رضمال ُمـ ىمقُمل وسمْمع وإُم٤م ىم٤مل ذم صمالصم٦م ومخسلم أرهؿ إُم٤م ىم٤مل ذم قأب

ومريمبٜم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م وم٠مخ٘متٜم٤م ؾمٗمٞمٜمتٜم٤م إمم اًمٜمج٤مر سم٤محلبِم٦م وواوم٘مٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

سمٕمثٜم٤مه٤م هٜم٤م وأُمرٟم٤م سم٤مإلىم٤مُم٦م وم٠مىمٞمٛمقا  ☺ وأصح٤مسمف قمٜمده وم٘م٤مل ضمٕمٗمر إن رؾمقل اهلل 

وم٘مٜم٤م اًمٜمبل  لم اومتتح ظمٞمؼم وم٠مؾمٝمؿ ًمٜم٤م طم ☺ ُمٕمٜم٤م وم٠مىمٛمٜم٤م ُمٕمف طمتك ىمدُمٜم٤م مجٞمٕم٤م ومقا

ىم٤مل وم٠مقمٓم٤مٟم٤م ُمٜمٝم٤م وُم٤م ىمسؿ ٕطمد هم٤مب قمـ ومتح ظمٞمؼم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م إٓ عمـ ؿمٝمد ُمٕمف وأ

اًمٖمٚمق: اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعمٖمٜمؿ  - إٓ أصح٤مب ؾمٗمٞمٜمتٜم٤م ُمع ضمٕمٗمر وأصح٤مسمف ىمسؿ هلؿ ُمٕمٝمؿ

؛ ٕن ص٤مطمبف خيٗمٞمف ذم ُمت٤مقمف. وحيرم اًمٖمٚمقل  ًٓ واًمرسىم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، ؾمٛمل همٚمق

وقمـ  ، َّنن من زن رن مم ام يل ُّٱ ٞمد قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:يمبػمة ًمٚمققمقوه

إمم ظمٞمؼم ومٗمتح اهلل قمز وضمؾ  ☺ ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ◙ أيب هريرة 

قمٚمٞمٜم٤م، ومٚمؿ ٟمٖمٜمؿ ذهًب٤م، وٓ ورىًم٤م، وم٤مهمتٜمٛمٜم٤م اعمت٤مع واًمٓمٕم٤مم واًمثٞم٤مب، صمؿ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم 

سمـ زيد قمبد ًمف وهبف ًمف رضمؾ ُمـ ضمذام يسٛمك روم٤مقم٦م ا ☺ اًمقادي، وُمع رؾمقل اهلل 

حيؾ رطمٚمف، ومرُمك  ☺ ُمـ سمٜمل اًمْمبٞم٥م، ومٚمام ٟمزًمٜم٤م اًمقادي، ىم٤مم قمبد رؾمقل اهلل 

يمال، واًمذي »سمسٝمؿ ومٙم٤من ومٞمف طمتٗمف، وم٘مٚمٜم٤م: هٜمٞمًئ٤م ًمف اًمِمٝم٤مدة ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

اًمٖمٜم٤مئؿ يقم ظمٞمؼم مل شمّمبٝم٤م  ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، إن اًمِمٛمٚم٦م ًمتٚمتٝم٥م قمٚمٞمف ٟم٤مًرا أظمذه٤م ُمـ

ك أ ، ىم٤مل: ومٗمزع اًمٜم٤مسشاعم٘م٤مؾمؿ ذايملم، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، وومج٤مء رضمؾ سمنما

ك ُمـ ٟم٤مر أ» :☺ أصب٧م يقم ظمٞمؼم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  يًم٤م ُمـ ٟم٤مروذا ُمتٗمؼ ش ذا

وم٘م٤مًمقا:  ،☺ قمٚمٞمف. وقمـ قمٛمر ىم٤مل: ح٤م يم٤من يقم ظمٞمؼم أىمبؾ ٟمٗمر ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمبل 

ومالن ؿمٝمٞمد وومالن ؿمٝمٞمد، طمتك ُمروا قمغم رضمؾ، وم٘م٤مًمقا: ومالن ؿمٝمٞمد. وم٘م٤مل رؾمقل 
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احلدي٨م رواه أمحد ش قمب٤مءةويمال، إين رأجتف ذم اًمٜم٤مر ذم سمردة همٚمٝم٤م أ» :☺ اهلل 

رضمؾ ي٘م٤مل ًمف  ☺ وُمسٚمؿ، وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: يم٤من قمغم صم٘مؾ رؾمقل اهلل 

ذم اًمٜم٤مر ومذهبقا يٜمٔمرون إًمٞمف ومقضمدوا قه» :☺ يمريمرة ومامت، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ضد اخلقف، وُأريد سمف هٜم٤م شمرك إُم٤من:  - رواه أمحد واًمبخ٤مري.ش قمب٤مءة ىمد همٚمٝم٤م

ُمـ ُمٙم٤ميد احلرب وُمّم٤محلف، واًمٕم٘مقد اًمتل شم٘مٞمد إُمـ قاًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ُمع اًمٙمٗم٤مر وه

سمٖمػم حمّمقر؛ وم٢من وصمالصم٦م: أُم٤من، وضمزي٦م، وهدٟم٦م؛ ٕنف إن شمٕمٚمؼ سمٛمحّمقر وم٤مُٕم٤من، أ

سمٖمػم حمّمقر؛ وم٢من يم٤من ويم٤من إمم هم٤مي٦م وم٤مهلدٟم٦م، وإٓ وم٤مجلزي٦م، ومه٤م خمتّم٤من سم٤مُٕم٤من، أ

إمم هم٤مي٦م وم٤مهلدٟم٦م، وإٓ وم٤مجلزي٦م، ومه٤م خمتّم٤من سم٤مإلُم٤مم سمخالف إُم٤من، وإصؾ ومٞمف 

  َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ آي٦م:

 . [6]اًمتقسم٦م:

ىم٤مل إوزاقمل: هل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٛمـ ـمٚم٥م أُم٤مًٟم٤م ًمٞمسٛمع يمالم اهلل، ويٕمرف 

ئع اإلؾمالم، ًمزم إضم٤مسمتف، صمؿ يرد إمم ُم٠مُمٜمف. وروي قمـ قمكم  ـ اًمٜمبل قم ،◙ذا

ذُم٦م اعمسٚمٛملم واطمدة يسٕمك هب٤م أدٟم٤مهؿ، ومٛمـ أظمٗمر ُمسٚماًم، ومٕمٚمٞمف »أنف ىم٤مل:  ☺ 

 ًٓ رواه اًمبخ٤مري، ش ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، ٓ ي٘مبؾ اهلل ُمٜمف سوًم٤م وٓ قمد

وحيرم ىمتؾ، ورق وأرس، وأظمذ ُم٤مل، واًمتٕمرض هلؿ ًمٕمّمٛمتٝمؿ سمف، ويِمؽمط أن يٙمقن 

ذُمًٞم٤م؛ ٕنف همػم ُم٠مُمقن قمٚمٞمٜم٤م، قم٤مىمؾ ومال قُمـ يم٤مومر وًم إُم٤من ُمـ ُمسٚمؿ، ومال يّمح

يّمح ُمـ ـمٗمؾ وٓ جمٜمقن؛ ٕنف ٓ يدري اعمّمٚمح٦م، خمت٤مر ومال يّمح ُمـ ُمٙمره قمٚمٞمف، 

يم٤مإلىمرار واًمبٞمع، همػم ؾمٙمران؛ ٕنف ٓ يٕمرف اعمّمٚمح٦م،ذط إُم٤من قمدم ضر قمغم 

، يم٤مٟم٧م آُمـ، ويّمح ُمٕمٚمً٘م٤م، ٟمح ذا ُمـ ومٕمؾ يمقاعمسٚمٛملم. ويّمح أُم٤من ُمٜمجًزا

ويّمح ُمـ ش.آُمـقُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من، ومٝم»يقم ومتح ُمٙم٦م:  ☺ آُمـ؛ ًم٘مقًمف قومٝم

إُم٤مم جلٛمٞمع اعمنميملم ًمٕمٛمقم وٓيتف. ويّمح ُمـ أُمػم ٕهؾ سمٚمدة ضمٕمؾ سم٢مزائٝمؿ 

ًمٕمٛمقم وٓيتف ذم ىمت٤مهلؿ؛ وأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٖمػمهؿ، ومٙم٠مطم٤مد اعمسٚمٛملم. ويّمح سمرؾم٤مًم٦م سم٠من 
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ُم٤من، يم٤مإلؿم٤مرة وأومم؛ وم٢من ىم٤مل ًمٙم٤مومر: يراؾمٚمف سم٤مُٕم٤من، وسمٙمت٤مب أن يٙمت٥م ًمف سم٤مٕ

، شآُمـقُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝم»يقم ومتح ُمٙم٦م:  ☺ أن٧م آُمـ، وم٘مد أُمٜمف؛ ًم٘مقًمف 

ىم٤مل ًمٙم٤مومر: ٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ، وم٘مد أُمٜمف؛ ٕن قمٛمر ىم٤مل ًمٚمٝمرُمزان: شمٙمٚمؿ وٓ سم٠مس وأ

ويرسي إُم٤من  قمٚمٞمؽ، صمؿ أراد ىمتٚمف. ىم٤مل أنس واًمزسمػم: ىمد أُمٜمتف ٓ ؾمبٞمؾ ًمؽ قمٚمٞمف،

إمم ُمـ ُمٕمف ُمـ أهؾ وُم٤مل، شمبًٕم٤م إٓ أن خيّمص سمف، يم٤مٟم٧م آُمـ دون أهٚمؽ وُم٤مًمؽ 

اعمقضع اًمذي قومال يرسي إًمٞمٝمام، وجي٥م رد ُمٕمت٘مد همػم إُم٤من أُم٤مًٟم٤م إمم ُم٠مُمٜمف، وه

صدر ومٞمف ُم٤م اقمت٘مده أُم٤مًٟم٤م ٟمًّم٤م، ًمئال يٙمقن همدًرا ًمف، وي٘مبؾ ُمـ قمدل ىمقًمف: إين أُمٜمتف، 

ضم٤مء سمف وم٘مقل ُمٜمٙمر؛ ٕن إصؾ قمدُمف، وإسم٤مطم٦م  وإن ادقمك إُم٤من أؾمػم وأنٙمره ُمـ

اعمسٚمٛمقن يسٕمك سمذُمتٝمؿ »دم احلريب. اًمذُم٦م ًمٖم٦م: اًمٕمٝمد واًمْمامن وإُم٤من؛ حلدي٨م 

إىمرار سمٕمض اًمٙمٗم٤مر  وُمٕمٜمك قم٘مد اًمذُم٦م:ش.أدٟم٤مهؿ، ُمـ أذُمف يذُمف، إذا ضمٕمؾ ًمف قمٝمًدا

 مم:قمغم يمٗمرهؿ سمنمط سمذل اجلزي٦م، واًمتزام أطمٙم٤مم اعمٚم٦م وإصؾ ومٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤م

أي٦م؛  [29]اًمتقسم٦م:   َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نبُّٱ

أن ٟم٘م٤مشمٚمٙمؿ طمتك  ☺ وحلدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م، أنف ىم٤مل ًمٕم٤مُمؾ يمرسى: أُمرٟم٤م ٟمبٞمٜم٤م 

أن ◙ شم١مدوا اجلزي٦م. رواه أمحد واًمبخ٤مري. وروى سمريدة وشمٕمبدوا اهلل وطمده أ

لم، إذا ًم٘مٞم٧م قمدًوا ُمـ اعمنميم»يم٤من إذا سمٕم٨م أُمػًما قمغم ضمٞمش، ىم٤مل:  ☺ اًمٜمبل 

وم٤مدقمٝمؿ إمم اإلؾمالم؛ وم٢من أضم٤مسمقك وم٤مىمبؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ، وإن أبقا وم٤مدقمٝمؿ إمم 

، وم٤مىمبؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ ورم اجلزي٦م روى اًمبخ٤مرى ش. إقمٓم٤مء اجلزي٦م؛ وم٢من ومٕمٚمقا

سمٕم٨م أب٤م قمبٞمدة سمـ اجلراح إمم اًمبحريـ ي٠ميت سمجزيتٝم٤م  ☺ أن رؾمقل اهلل  :سمسٜمده

أُمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمالء سمـ احلرضُمل ص٤مًمح أهؾ اًمبحريـ وقه ☺ ويم٤من رؾمقل اهلل 

قمبٞمدة سمامل ُمـ اًمبحريـ ومسٛمٕم٧م إنّم٤مر سم٘مدوم أيب قمبٞمدة ومقاوم٧م صالة قوم٘مدم أب

ومٚمام صغم هبؿ اًمٗمجر اٟمٍمف ومتٕمرضقا ًمف ومتبسؿ رؾمقل اهلل  ☺ اًمّمبح ُمع اًمٜمبل 

ىم٤مًمقا أضمؾ ي٤م  .(أفمٜمٙمؿ ىمد ؾمٛمٕمتؿ أن أب٤م قمبٞمدة ىمد ضم٤مء سمٌمء)طملم رآهؿ وىم٤مل  ☺ 
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وم٠مبنموا وأُمٚمقا ُم٤م يرسيمؿ ومقاهلل ٓ اًمٗم٘مر أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ وًمٙمـ )رؾمقل اهلل ىم٤مل 

أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ أن شمبسط قمٚمٞمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م يمام سمسٓم٧م قمغم ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ ومتٜم٤مومسقه٤م يمام 

 ¶:ووروى سمسٜمده قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر (شمٜم٤مومسقه٤م وهتٚمٙمٙمؿ يمام أهٚمٙمتٝمؿ

ُمـ ُمسػمة  ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م وإن رحيٝم٤م شمقضمد)ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل 

يٕمٜمل -أظمذه٤م  ☺ أن اًمٜمبل  ◙وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف  (أرسمٕملم قم٤مُم٤م

ُمـ جمقس هجر. رواه اًمبخ٤مري. وجي٥م قم٘مد اًمذُم٦م إذا اضمتٛمٕم٧م ذوـمف،  -اجلزي٦م

ويٙمقن اضمتامقمٝم٤م سمبذل ضمزي٦م يمؾ قم٤مم هالزم، واًمتزام أطمٙم٤مُمٜم٤م. وٓ جيقز قم٘مده٤م إٓ 

إلىم٤مُم٦م سمدار اإلؾمالم، ومال جيقز هبذيـ اًمنمـملم؛ وم٢من ظمٞمػ همدرهؿ سمتٛمٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ ا

ٟم٤مئبف. وصٗم٦م قم٘مد وقم٘مده٤م، ح٤م ومٞمف ُمـ اًمرضر قمٚمٞمٜم٤م، وٓ يّمح قم٘مده٤م إٓ ُمـ إُم٤مم أ

يبذًمقا ذًمؽ ُمـ أنٗمسٝمؿ، وٟم٤مئبف أىمررشمٙمؿ سمجزي٦م واؾمتسالم، أواًمذُم٦م ىمقل اإلُم٤مم أ

ٟمحقمه٤م، مم٤م يدل قمغم قم٘مده٤م، يم٘مقًمف: وٟم٤مئبف أىمررٟمٙمؿ قمٚمٞمف أوومٞم٘مقل اإلُم٤مم أ

 ش.قمغم اإلىم٤مُم٦م سمدارٟم٤م سمجزي٦م، وٓ يٕمتؼم شم٘مدير اجلزي٦م ذم اًمٕم٘مد قم٤مهدشمٙمؿ»

ًٓ قمـ  -ىمتٚمٝمؿ  واجلزي٦م: ُم٤مل ي١مظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم وضمف اًمّمٖم٤مر يمؾ قم٤مم سمد

هلؿ سمٕمد قم٘مد اًمذُم٦م، مم٤م يتْمٛمٜمف قم٘مده٤م هلؿ، يٚمزم وحيتقي قمغم سمٞم٤من ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أ

ىمٓمع ـمروًم٤م، أظمذ وأ اإلُم٤مم أن ي٠مظمذ سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم ذم ضامن اًمٜمٗمس، ومٛمـ ىمتؾ

سمٛمقضم٥م ذًمؽ يم٤مًمسٚمؿ؛ ح٤م روي أن هيقدًي٤م ىمتؾ ضم٤مري٦م قمغم أوض٤مح هل٤م، وم٘متٚمف رؾمقل 

ًٓ ًمٖمػمه ضٛمٜمف،  ☺ اهلل  ويٚمزم اإلُم٤مم أن ي٠مظمذهؿ ذم اح٤مل، ومٛمـ أتٚمػ ُم٤م

واًمٕمرض ومٛمـ ىمذف إٟمس٤مًٟم٤م، أوؾمٞمف وٟمحقه. أىمٞمؿ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘م٤مم قمغم اعمسٚمؿ سمذًمؽ؛ 

، ويٚمزُمف إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمام يٕمت٘مدون حتريٛمف يمزٟمك ٕن اإلؾمالم ٟم٘مض ُم٤م خي٤مًمٗمف

ة ُمـ اًمٞمٝمقد  ☺ قمـ اسمـ قمٛمر أن اًمٜمبل ش اًمّمحٞمح»ورسىم٦م؛ ح٤م ذم  أتك سمرضمؾ واُمرأ

زٟمٞم٤م ومرمجٝمام؛ وٕنف حيرم ذم ديٜمٝمؿ، وىمد اًمتزُمقا طمٙمؿ اإلؾمالم، ومثب٧م ذم طم٘مٝمؿ 
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٤مح، وأيمؾ حلؿ يم٤معمسٚمؿ. وٓ ي٘مٞمؿ احلدود قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمام يٕمت٘مدون طمٚمف، يمنمب، وٟمٙم

أقمٔمؿ ضمرًُم٤م، إٓ أهنؿ قظمٜمزير؛ ٕهنؿ يٕمت٘مدون طمٚمف، وٕهنؿ ي٘مرون قمغم يمٗمرهؿ وه

  .يرون صحتفويٛمٜمٕمقن ُمـ إفمٝم٤مر ذًمؽ سملم اعمسٚمٛملم ًمت٠مذهيؿ، أ
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 (فضن الصّادة ووصروعية االستصّاد) املشألة اخلاوشة

 مقجك حق مف خف  حف جف ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمب٘مرة 
 خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك

  ام يل ىل مل يك ُّٱ: ورم آل قمٛمران، [154-153]اًمب٘مرة:   َّ ىن من
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم

  َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ

 ح٤م ومرغ شمٕم٤ممم :آيتك ؾمقرة اًمب٘مرة ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ؒ، [170-169]آل قمٛمران: 

ؿم٤مد إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم ُمـ سمٞم٤من إُمر سم٤مًمِمٙمر ذع ذم سمٞم٤من اًمّمؼم، واإلر

ذم ٟم٘مٛم٦م ومٞمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م؛ يمام وواًمّمالة، وم٢من اًمٕمبد إُم٤م أن يٙمقن ذم ٟمٕمٛم٦م ومٞمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م، أ

ضم٤مء ذم احلدي٨م: "قمجًب٤م ًمٚمٛم١مُمـ. ٓ ي٘ميض اهلل ًمف ىمْم٤مء إٓ يم٤من ظمػًما ًمف: إن أص٤مسمتف 

ء ومّمؼم يم٤من ظمػًما ًمف".وسملم شمٕم٤ممم أ ء، ومِمٙمر، يم٤من ظمػًما ًمف؛ وإن أص٤مسمتف ضا ن رسا

أضمقد ُم٤م يستٕم٤من سمف قمغم حتٛمؾ اعمّم٤مئ٥م اًمّمؼم واًمّمالة، يمام شم٘مدم ذم ىمقًمف: 

وذم  .[45]اًمب٘مرة:  َّ جح  مج حج مث هت مت حتخت جت هبُّٱ

واًمّمؼم صؼمان، ومّمؼم قمغم شمرك . إذا طَمَزسَمف أُمر صغم ☺ احلدي٨م يم٤من رؾمقل اهلل 

سًم٤م ٕنف  اعمح٤مرم واحآثؿ وصؼم قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت. واًمث٤مين أيمثر صمقا

اعم٘مّمقد. يمام ىم٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ: اًمّمؼم ذم سم٤مسملم، اًمّمؼم هلل سمام أطم٥م، 

وإبدان، واًمّمؼم هلل قمام يمره وإن ٟم٤مزقم٧م إًمٞمف إهقاء. وىم٤مل  وإن صم٘مؾ قمغم إنٗمس

قمكم سمـ احلسلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ: إذا مجع اهلل إوًملم وأظمريـ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد: أجـ 

احلس٤مب؟ ىم٤مل: ومٞم٘مقم قُمٜمُؼ ُمـ اًمٜم٤مس، ومتتٚم٘م٤مهؿ  اًمّم٤مسمرون ًمٞمدظمٚمقا اجلٜم٦م ىمبؾ

اعمالئٙم٦م، ومٞم٘مقًمقن: إمم أجـ ي٤م سمٜمل آدم؟ ومٞم٘مقًمقن: إمم اجلٜم٦م. ومٞم٘مقًمقن: وىمبؾ 
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: اًمّم٤مسمرون، ىم٤مًمقا: وُم٤م يم٤من صؼميمؿ؟  احلس٤مب؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مًمقا: وُمـ أنتؿ؟ ىم٤مًمقا

هلل. ىم٤مًمقا: أنتؿ ىم٤مًمقا: صؼمٟم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، وصؼمٟم٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل، طمتك شمقوم٤مٟم٤م ا

 مبُّٱيمام ىمٚمتؿ، ادظمٚمقا اجلٜم٦م، ومٜمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم. ىمٚم٧م: ويِمٝمد هلذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 يل ىل مل خل ُّٱ وىمقًمف شمٕم٤ممم:، [10]اًمزُمر:   َّ  مس هث مث هت مت هب
خيؼم شمٕم٤ممم أن اًمِمٝمداء ذم سَمْرَزظِمٝمؿ  [154]اًمب٘مرة: ٱَّ جن يم ممىم خم حم جم

اًمِمٝمداء ذم طمقاصؾ ـمػم أطمٞم٤مء يرزىمقن، يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمؿ: "إن أرواح 

)ومت٤مم  -صمؿ شم٠موي إمم ىمٜم٤مديؾ ُُمَٕمٚم ٘م٦م حت٧م اًمٕمرش ظمرض شمرسح ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت

وذم احلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم أمحد، قمـ  - (احلدي٨م ؾمٞم٠ميت يمام رواه ُمسٚمؿ ؒ

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزهري، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م سمـ 

"َٟمَسَٛم٦ُم اعم١مُمـ ـم٤مئر شَمْٕمَٚمُؼ ذم ؿمجر اجلٜم٦م،  :☺ قل اهلل ُم٤مًمؽ، قمـ أبٞمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾم

ومٗمٞمف دًٓم٦م ًمٕمٛمقم اعم١مُمٜملم أجًْم٤م، وإن يم٤من  .طمتك يرضمٕمف اهلل إمم ضمسده يقم يبٕمثف"

ُّمقا سم٤مًمذيمر ذم اًم٘مرآن، شمنميًٗم٤م هلؿ وشمٙمرياًم وشمٕمٔمٞمام ا ـه  .اًمِمٝمداء ىمد ظمّمِّ

واظمت٤مر هلؿ شمٚمؽ اعمقشم٦م ٟمٕمؿ اًمِمٝمداء ُمـ قمب٤مد اهلل اًمسٕمداء ىمد اصٓمٗم٤مهؿ اهلل 

ُمـ اًمقطمل طمٞم٨م طمدي٨م  اعمنموم٦م ورم اًمروض٦م اًمٜمبقي٦م اًمٕمٓمرة ٟمٗمح٤مت وأظمب٤مر صم٤مسمت٦م

أىمٞمده٤م ًمؽ هٜم٤م أظمل اعمسٚمؿ اظمتغم  ☺  ظمػم اًمؼمي٦م إُم٤مم إت٘مٞم٤مء وظم٤مشمؿ إنبٞم٤مء

أظمقاٟمك اًمدقم٤مة سمال شمٕمٚمٞمؼ ًمتٓمرطمقه٤م قمغم اعمدقمقيـ يمٞمٗمام شمروٟمف ومام يٕمٜمٞمٜمل  اعمسٚمٛم٦م

  .٦م قمغم ومْمؾ اًمِمٝم٤مدةاًمدًٓمقهٜم٤م ه

قمـ ُمرسوق ىم٤مل: ؾم٠مخٜم٤م قمبد اهلل قمـ هذه أي٦م:  روى اإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمسٜمده -1

  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يكُّٱ

وم٘م٤مل: أُم٤م إٟم ٤م ىمد ؾم٠مخٜم٤م قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: "َأْرَواطُمُٝمْؿ ذِم ضَمْقِف ـَمػْمٍ ، [169قمٛمران:  ]آل
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َ٘م٦ٌم سم٤ِمًْمَٕمرْ  ـَ اجْلَٜم ٦مظُمرْضٍ هَل٤َم ىَمٜم٤َمِديُؾ ُُمَٕمٚم  ُح ُِم طَمْٞم٨ُم ؿَم٤مَءْت، صُمؿ  شَم٠ْمِوي إمَِم شمِْٚمَؽ  ِش، شَمرْسَ

 
ٍ
ء : َأي  َرْ ُْؿ اـمِّالقَم٦ًم وَمَ٘م٤مَل: َهْؾ شَمِْمَتُٝمقَن ؿَمْٞمًئ٤م؟ وَمَ٘م٤مًُمقا َٚمَع إًَِمْٞمِٝمْؿ َرهبُّ اًْمَ٘مٜم٤َمِديِؾ، وَم٤مـم 

ـَ اجْلَٜم ٦ِم طَمْٞم٨ُم ؿِمْئٜم٤َم؟ وَمَٗمَٕمَؾ  ُح ُِم ـُ َٟمرْسَ اٍت، وَمَٚمام  َرَأْوا  َٟمِْمَتِٝمل َوَٟمْح َذًمَِؽ هِبِْؿ صَمالَث َُمر 

، ُٟمِريُد َأْن شَمُرد  َأْرَواطَمٜم٤َم ذِم َأضْمَس٤مِدَٟم٤م طَمت ك  : َي٤م َربِّ ـْ َأْن ُيْس٠َمُخقا ىَم٤مًُمقا يُمقا ُِم ـْ ُيؽْمَ ُْؿ ًَم َأهن 

ًة ُأظْمَرى، وَمَٚمام  َرَأى َأْن ًَمْٞمَس هَلُْؿ طَم٤مضَم٦ٌم  َؽ َُمر 
" ُٟمْ٘مَتَؾ ذِم ؾَمبِٞمٚمِ ورم رواي٦م اإلُم٤مم  -شُمِريُمقا

هِبِؿْ  أمحد ٞم٥َم َُمنْمَ
ـَ ُُمٜمَْ٘مَٚمبِِٝمؿ،وَمَٚمام  َوضَمُدوا ـمِ َٟمٜم٤َم  َوَُم٠ْميَمٚمِِٝمْؿ، َوطُمْس : َي٤م ًَمْٞم٧َم إظِْمَقا ىَم٤مًُمقا

ـْ احْلَْرِب" وَمَ٘م٤مَل ا َٝم٤مِد، َوٓ َيٜمُْٙمُٚمقا قَم ُ ًَمٜم٤َم، ًمَِئال َيْزَهُدوا ذِم اجْلِ ُ َيْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َصٜمََع اَّلل  َّلل 

 أَي٤مِت: 
ِ
ُ قَمز  َوضَمؾ  َه١ُمٓء ُٖمُٝمْؿ قَمٜمُْٙمْؿ. وَم٠َمنزَل اَّلل  : َأن٤َم ُأبَٚمِّ ـَ »قَمز  َوضَمؾ  ِذي ـ  اًم  َوٓ حَتَْسَب

ِْؿ ُيْرَزىُمقنَ  شًم٤م سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء قِمٜمَْد َرهبِّ  َأُْمَقا
ِ
 .شىُمتُِٚمقا ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ُم٤م ُمـ ٟمٗمس »ىم٤مل  ☺  بلروى ُمسٚمؿ سمسٜمده قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜم -2 

متقت هل٤م قمٜمد اهلل ظمػم يرسه٤م أهن٤م شمرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م وٓ أن هل٤م اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م إٓ 

قمـ ورواه . شاًمِمٝمٞمد وم٢مٟمف يتٛمٜمك أن يرضمع ومٞم٘متؾ رم اًمدٟمٞم٤م ح٤م يرى ُمـ ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة

ُم٤م ُمـ أطمد يدظمؾ »ىم٤مل  ☺  ىمت٤مدة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ حيدث قمـ اًمٜمبك

ضمع إمم اًمدٟمٞم٤م وأن ًمف ُم٤م قمغم إرض ُمـ ؿمكء همػم اًمِمٝمٞمد وم٢مٟمف اجلٜم٦م حي٥م أن ير

 . شيتٛمٜمك أن يرضمع ومٞم٘متؾ قمنم ُمرات ح٤م يرى ُمـ اًمٙمراُم٦م

روى اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م قمبد اًمّمٛمد، طمدصمٜم٤م مَح ٤مد، طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م قمـ أنس أن 

، َيرُسُّ  ☺ رؾمقل اهلل   ظَمػْمٌ
ِ
ـْ َٟمْٗمٍس مَتُقُت، هَل٤َم قِمٜمَْد اَّلل  َه٤م َأْن شَمْرضِمَع إمَِم ىم٤مل: "َُم٤م ُِم

ـْ وَمْْم  ٤م َيَرى ُِم َ
ِ
ًة ُأظْمَرى ح ْٟمَٞم٤م وَمُٞمْ٘مَتَؾ َُمر  ُه َأْن َيْرضِمَع إمَِم اًمدُّ ُف َيرُسُّ ِٝمٞمُد وَم٢ِمٟم  ْٟمَٞم٤م إِٓ اًمِم  ِؾ اًمدُّ

َٝم٤مَدِة". "أُم٤م  :☺ قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقُل اهلل وروى اإلُم٤مم أمحد سمسٜمده  اًمِم 

َ 7قَمٚمِْٛم٧َم ) ـ  قَمكَم  ( َأن  اَّلل  َ ًة  ، َأطْمَٞم٤م َأب٤َمَك وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: مَت ْٟمَٞم٤م، وَم٠ُمىْمَتُؾ َُمر  وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: ُأَردُّ إمَِم اًمدُّ

ُْؿ إًَِمْٞمَٝم٤م ٓ ُيْرضَمُٕمقَن". وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم  ُأظْمَرى، وَمَ٘م٤مَل: إيِنِّ ىَمَْمْٞم٧ُم احْلُْٙمَؿ َأهن 
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 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

م إنّم٤مري سمـ وقمبد اهلل سمـ قَمْٛمرقوه-وهمػممه٤م أن أب٤م ضم٤مسمر  ىمتؾ يقم -◙طَمرا

أطمد ؿمٝمٞمدا. ومروى اًمبخ٤مري سمسٜمده قمـ اسمـ اعمُٜمَْٙمِدر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمرا ىم٤مل: ح٤م 

 ☺ ىُمتِؾ أيب ضمٕمٚم٧ُم أبٙمل وأيمِمُػ اًمثقب قمـ وضمٝمف، ومجٕمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ُم٤م َزاًَم٧ِم -"ٓ شَمْبِٙمِف أو: َُم٤م شَمْبِٙمٞمِف  :☺ مل َيٜمْف، وىم٤مل اًمٜمبل  ☺ واًمٜمبل  يٜمَْٝمقين

ُف سم٠ِمضْمٜمَِحتِٝم٤م طَمت ك ُروِمَع". اعمْ  ٚمُّ
 الِئَٙم٦ُم شُمٔمِ

 .رم ري٤مض اًمّم٤محللم روى اإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمسٜمده )يمام ىم٤مل اًمٜمقوى ؒ

  :◙قمـ َأيب ىمت٤مدة  -4 
ِ
ىَم٤مَم ومِٞمِٝمؿ وَمَذيَمَر أن  اجِلَٝم٤مَد ذم  ☺ أن  رؾمقَل اهلل

 
ِ
  ،ؾَمبٞمِؾ اهلل

ِ
  :وَمَ٘م٤مَل  ،ٌؾ وَمَ٘م٤مَم َرضُم  ،أوْمَْمُؾ إقْماَملِ  ،َواإلياَمَن سم٤ِمَّلل

ِ
أرأج٧َْم  ،َي٤م رؾمقَل اهلل

 
ِ
ُر قَمٜمِّل ظَمَٓم٤مَي٤مَي  ،إْن ىُمتِْٚم٧ُم ذم ؾَمبٞمِؾ اهلل إْن  ،َٟمَٕمؿْ ) :☺ وَمَ٘م٤مَل ًمُف رؾمقل اهلل  ؟أتَُٙمٗم 

َتِس٥ٌم   :☺ صُمؿ  ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  (ُُمْ٘مبٌِؾ هَمػْمُ ُُمْدسمِرٍ  ،ىُمتِْٚم٧َم ذم ؾَمبٞمِؾ اهلل َوأن٧َْم َص٤مسمٌِر حُمْ

  ش؟يمْٞمَػ ىُمْٚم٧َم »
ِ
ُر قَمٜمِّل ظَمَٓم٤مَي٤مَي  ،ىَم٤مَل: أَرأج٧َْم إْن ىُمتِْٚم٧ُم ذم ؾَمبٞمِؾ اهلل وَمَ٘م٤مَل  ؟أتَُٙمٗم 

َتِس٥ٌم  ،َٟمَٕمؿْ » :☺ رؾمقل اهلل  ـَ وَم٢من   ،ُُمْ٘مبٌِؾ هَمػُم ُُمْدسمِرٍ  ،َوأن٧َْم َص٤مسمٌر حُمْ ْي إِٓ  اًمد 

 .شىَم٤مَل زِم َذًمَِؽ ♠ ضِمؼْميَؾ 

َوأْصَح٤مسُمُف طَمت ك ؾَمَبُ٘مقا  ☺  اْٟمَٓمَٚمَؼ رؾمقُل اهلل :ىَم٤مَل  ،◙قمـ أنس  -5 

يملَِم إمَِم سَمْدرٍ  يُمقنَ  ،اعمنُْمِ   ،َوضَم٤مَء اعمنُْمِ
ِ
ـ  َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ » :☺ وَمَ٘م٤مَل َرؾمقُل اهلل َٓ َيْ٘مدَُم

 طَمت ك أيُمقَن أن٤َم ُدوَٟمفُ 
ٍ
ء يُمقنَ  .شإمَِم َرْ ىُمقُُمقا إمَِم » :☺ وَمَ٘م٤مَل رؾمقُل اهلل  ،وَمَدَٟم٤م اعمنُْمِ

امَواُت َوإْرُض ضَمٜم ٦ٍم قَمرْ   :◙َيُ٘مقُل قُمَٛمػْمُ سمـ احلُاَمِم إنَّْم٤مِريُّ  :ىَم٤مَل  شُضَٝم٤م اًمس 

 
ِ
امَواُت َوإْرُض  ،َي٤م رؾمقَل اهلل  ؟ش3»سَمٍخ سَمٍخ  :ىَم٤مَل  شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  ؟ضَمٜم ٦ٌم قَمْرُضَٝم٤م اًمس 

 َٓ  :ىَم٤مَل  ش؟َُم٤م حَيِْٛمُٚمَؽ قَمغَم ىَمقًمَِؽ سَمٍخ سَمٍخ » :☺ وَمَ٘م٤مَل رؾمقُل اهلل 
ِ
 َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِ
َواَّلل

ـْ أْهٚمَِٝم٤م ـْ أْهٚمَِٝم٤م» :ىَم٤مَل  ،إِٓ  َرضَم٤مَء َأْن َأيُمقَن ُِم ـْ ىَمَرٟمِفِ  شوَم٢مٟم َؽ ُِم ٍت ُِم وَمَجَٕمَؾ  ،وَم٠مظْمَرَج مَتََرا
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ـ   ـْ َأن٤َم طَمٞمٞم٧ُم طَمت ك آيُمَؾ مَتََرايِت هِذِه إهّن٤َم حَلَٞم٤مٌة ـَمِقيَٚم٦مٌ  :صُمؿ  ىَم٤مَل  ،َي٠ميُمُؾ ُِمٜمُْٝم َرَُمك سماَِم ومَ  ،ًَمِئ

ـَ اًمت ْٛمرِ    .صُمؿ  ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ طَمت ك ىُمتَِؾ  ،يَم٤مَن َُمَٕمُف ُِم

ـْ ؾَم٠مَل » :ىَم٤مَل  ☺ أن  رؾمقل اهلل  :◙وروى قمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ  -6 َُم

 
ِ
َٝمَداء َٖمُف اهلُل َُمٜم٤َمِزَل اًمِمُّ َٝم٤مَدَة سمِِّمْدٍق سَمٚم  ؿِمفِ  ،اهلَل شَمَٕم٤ممَم اًمِم  وقمـ أنس  شَوإْن َُم٤مَت قَمغَم وِمَرا

َٝم٤مَدَة َص٤مِدىمً » :☺ ىَم٤مَل رؾمقُل اهلل  :٤مَل ىمَ  ،◙ ـْ ـَمَٚم٥َم اًمِم  مَلْ قُأقْمٓمَِٞمَٝم٤م وًم ٤مَُم

  .ششُمِّمْبفُ 

 وهل ُأمُّ  :◙قمـ أنس  روى اًمبخ٤مرى سمسٜمده -7
ِ
اء سمٞمِع سمٜم٧َم اًمؼَمَ أن  أم  اًمرُّ

ىَم٦مَ  ا   :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،☺ أت٧َِم اًمٜمبل  ،طَم٤مِرصم٦م سمـ رُسَ
ِ
صُمٜمِل قمَ  ،َي٤م رؾمقَل اهلل  -ـْ طَم٤مِرصَم٦َم أَٓ حُتَدِّ

ُت  -َويَم٤مَن ىُمتَِؾ َيْقَم سَمْدٍر  َوإْن يَم٤مَن هَمػْمَ َذًمَِؽ اضْمَتَٝمْدُت قَمَٚمْٞمِف ذم  ،وَم٢مْن يَم٤مَن ذم اجلَٜم ٦ِم َصؼَمْ

 
ِ
٤َم ضِمٜم٤َمٌن ذم اجلَٜم ٦مِ » :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمُبَٙم٤مء  شَوإن  اسْمٜمَِؽ أص٤مَب اًمِٗمْرَدْوَس إقَْمغَم  ،َي٤م ُأم  طَم٤مِرصَم٦َم إهن 

قمـ َأيب هريرة  -8 :وم٘مد روى سمسٜمده وىم٤مل طمسـ صحٞمح ًمؽمُمذى ؒورم ؾمٜمـ ا

ـْ َُمسِّ اًمَ٘مْتِؾ إِٓ  يَماَم جَيُِد » :☺ ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  :ىَم٤مَل  ،◙ ِٝمٞمُد ُِم َُم٤م جَيُِد اًمِم 

ـْ َُمسِّ اًمَ٘مْرَص٦مِ   .شَأطَمُديُمْؿ ُِم

ِة اعَمِْمُٝمقِد هَلُؿْ  ،سمـ ُٟمَٗمْٞمؾوقمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قَمْٛمر -9  -سم٤ِمجلَٜم ٦ِم  أطَمِد اًمَٕمنَمَ

ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َُم٤مًمِِف وَمٝمُ »ي٘مقل:  ☺ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهلل  ،- ╚  ،ؿَمٝمٞمدٌ قَُم

ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َدُِمِف وَمٝمُ  ـْ ىمتَِؾ ُدوَن ِديٜمِف وَمٝمُ  ،ؿَمِٝمٞمدٌ قَوَُم ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن أْهٚمِِف  ،ؿَمِٝمٞمدٌ قَوَُم َوَُم

  .شؿَمِٝمٞمدٌ قوَمٝمُ 

أنف ىم٤مل يمؾ ُمٞم٧م خيتؿ قمغم  ☺  روى قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد قمـ رؾمقل اهلل -10

قمٛمٚمف إٓ اًمذي ُم٤مت ُمراسمٓم٤م ذم ؾمبٞمؾ اهلل وم٢مٟمف يٜمٛمك ًمف قمٛمٚمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وي٠مُمـ 

 .ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم
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ىم٤مل  ☺ قمـ اًمٜمبل  :سمسٜمده قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ داوود ؒقوروى أب -11

ُمـ ىم٤مشمؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُمـ رضمؾ ُمسٚمؿ ومقاق ٟم٤مىم٦م وضمب٧م ًمف اجلٜم٦م وُمـ ضمرح ضمرطم٤م 

ٟمٙم٥م ٟمٙمب٦م وم٢مهن٤م دملء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مهمزر ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمقهن٤م اًمزقمٗمران وٞمؾ اهلل أذم ؾمب

 .صحٞمح :ورحيٝم٤م يم٤معمسؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين

ًمٚمِمٝمٞمد قمٜمد  ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :روى قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب ىم٤مل -12

اهلل ؾم٧م ظمّم٤مل يٖمٗمر ًمف ذم أول دومٕم٦م ويرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م وجي٤مر ُمـ قمذاب اًم٘مؼم 

اًمٗمزع إيمؼم ويقضع قمغم رأؾمف شم٤مج اًمقىم٤مر اًمٞم٤مىمقشم٦م ُمٜمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م  وي٠مُمـ ُمـ

ويِمٗمع ذم ؾمبٕملم ُمـ أىم٤مرسمف  [اًمٕملم]وُم٤م ومٞمٝم٤م ويزوج اصمٜمتلم وؾمبٕملم زوضم٦م ُمـ احلقر 

َُم٤مِرىُّ ىَم٤مَل  داوود سمسٜمده قمـقوروى أب - ـُ قُمْتَب٦َم اًمذِّ ُن سْم   :ٟمِْٛمَرا
ِ
ْرَداء َدظَمْٚمٜم٤َم قَمغَم ُأمِّ اًمد 

ـُ    :َأجَْت٤مٌم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َوَٟمْح
ِ
 َيُ٘مقُل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
ْرَداء وا وم٢مين ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َم اًمد   :☺  َأبنِْمُ

ـْ َأْهِؾ سَمْٞمتِفِ » ِٝمٞمُد ذم ؾَمْبِٕملَم ُِم ُع اًمِم  هذا قمـ ومْمؾ  وصحح إًمب٤مين يمٚمٞمٝمام. شُيَِمٗم 

اًمديـ وٕضمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ اًمٖمػمة قمغم  اًمِمٝمٞمد وُمٜمزًمتف قمٜمد اهلل ورم أظمرة

ي٘مدم اًمبٕمض ُمـ رضم٤مل إُم٦م قمغم ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة )ومٞمام يٕمرف  واعم٘مدؾم٤مت

وىمد  سم٤مٓؾمتِمٝم٤مد قمـ ـمريؼ اإلىمدام قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتِمٝم٤مدي٦م ومام هل أدًم٦م ُمنموقمٞمتٝم٤م

يمت٥م ذم ذًمؽ أوم٤مضؾ سمبحقث ُمست٘مٚم٦م ٟمستؾ ُمٜمف ُم٤م يٗمل ذم فمٜمل سم٤معم٘مّمقد ذم درؾمٜم٤م 

امٌل خمّمقص٦م ي٘مقم هب٤م اعمج٤مهد ذم أقم هل :اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

َيبُٚمغ اًم٘م٤مئؿ هب٤م ُمراشم٥م ووهمٚمب٦م اًمٔمـ أهّن٤م شُمْثِخـ ذم اًمٕمدوُمع اًمتٞمّ٘مـ أ ،ؾمبٞمؾ اهلل

وهل سمّمقره٤م اًمٕمٍمّي٦م ٟمٛمط ُمـ أنامط اعم٘م٤موُم٦م  .اًمِمٝمداء سم٤مًم٘متؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل

اؿمتٝمرت سمٕمد أن و ،قُمروم٧م سمٕمد ايمتِم٤مف اعمتٗمّجرات ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ،احلديث٦م

 ،ؾُمبِؼ اعمسٚمٛمقن إمم اؾمتٕمامهل٤مو ،اًمٕمّم٤مسم٤مت ح٧م ُمـ وؾم٤مئؾ ُم٤م ُيٕمرف سمحروبأصب

أنح٤مء و ،اًمٞم٤مسم٤منوطَمرب أُمريٙم٤م ذم ومٞمتٜم٤مم وطمٞم٨م قُمِروم٧م ذم احلرب إهٚمّٞم٦م إُمريٙمّٞم٦م 

أظمرى ُمـ اًمٕم٤ممل ىمبؾ أن يستٕمٛمٚمٝم٤م اعمسٚمٛمقن اًمذيـ جلئقا إًمٞمٝم٤م ًم٘مّٚم٦م اًمبدائؾ 
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اًمٙمراُم٦م ذم ؾمبٞمؾ وإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م ُمٞمت٦م اًمٕمزة ُم١مصمريـ سم٤م اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م ذم أجدهيؿو

يدّل قمغم ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمف ُمـ  .وهك هبذا اعمٕمٜمك ُمنموقم٦م هقانوقمغم اًمٕمٞمش ذم ذل  ،اهلل

ومْمؾ ظمقض اًمٕمٛمٚمّٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدّي٦م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّّم٦م أصح٤مب إظمدود وُمنموقمٞم٦ّم 

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم واًمؽمُمذي واًمتل رواهٝم٤م ُمسٚمؿ  ومٞمٝم٤م ىَمقل اًمٖمالم و ،◙أمحد قَم

دَمَْٛمُع اًمٜم ٤مَس ذم  :ىم٤ملقَوَُم٤م هُ  :ىم٤مل  .إِٟم َؽ ًَمْس٧َم سم٘م٤مشمكم طَمت ك شَمْٗمَٕمَؾ َُم٤م آُُمُرَك سمِفِ » :ًمٚمٛمٚمؽ

ْٝمَؿ رِم يَمبِِد  َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد وشمّمٚمبٜمل قَمغَم ضِمْذٍع صُمؿ  ظُمْذ ؾَمْٝماًم  ـْ يمٜم٤مٟمتل صُمؿ  َضِع اًمس  ُِم

 َربِّ اًْمُٖمالَ 
ِ
وَمَجَٛمَع   .صُمؿ  اْرُِمٜمِك وَم٢ِمٟم َؽ إَِذا وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ىمتٚمتٜمل  .مِ اًْمَ٘مْقِس صُمؿ  ىُمْؾ سم٤ِمؾْمِؿ اَّلل 

ْٝمَؿ ذم  اًمٜم ٤مَس رِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد َوَصَٚمَبُف قَمغَم ضِمْذٍع صُمؿ  َأظَمَذ ؾَمْٝماًم  ٜم٤َمَٟمتِِف صُمؿ  َوَضَع اًمس 
ـْ يمِ ُِم

 َربِّ اًْمُٖماَلمِ  :يَمبِِد اًْمَ٘مْقِس صُمؿ  ىم٤مل
ِ
ْٝمُؿ رِم ُصْدهِمِف وَمَقَضَع صُمؿ    .سم٤ِمؾْمِؿ اَّلل  َرَُم٤مُه وَمَقىَمَع اًمس 

ْٝمِؿ وَماَمَت وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم ٤مُس آَُمٜم ٤م سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم آَُمٜم ٤م سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم  :َيَدُه رِم ُصْدهِمِف رِم َُمْقِضِع اًمس 

 28 :جمٛمقع اًمٗمت٤موىذم ] ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ؒ . ش آَُمٜم ٤م سمَِربِّ اًْمُٖماَلمِ 

ومٞمٝم٤م أن اًمٖمالم أُمر سم٘متؾ ٟمٗمسف ٕضمؾ عمّمٚمح٦م و) :سمٕمد ذيمر ىمّّم٦م اًمٖمالم هذه [540/

 :ذم ذح ري٤مض اًمّم٤محللم] ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمّم٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ؒ فمٝمقر اًمديـ

٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم إن) [:1/165 وم٢من هذا  ،اإلٟمس٤من جيقز أن يٖمرر سمٜمٗمسف ذم ُمّمٚمح٦م قم٤مُم 

 .ُمـ يمٜم٤مٟمتف...( أن ي٠مظمذ ؾمٝماًم قوه ،ٟمٗمسفقمغم أُمر ي٘متٚمف سمف وهيٚمؽ سمف  اًمٖمالم دل  اعمٚمؽ

رضم٤مء  ٤ميمٞمػ أىمَدم اًمٖمالم اعم١مُمـ قمغم ُم٤م ُمـ ؿم٠منف أن ي٘متٚمف ي٘مٞمٜمً  -رمحؽ اهلل  -وم٤مٟمٔمر 

ضًم  ،هل إؾمالم ىمقُمفوُمّمٚمح٦ٍم راضمح٦ٍم  هذا و ،٤ماًمذيـ دظمٚمقا سمسببف ذم ديـ اهلل أومقا

اهلل و ،٦ماًمسٜمّ وٓ ُمٕم٤مرض ًمف ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب وُمـ ذع ُمـ ىَمبَٚمٜم٤م اًمذي ٓ ٟم٤مؾمخ 

 و .أقمٚمؿ
ِ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ َأنَِس سْم ـَ إَنَّْم٤مِر  ☺ قَم ُأوْمِرَد َيْقَم ُأطُمٍد ذم ؾَمْبَٕم٦ٍم ُِم

ـْ ىُمَرْيٍش وَمَٚمام  َرِهُ٘مقُه ىَم٤مَل   ُِم
ُهْؿ قَمٜم ٤م َوًَمُف اجْلَٜم ٦ُم أَ » :َوَرضُمَٚملْمِ ـْ َيُردُّ رومٞم٘مل ذم قهُ وَُم

مَ   . ش اجْلَٜم ٦مِ  ـَ إَنَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمت ك ىُمتَِؾ صُمؿ  َرِهُ٘مقُه َأجًْْم  وَمَتَ٘مد  ُهْؿ » :وَمَ٘م٤مَل  ٤مَرضُمٌؾ ُِم ـْ َيُردُّ َُم

ـَ إَنَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمت ك ىُمتَِؾ وَمَٚمْؿ   . ش رومٞم٘مل ذم اجْلَٜم ٦مِ قهُ وقَمٜم ٤م َوًَمُف اجْلَٜم ٦ُم أَ  َم َرضُمٌؾ ُِم وَمَتَ٘مد 
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 َيَزْل يَمَذًمَِؽ طَمت ك ىُمتَِؾ اًم
ِ
ْبَٕم٦ُم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ش َُم٤م َأنَّْمْٗمٜم٤َم َأْصَح٤مسَمٜم٤َم» :ًمَِّم٤مطِمَبْٞمفِ  ☺ س 

َُم٤م ) :☺ ىمقًمف و ،ىمُرسمقا ُمٜمفوَرِه٘مقه أي همِمٞمف اعمنميمقن  :ُمٕمٜمك ىمقل أنسو  .

 ،ًمٙمقن اًم٘مرؿمٞم لْم مل خيرضم٤م ًمٚم٘مت٤مل ،أي ُم٤م أنّمٗم٧م ىمريش إنّم٤مر (َأنَّْمْٗمٜم٤َم َأْصَح٤مسَمٜم٤َم

اعمراد قمغم و ،سمٗمتح اًمٗم٤مء (ُم٤م َأنََّمَٗمٜم٤َم) :رويو ،أظمرقشمٚم ااطمدً سمؾ ظمرج إنّم٤مر و

اٟمٔمر ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ] .اًمذيـ ومروا ُمـ اًم٘مت٤مل وم٢مهنؿ مل يٜمّمٗمقا ًمٗمرارهؿ :هذا

ذم اًمّمحٞمحلم ىمّّم٦م محِؾ ؾمٚمٛم٦م اسمـ إيمقع و .[ُم٤م سمٕمده٤مو 7/430ًمٚمٜمقوي: 

قمٚمٞمٝمؿ   ☺صمٜم٤مء اًمرؾمقل و ،ُمـ ُمٕمفوًمقطمدهؿ قمغم قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ  ىمت٤مدةقوأب

٤مًَمتِٜم٤َم ؾَمَٚمَٛم٦مُ قيَم٤مَن ظَمػْمَ وُمْرؾَم٤مٟمِٜم٤َم اًْمٞمَْقَم َأبُ » :سم٘مقًمف ذم ]ىم٤مل اسمـ اًمٜمح٤مس   . ش ىَمَت٤مَدَة َوظَمػْمَ َرضم 

ز  أدل :ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧مو [:1/540 :ُمِم٤مرع إؿمقاق دًمٞمؾ قمغم ضمقا

إذا يم٤من  إن همٚم٥م قمغم فمٜمف أنف ي٘متؾو ،وطمدهومحؾ اًمقاطمد قمغم اجلٛمع اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمد

 ومل يٕم٥م اًمٜمبل قمٚمٞمف ،خمٚمّم٤م ذم ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة يمام ومٕمؾ ؾمٚمٛم٦م سمـ إظمرم إؾمدي

سمؾ ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم اؾمتحب٤مب  ،اًمّمالة واًمسالم ومل يٜمف اًمّمح٤مسم٦م قمـ ُمثؾ ومٕمٚمف

ؾمٚمٛم٦م قمغم ومٕمٚمٝمام وومْمٚمف وم٢من اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُمدح أب٤م ىمت٤مدة واًمٗمٕمؾ  هذا

مل يت٠مّن إمم أن يٚمحؼ سمف ووطمده و ىمد محؾ قمغم اًمٕمدُمٜمٝمام ُمع أن يماًل  ،شم٘مدم يمام

 .ـها.اعمسٚمٛمقن

َن اًمتُِّجٞمبِكِّ ىَم٤مَل وداوود قُم٤م رواه أب - ـْ َأؾْمَٚمَؿ َأبِك قِمْٛمَرا اًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قَم

٤م قَمٔمِٞماًم  وِم وَم٠َمظْمَرضُمقا إًَِمْٞمٜم٤َم َصٗمًّ ـَ  يُمٜم ٤م سمَِٛمِديٜم٦َِم اًمرُّ وِم وَمَخَرَج إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم ـَ اًمرُّ اعْمُْسٚمِِٛملَم  ُِم

ـُ قُمَبْٞمٍد وَمَحَٛمَؾ وُِمْثُٚمُٝمْؿ أَ  ـُ قَم٤مُِمٍر َوقَمغَم اجْلاََمقَم٦ِم وَمَْم٤مًَم٦ُم سْم َأيْمَثُر َوقَمغَم َأْهِؾ ُِمٍْمَ قُمْ٘مَب٦ُم سْم

وِم طَمت ك َدظَمَؾ وِمٞمِٝمْؿ وَمَّم٤مَح اًمٜم ٤مُس َوىَم٤مًُمقا ؾُمْبَح٤مَن  ـَ اعْمُْسِٚمِٛملَم قَمغَم َصػِّ اًمرُّ َرضُمٌؾ ُِم

 ُيٚمْ 
ِ
٤َم اًمٜم ٤مُس إِٟم ُٙمْؿ قِ٘مك سمَِٞمَدْيِف إمَِم اًمت ْٝمُٚمَٙم٦ِم وَمَ٘م٤مَم َأبُ اَّلل  أَجُّقَب إنّم٤مري وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأهيُّ

اَم َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم ومِٞمٜم٤َم َُمْٕمنَمَ إَنَّْم٤مِر َح ٤م َأقَمز   ًُمقَن َهِذِه أَي٦َم َهَذا اًمت ٠ْمِويَؾ َوإِٟم  ُ شَمَت٠َمو   اَّلل 

 اإِلؾْماَلَم وَ 
ِ
ا ُدوَن َرؾُمقِل اَّلل  وُه وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمٜم٤َم ًمَِبْٕمٍض رِسًّ ًَمٜم٤َم ىَمْد  ☺ يَمُثَر َٟم٤مِسُ إِن  َأُْمَقا
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وُه وَمٚمَ  َ ىَمْد َأقَمز  اإِلؾْماَلَم َويَمُثَر َٟم٤مِسُ ًمِٜم٤َم وَم٠َمْصَٚمْحٜم٤َم َُم٤م َض٤مَع قَض٤مقَم٧ْم َوإِن  اَّلل  ىَمْٛمٜم٤َم ذم َأُْمَقا أَ

ُ قمَ   .ُِمٜمَْٝم٤م  يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ َيُردُّ قَمَٚمٞمْٜم٤َم َُم٤م ىمُْٚمٜم٤َم ☺ غَم ٟمَبِٞمِِّف وَم٠مَنَْزَل اَّلل 
ِل َوإِْصاَلطَمَٝم٤م َوشَمَريْمٜم٤َم  [195 :اًمب٘مرة] َّ حئ جئ وَمَٙم٤مَٟم٧ِم اًمت ْٝمُٚمَٙم٦ُم اإِلىَم٤مَُم٦َم قَمغَم إَُْمَقا

ـَ سم٠َِمْرِض اًمرُّ  ٤مأَجُّقَب ؿَم٤مظِمًّم قوَماَم َزاَل َأبُ واًْمَٖمزْ   طَمت ك ُدوِم
ِ
قِمٞمَسك قىَم٤مَل َأبُ   .ومِ رِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ـٌ َصِحٞمٌح هَمِري٥ٌم  ذم ؾمػم اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ ًمُدن و  .اًمؽمُمذي َهَذا طَمِدي٨ٌم طَمَس

أدًم٦ٌم و ،ٟمامذج ومريدةو ،أمجٕملم صقٌر رائٕم٦م ╚اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ومٛمـ سمٕمدهؿ 

ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّّم٦م حتّمـ سمٜمل :ُمـ ذًمؽو ،ُمنموقمّٞمتفوؾم٤مـمٕم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ آؾمتِمٝم٤مدّي 

ومٚماّم اؾمتٕمَم قمغم  ،يم٤من ُيٕمرف سمحدي٘م٦م اعمقت ذم سمست٤من عمسٞمٚمٛم٦م طمٜمٞمٗم٦م يقم اًمٞمامُم٦م

يمام  ،ممّـ إذا أىمسؿ قمغم اهلل أبَّرهقهو) ◙ىم٤مل اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ  ،اعمسٚمٛملم ومتحف

 ،ذم شمرسٍ  :ىم٤ملوأ -ضٕمقين ذم اجلََحَٗم٦م  :ٕصح٤مسمف (ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

ضم٤مء  طمتك ومتح اًمب٤مب ًمٚمٛمسٚمٛملم أخ٘مقين إًمٞمٝمؿ وم٠مخ٘مقه قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مشمٚمٝمؿو -مه٤م سمٛمٕمٜمًك و

قمغم مجع  ًمقمحؾ اًمقاطمد) (:ُمـ احلٜمٗمٞم٦مقهو)اعمبسقط ًمإلُم٤مم اًمرسظمز ذم يمت٤مب 

ُيٜمٙمل ومٞمٝمؿ ٟمٙم٤مي٦م ومال سم٠مس وقمٔمٞمؿ ُمـ اعمنميملم وم٢من يم٤من يٕمٚمؿ أنف يّمٞم٥م سمٕمْمٝمؿ أ

 ،اعمبسقط] .(إن يم٤من يٕمٚمؿ أنف ٓ يٜمٙمك ومٞمٝمؿ ومال يٜمبٖمل ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽو ،سمذًمؽ

َذيَمر اجلّّم٤مص ذم شمٗمسػمه ن حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين و .[10/76 :ًمٚمرسظمز

 ،وطمدهقهومحؾ قمغم أخػ رضمؾ قص٤مطم٥َم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذيمر ذم اًمسػم اًمٙمبػم أن رضمال ًم

ٓ ووم٢من يم٤من ٓ يٓمٛمع ذم ٟمج٤مة  ،ٟمٙم٤مي٦مومل يٙمـ سمذًمؽ سم٠مس إذا يم٤من يٓمٛمع ذم ٟمج٤مة أ

إٟمام يٜمبٖمل و ،سٚمٛملمٕنف قمرض ٟمٗمسف ًمٚمتٚمػ سمال ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم ،ٟمٙم٤مي٦م وم٢مين أيمره ًمف ذًمؽ

وم٢من يم٤من ٓ يٓمٛمع  ،ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملموًمٚمرضمؾ أن يٗمٕمؾ هذا إذا يم٤من يٓمٛمع ذم ٟمج٤مة أ

يء اعمسٚمٛملم سمذًمؽ طمتك يٗمٕمٚمقا ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾوٓ ٟمٙم٤مي٦م وذم ٟمج٤مة  ومٞم٘متٚمقن  ،ًمٙمٜمف جيرِّ

يم٤من قمغم ـمٛمع ُمـ اًمٜمٙم٤مي٦م ذم قٕنف ًم ،ومال سم٠مس سمذًمؽ إن ؿم٤مء اهللويٜمٙمقن ذم اًمٕمدو

ومٙمذًمؽ إذا ـمٛمع أن ُيٜمِْٙمَل  ،ذم اًمٜمج٤مة مل أر سم٠مؾم٤م أن حيٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٓمٛمعوواًمٕمد
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إٟمام يٙمره و ،أن يٙمقن ومٞمف ُم٠مضمقراقأرضمو ،همػمه ومٞمٝمؿ سمحٛمٚمتف قمٚمٞمٝمؿ ومال سم٠مس سمذًمؽ

ٓ وإن يم٤من ٓ يٓمٛمع ذم ٟمج٤مة و ،ًمف ذًمؽ إذا يم٤من ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه

ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م وا أومْمؾ اًمٜمٙم٤مي٦م ومال سم٠مس سمذًمؽ ٕن هذوًمٙمٜمف مم٤م يره٥م اًمٕمدوٟمٙم٤مي٦م 

ىمد أضم٤مد اسمـ ىمداُم٦م و. [1/327 :أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص]ًمٚمٛمسٚمٛملم 

سمٕمد أن ىمرر وضمقب إذن إُمػم اًمتٗمريؼ سملم اعمس٠مختلم وم٘م٤مل  اعم٘مدد ؒ

ُمتك سمرز اإلٟمس٤من إمم ُمـ ٓ ووومرؾم٤من اًمٕمدوًمٜم٤م أن اإلُم٤مم أقمٚمؿ سمٗمرؾم٤مٟمف و) :ًمٚمٛمب٤مرز

ومٞمٜمبٖمل أن يٗمقض ذًمؽ إمم  ،ٙمرِس ىمٚمقب اعمسٚمٛملمٟمٗمسف ًمٚمٝمالك ومٞمَ  ٤ميٓمٞم٘مف يم٤من ُمٕمرًض 

ضمؼم ىمٚمقب و ،ومٞمٙمقن أىمرب إمم اًمٔمٗمر ،اإلُم٤مم ًمٞمخت٤مر ًمٚمٛمب٤مرزة ُمـ يرض٤مه هل٤م

ذم اًمٙمٗم٤مر  يٜمٖمٛمس ىمد أبحتؿ ًمف أن :وم٢من ىمٞمؾ .يمرس ىمٚمقب اعمنميملمو ،اعمسٚمٛملم

٢من وم ،ارشم٘مبقا فمٗمرهو ،شمٕمٚم٘م٧م ىمٚمقب اجلٞمش سمف اإذا يم٤من ُمب٤مرزً  :ىمٚمٜم٤م ،ؾمب٥م ًم٘متٚمفقهو

هؿو ،فمٗمر ضَمؼَمَ ىمٚمقهبؿ اعمٜمٖمٛمس و ،إن ىُمتِؾ يم٤من سم٤مًمٕمٙمسو ،يمرس ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مرو ،رس 

 . ٓسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل] (ٓ ُم٘م٤موُم٦م وم٤مومؽمىم٤مويٓمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ٓ ُيؽَمىم ٥ُم ُمٜمف فمٗمر 

 [قمـ إم، ًمف يمام ذم خمتٍم اعمزين ٟم٘ماًل ]ي٤م ًَمَروقم٦م ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب اًمسػم و

٤م يَمِرْهُتفُ  اإلَُم٤ممِ  َأُْمرِ  ـَم٤مِئَٗم٦ٌم سمَِٖمػْمِ  هَمَزْت  َوإِنْ  :إذٟمف ذم اًمٖمزووم ذم ُمس٠مخ٦م اؿمؽماط اإلُم٤م َ
ِ
 ح

ـْ َُمْٕمِروَمتِِف سمَِٖمْزِوِهؿْ  ٤مُف  ذِم إْذِن اإلُم٤مم ُِم  َوَُمْٕمِروَمتِِٝمْؿ َوَي٠ْمتِٞمِف اخْلؼََمُ قَمٜمُْٝمْؿ وَمُٞمِٕمٞمٜمُُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم خُيَ

ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَذًمَِؽ   ؒ (٤موِمِٕملُّ اًمِم   ىَم٤مَل )َهاَليُمُٝمْؿ وَمُٞمْ٘مَتُٚمقَن ِضٞمَٕم٦ًم.  ر  َٓ َأقْمَٚمُؿ َذًمَِؽ حُيَ َو

ـْ إنّم٤مر َذيَمرَ  ☺ َأن  اًمٜم بِل     :اجْلَٜم ٦َم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ ُِم
ِ
َص٤مسمًِرا  إْن ىُمتِْٚم٧م َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

َتِسًب٤م ـْ وَمَ٘مَتُٚمقُه وىَم٤مَل وَمَٚمَؽ اجْلَٜم ٦ُم ىَم٤مَل وَم٤مْٟمَٖمَٛمَس ذِم اًْمَٕمدُ  ؟حُمْ  ِدْرقًم٤م إنّم٤مر َوَأْخَ٘مك َرضُمٌؾ ُِم

 ☺  وَمَ٘مَتُٚمقُه سَملْمَ َيَدْي اًمٜم بِلِّ واجْلَٜم ٦َم صُمؿ  اْٟمَٖمَٛمَس ذِم اًْمَٕمدُ  ☺ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف طِملَم َذيَمَر اًمٜم بِلُّ 

ُْؿ َيْ٘مُتُٚمقَٟمفُ  وَم٢ِمَذا طَمؾ  ًمِْٚمُٛمٜمَْٗمِردِ  :ىَم٤مَل  َم قَمغَم َُم٤م إهمٚم٥م َأهن  مِم ٤م ذِم  َن َهَذا َأيْمَثرَ يَم٤م َأْن َيَتَ٘مد 

ضُمؾِ اال ـْ اًمر  ِد ُِم   ْٟمِٗمَرا
ِ
ضَم٤مِل سمَِٖمػْمِ إْذِن اإلُم٤مم. َوسَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اَّلل  ـَ ُأَُمٞم ٦َم وقَمْٛمرَ  َواًمرِّ سْم

ْٛمِري   ـْ  اًمْم  ٤م َوسَمَٕم٨َم  َوَرضُماًل ُِم ٦ًم َوطْمَدمُهَ ي    إنّم٤مر رَسِ
ِ
ـُ ُأنَٞمْسٍ  قَمْبُد اَّلل  ٦ًم َوطْمَدُه  سْم ي  رَسِ
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 ومَ 
ِ
ـ  َرؾُمقُل اَّلل  ًة َوَيْسَٚمؿَ  ☺ ٢ِمَذا ؾَم ى َواطِمٌد ًمُِٞمِّمٞم٥َم هِمر  ٞمَٚم٦ِم أَ  َأْن َيَترَس  ُيْ٘مَتَؾ ذِم وسم٤ِمحْلِ

 شَمَٕم٤ممَم َأن  
ِ
 وَمُحْٙمُؿ اَّلل 

ِ
 هَمَزا  َوإَِذا ٤م:ىم٤مل أجًْم وَُم٤م َأْوضَمَػ اعْمُْسٚمُِٛمقَن هَمٜمِٞمَٛم٦ٌم.  ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ْت  ِب احْلَرْ  سماَِلدَ  اعْمُْسٚمُِٛمقنَ  ٦مٌ  وَمرَسَ ي  ءٌ  إْذٟمِفِ  هَمػْمِ وأَ  اإلُم٤مم سم٢ِِمْذنِ  ىَمٚمِٞمَٚم٦مٌ ويَمثػَِمٌة أَ  رَسِ  وَمَسَقا

ُرُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ٤م َأْن َيُٙمقَن َذًمَِؽ حَيْ َٓ خَيُْرضُمقا إٓ سم٢ِِمْذِن اإلُم٤مم... وأُم  َوًَمِٙمٜمِّل َأؾْمَتِح٥مُّ َأْن 

ُرمُ  وَماَل َأقْمَٚمُٛمفُ  َأن  َرضُماًل )أض٤مف إًمٞمف وت٘مّدم، ًمذًمؽ سم٤محلدي٨م اعم اؾمتدّل ؒو. (حَيْ

ـْ  ـْ َأْصَح٤مسمِفِ  إنّم٤مر ُِم ٚم َػ قَم وَمَرأَى اًمٓم ػْمَ قُمُٙمقوًم٤م قَمغَم ُُمْ٘مَتَٚم٦ِم َأْصَح٤مسمِِف  سمِبِْئِر َُمُٕمقَٟم٦مَ  ََتَ

ـِ ُأَُمٞم ٦مَ وًمَِٕمْٛمرِ  وَمَ٘م٤مَل    سْم
ِ
ء َٓ ُم إمَم َه١ُم ـْ واًْمَٕمدُ  ؾَم٠َمتََ٘مد  َٓ َأتََخٚم ُػ قَم  َُمِْمَٝمٍد ىُمتَِؾ ومِٞمفِ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقيِن َو

ـُ وقَمْٛمرُ  َأْصَح٤مسُمٜم٤َم وَمَٗمَٕمَؾ وَمُ٘متَِؾ وَمَرضَمعَ  ًٓ  ☺ وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًمِٚمٜم بِلِّ  ُأَُمٞم ٦مَ  سْم وَمَ٘م٤مَل وِمٞمِف ىَمْق

وىمد زقمؿ اًمبٕمض ان هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمـ ىمبٞمؾ آٟمتح٤مر  .(طَمَسٜم٤ًم )إم ًمٚمِم٤مومٕمل

ٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م اٟمتح٤مر، اعمجٛمع قمغم اٟمف ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب أُم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمٕم

ُمـ  ٤موىمٜمقـمً  ٤مومٖمػم صحٞمح؛ وم٤مًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام فم٤مهر، ويٙمٗمل أن اعمٜمتحر ي٘متؾ ٟمٗمسف ضمزقمً 

ُمٜمف اخلالَص  ٤مًمٚمٛمقت؛ فمٜمً  ُمستٕمجاًل وقمغم ىمْم٤مء اهلل وىمدره، أ ٤مرمح٦م اهلل، واقمؽماًض 

ُمـ آُٓمف وضمراطمف، سمخالف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م  ٤مُمتخٚمًّم وسمٜمٗمسف أ

ًٓ  -ؾمبح٤مٟمف  -سم٘مدر اهلل، طمسـ اًمٔمـ سمف  ٤مُمقىمٜمً  ٤محمتسبً  ا ٤م ص٤مسمرً ص٤مطمبٝم ٟمٗمسف  سم٤مذ

اًمٜمٍمَة ُٕمتف واًمٜمٙم٤مي٦َم ٕقمداء اهلل ويمرس ؿمقيمتٝمؿ، وىمد  ٤مرظمٞمّم٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل؛ راضمٞمً 

قمغم ُمـ وصٛمٝم٤م سم٤مٟٓمتح٤مر؛ وم٘م٤مل:"ٓ يٕمد هذا  أضم٤مب اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ؒ

ُمـ هذه احلٞم٤مة اًمتٕمٞمس٦م أُم٤م  ٤مٗمسف ظمالًص أن ي٘متؾ اعمسٚمؿ ٟمق؛ ٕن آٟمتح٤مر هااٟمتح٤مرً 

؛ سمؾ هذا ضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، اهذه اًمّمقرة اًمتل أن٧م شمس٠مل قمٜمٝم٤م، ومٝمذا ًمٞمس اٟمتح٤مرً 

 ٤مإٓ أن هٜم٤مك ُمالطمٔم٦م جي٥م آٟمتب٤مه هل٤م، وهل أن هذا اًمٕمٛمؾ ٓ يٜمبٖمل أن يٙمقن ومرديً 

ل قمـ هذا وم٢مذا يم٤من ىم٤مئد اجلٞمش يستٖمٜم ، إٟمام يٙمقن هذا سم٠مُمر ىم٤مئد اجلٞمش٤مؿمخّمٞمً وأ

إومٜم٤مء قمدد يمبػم ُمـ قاًمٗمدائل، ويرى أن ذم ظمس٤مرشمف رسمًح٤م يمبػًما ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وه

مل يرض هذا اإلٟمس٤من ومٕمٚمٞمف قاعمنميملم واًمٙمٗم٤مر، وم٤مًمرأي رأجف وجي٥م ـم٤مقمتف، طمتك ًم
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همْمب٤من قمغم رسمف، قـم٤مقمتف. وآٟمتح٤مر ُمـ أيمؼم اعمحرُم٤مت ذم اإلؾمالم، ُمـ يٗمٕمٚمف ومٝم

اًمّمح٤مسم٦م، هيجؿ قمغم ، يمام يم٤من يٗمٕمٚمف اومٚمٞمس اٟمتح٤مرً  ومل يرض سم٘مْم٤مء اهلل، أُم٤م هذا

ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمسٞمٗمف، ويٕمٛمؾ ومٞمٝمؿ سم٤مًمسٞمػ طمتك  -مج٤مقم٦م ُمـ اخلٞمقل-مج٤مقم٦م يمردوس 

؛ ٕنف يٕمٚمؿ أن ُمآخف اجلٜم٦م؛ ومِمت٤من سملم ُمـ ي٘متؾ ٟمٗمسف هبذه اًمٓمري٘م٦م ا ي٠متٞمف اعمقت ص٤مسمرً 

ع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اجلٝم٤مدي٦م، وسملم ُمـ يتخٚمص ُمـ طمٞم٤مشمف سم٤مٟٓمتح٤مر" هذا؛ وأضم٤مز جمٛم

 اشمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، وقمد  ص٤مطمبٝم٤م ؿمٝمٞمدً  -ذم اًمدورة اًمراسمٕم٦م قمنم اعمٜمٕم٘مد سمدوًم٦م ىمٓمر  -

وًمٙمٜمك أؤيمد ذم هذا اعم٘م٤مم قمغم يمقن ُمثؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م  ذم ؾمبٞمؾ اهلل.

قمغم ـمريؼ آؾمتب٤مٟم٦م  شمٙمقن قمٜمد اًمٙمٗم٤مر ٓ سملم اعمسٚمٛملم وهذا شمٜمبٞمف ه٤مم اًمنميٗم٦م

ومبٕمد أن قمٚمؿ اعمج٤مهد إؾمب٤مب  واًمبّمػمة سمٛمٞمدان اعمٕمريم٦م احل٘مٞم٘ملًمسبٞمؾ اعمجرُملم 

ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمديـ، وسمٕمد أن قمٚمؿ قمدوه  ٤ماًمتل جي٤مهد ُمـ أضمٚمٝم٤م واًمتل دومع طمٞم٤مشمف صمٛمٜمً 

اًمذي جي٤مهده سمٕمد أن طمدده سمدىمف وقمٚمؿ وي٘ملم ٓ ؿمبٝم٦م وٓ ؿمؽ قمٜمده رم ذًمؽ وسمٕمد 

ؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م، وُمتك أن قمرف ُمتك جي٤مهد وُمتك يٙمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم قمغم يم

اًمٙم٤مومر وأن يٕمرف أجـ ي٘م٤مشمؾ هذا اًمٕمد ٤مومٕمٚمٞمف أجًْم  يٙمقن ومرض يمٗم٤مي٦م وقمغم ُمـ جي٥م

طمتك ٓ ي٘مع اعمج٤مهد ذم اًمتخبط  ااًمٖم٤مص٥م ومتحديد أرض اجلٝم٤مد ُمٝمؿ ضمدً 

وآضٓمراب ويمام أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ ضورة حتديد إرض يمذًمؽ ٓ سمد ُمـ حتديد اًمراي٦م 

اًمتل ؾمٞمٜمٓمٚمؼ إًمٞمٝم٤م جم٤مهدا ًوُمـ يمام ؾمبؼ شم٘مريره  اًمتل ؾمٞم٘م٤مشمؾ حتتٝم٤م ذم هذه إرض

وُمـ هٜم٤م ـمرطم٧م قمغم اًمس٤مطم٦م  أن اًمٙمٗم٤مر ٟمققم٤من أصٚمٞمقن وُمرشمدون هلؿ ؿمقيم٦م وراي٦م

ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم  ا وظمٓمرً  ا ُمس٠مخ٦م ظمالصتٝم٤م: إذا شم٘مرر أن اًمٙم٤مومر اعمرشمد أؿمد يمٗمرً 

ٝم٤م وُمـ ومٚمامذا ٓ ٟم٘م٤مشمؾ هذه احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة وٟمٓمٝمر اًمبالد وٟمخٚمص اًمٕمب٤مد ُمٜم

هذه اعمس٠مخ٦م ُمـ اعمس٤مئؾ اهل٤مُم٦م  ؟ذوره٤م ورضمسٝم٤م صمؿ ٟمتجف إمم ىمت٤مل اًمٙم٤مومر إصكم

اجلديرة سم٤مًمبح٨م واًمتٗمّمٞمؾ واًمتدىمٞمؼ إذ هل إصؾ ًمٙمؾ هذه إُمقر وسمقضقطمٝم٤م 

وومٝمٛمٝم٤م حتؾ مجٞمع اإلؿمٙم٤مٓت وشمزول يمثػم ُمـ اًمِمبٝم٤مت وهذه اعمس٠مخ٦م هل ؾمب٥م 
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ؾمالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م وسملم ؿمب٤مب اًمّمحقة اًمدقمقي٦م اعمٕم٤مرك اًمدائرة سملم ىم٤مدة احلريم٤مت اإل

ُمع أن اًمديـ دقمقة وضمٝم٤مد وقم٘مٞمدة وذيٕم٦م وُمٜمٝم٤مج طمٞم٤مة وم٤مًمٗمريؼ إول يرى أن 

ضمٝم٤مد اعمرشمديـ رم اًمداظمؾ أومم ُمـ ىمت٤مل اًمٙم٤مومر إصكم رم اخل٤مرج ًمذًمؽ ي٘مقُمقن 

ومرة هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م داظمؾ اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ضد احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة اًمٙم٤م

وأبك سمٙمر اًمّمديؼ رم ىمت٤مل اعمرشمديـ، ويستدًمقن سمٗمٕمؾ  ☺ ويستدًمقن سمٗمٕمؾ اًمٜمبل 

سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم زُمـ آؾمتْمٕم٤مف ذم ُمٙم٦م ُمثؾ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وصمامُم٦م وأبك 

وي٘مقًمقن هذه قمٛمٚمٞم٤مت ضمٝم٤مدي٦م صداُمٞمف ُمع اًمٙمٗم٤مر  ╚ذر وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

د اإلؾمتْمٕم٤مف وقمدم وُمقاضمٝم٤مت داُمٞم٦م رم ُمٙم٦م ُمع قمدم اًم٘مدرة واعمذًم٦م ووضمق

د اًمذيـ ىم٤مُمقا هبذه اعمقاضمٝم٤مت، زد  ☺ اًمتٛمٙملم ومل يٜمٙمر اًمٜمبل  قمغم ه١مٓء إومرا

قمغم هذا، أن ذًمؽ يم٤من ذم أول إُمر ذم سمداي٦م شمنميع اجلٝم٤مد ومام سم٤مًمؽ سمٕمد ذًمؽ وطمتك 

اًمٞمقم وىمد يمٛمؾ اًمديـ واٟمتٝمك شمنميع اجلٝم٤مد وُمراطمٚمف اًمتل اؾمت٘مر قمٚمٞمٝم٤م سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر 

وٓخيٗمك قمغم وم٘مٞمف ُم٤م ذم هذا آدم٤مه ُمـ همٗمٚم٦م  -قمٚمٞمٝمؿ يمام ؾمبؼ سمٞم٤من ذًمؽ واإلهمالظ 

قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وأطمٙم٤مم اجلٝم٤مد اًمّمحٞمح ُمـ حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط وشمٙمٞمٞمػ اًمقاىمع ُمع 

ُمراقم٤مة اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وهك همٗمٚم٦م همػم ُم٘مّمقدة قمٗم٤م اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ أظمقة أطمس٥م 

وًمٞمتس٤مءل ه١مٓء  ،سمال ري٥مرم مجٝمقرهؿ صدق اعم٘مّمد وٓ يٙمٗمٞمٝمؿ ذم إص٤مسم٦م احلؼ 

ي٦م اًمتل جي٤مهدون سم٤مًم٘مت٤مل حتتٝم٤م أهل راي٦م  ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ىمبؾ أن ٟمس٠مخٝمؿ أجـ هذه اًمرا

وهذه  -هؾ يٕمرومقن طم٘م٤م ُمـ ي٘متٚمقن؟  ؟هؾ يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م داقمش ؟داقمش ُمثال

اعمٜمٙمر قوه واًمٗمريؼ اًمث٤مين شمس٤مؤٓت ٓسمد وأن شمٙمقن ضمٚمٞم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ.وأصقل ا

طمٞم٨م يرى هذا -واين ُمٜمف سمال ري٥م  -ؾ اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م عمثؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت داظم

رم ُمسٚمؽ إظمقاهنؿ وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  اًمٗمريؼ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قمدم شمقومر ضقاسمط اجلٝم٤مد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ئٞم٦م  أظمرى أن هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت همػم جمدي٦م ًمٕمدم اًم٘مدرة واًمٕمجز ومٝمذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت قمِمقا

٤مومؽماض ُمٕمرومتف سم)همػم ُمٜمٔمٛم٦م وهمػم ومٕم٤مًم٦م وٓ حتدث ٟمٙم٤مي٦م يمبػمة ذم اًمٙم٤مومر اعمرشمد 
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ًمٚمحراؾم٦م اعمِمددة وشمٙمثٞمػ اًمرىم٤مسم٦م إُمٜمٞم٦م قمغم ه١مٓء  (حتديده سم٤مًمٗمٕمؾوسمؼمه٤من سملم 

احلٙم٤مم وأقمقاهنؿ زد قمغم ذًمؽ ىمٚم٦م اخلؼمة وىمٚم٦م اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت هل١مٓء اعمج٤مهديـ 

وضٕمػ احلس إُمٜمل واحلريمل وقمدم اًمٙمتامن واًمرسي٦م واًمتحرك سم٠مُم٤من ُمع اظمؽماق 

اًمٕم٤مـمٗم٦م اعمجردة وآٟمٗمٕم٤مل  ٤متل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٞم٤مٟمً اًم -اًمٓم٤مهمقت هلذه اخلالي٤م 

واحلامس ح٤م حيدث ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمـ ُمّم٤مئ٥م وٟمج٤مح اًمٓمقاهمٞم٧م رم أطمٞم٤من يمثػمة 

وإًم٘م٤مئٝم٤م رم اًمسجقن واعمٕمت٘مالت سمؾ  ٤مسم٤مًم٘مبض قمغم هذه اًمٕمٜم٤مس اًمٖمػم ُمدرسم٦م هم٤مًمبً 

ٟمقن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وسمتقؾمٞمع دائرة آؿمتب٤مه وسمتٓمبٞمؼ ىم٤موواقمت٘م٤مل يمؾ ُمـ يٕمرومٝم٤م أ

اًمٓمقارئ واإلره٤مب يستٓمٞمٕمقن ضب هذه اخلالي٤م وشمٗمٙمٞمٙمٝم٤م واًمزج هب٤م رم اًمسجقن 

واعمٕمت٘مالت ُمع أهنؿ ٓ حيت٤مضمقن إمم ىم٤مٟمقن ًمٕمٛمؾ ذًمؽ، ومٝمؿ اًم٘م٤مٟمقن وهؿ اًمدؾمتقر 

ومٝمذه اعمقاضمٝم٤مت دمرئ  واًمقاىمع ظمػم ؿم٤مهد ُمـ يمالُمٝمؿ. يمؾ رء. ويٗمٕمٚمقن دائاًم 

اؾمتئّم٤مل اًمٗمئ٦م اعم١مُمٜم٦م، واًمقىمقف قمغم  رم ٤ماًمٓمقاهمٞم٧م قمغم اعمسٚمٛملم وشمٙمقن ؾمببً 

إصقل اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ويبدأ اًمتْمٞمٞمؼ واحلّم٤مر، واًمقاىمع أفمٝمر ًمٜم٤م قمغم ُمر اًمسٜملم 

ٕومٕم٤مًمف  ا ًمّم٤محلف وشمؼميرً  ٤ماح٤مضٞم٦م ومِمؾ هذه اعمقاضمٝم٤مت واؾمتٖمالل إُمـ هل٤م إقمالُمٞمً 

ئر وؾمقري٤م وًمٞمبٞم٤م وشمقٟمس وُمٍم ظمػم ُمٞم٦م واًمتج٤مرب اًمس٤مسم٘م٦م رم اجلزا  ؿم٤مهد اإلضمرا

وومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٕمؼم واًمدروس اعمستٗم٤مدة وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمستٗمٞمد ُمـ إظمٓم٤مء وٟمبدأ ُمـ 

أُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمردي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م رم اًمٕمٍم اعمٙمل ومٝمل ُمـ  طمٞم٨م اٟمتٝمك أظمرون.

 ☺ وقمٜمدُم٤م ـمٚم٥م مج٤مقمٞم٤م ًمٞمٚم٦م سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  أومراد

وٓ  اعمٓمٚمقبقظمذ سمذًمؽ رم زُمـ آؾمتْمٕم٤مف هرومض وىم٤مل اٟم٤م مل ٟم١مُمر سمٕمد وإ

ٟم٘مقل أن شم٘مػ اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م واحلريم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمإلؾمالم ُمٙمتقوم٦م إجدي دم٤مه 

ًٓ  ،اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ يّمدون قمـ ؾمبٞمؾ اهلل وحي٤مرسمقن أوًمٞم٤مء اهلل أن  وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أو

أصؾ  ٟمجتٝمد ذم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ديـ رهبؿ وؾمٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ وطم٘مٞم٘م٦م

دقمقة اًمرؾمؾ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد واًمٕمٛمؾ سمف واًمتحذير ُمـ اًمنمك، وشمٙمٗمػم اعمنميملم 
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ويمٗمك سمف  واًمؼماءة ُمٜمٝمؿ وُمـ صمؿ ُمٗم٤مصٚمتٝمؿ اًمت٤مُم٦م ذم ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة ومٕمٜمدٟم٤م ُمٜمٝم٩م اهلل

 وقمٜمد آسمتالء قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمالم اًمِم٤مُمؾ قمٚمام وقمٛمال وشمرسمٞم٦م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذوم٤م وقمزة

وىمد قمٚمٛمٜم٤م شم٤مريخ إُم٦م أن اًمثب٤مت قمغم  ٝمؿ اًمّمؼم واًمثب٤متًمٚمس٤مًمٙملم ومٕمٚمٞم سمٔمٚمؿ اًمٓمٖم٤مة

احلؼ ىمد يٙمقن اًمٜمٍم اعمبلم ذم سمٕمض ُمراطمٚمف ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م اإلقمداد اًمِم٤مُمؾ 

طمس٥م اًمٓم٤مىم٦م ًمٞمقم اًمزطمػ واًم٘مت٤مل طمتك ٟمٙمقن ذم ضم٤مهزي٦م يم٤مُمٚم٦م قمٜمدُم٤م ي٠ميت سم٘مدر 

 واهلل أقمٚمؿ.  ،اهلل
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 الفصن الجالح

 (لعىرةوشائن يف فقْ فريضة احلج وا) 

 وفضمّىا )د( احللي الصرعي لمحج والعىرة املشألة األوىل

ًمٙمـ اًمٗمتح أؿمٝمر ورم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،احِل٩مواحل٩َُم  :احل٩ُم سم٤مًمٗمتح وسم٤مًمٙمرس ومٞم٘م٤مل

وقمٙمسف ؿمٝمر ذي احِلج٦م  ؿم٤مهد (وهلل قمغم اًمٜم٤مس طَم٩ُم اًمبٞم٧م عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمال)

  .ٝمر ُمـ ذي احلَج٦مذي احِلج٦م أؿم :وم٢من اًمٙمرس ومٞمف أؿمٝمر ُمـ اًمٗمتح ومٞم٘م٤مل

اًم٘مّمد. وذم آصٓمالح: ىمّمد سمٞم٧م اهلل احلرام ًمٕمٛمؾ قواحل٩م ذم اًمٚمٖم٦م: ه

خمّمقص وهك اعمٜم٤مؾمؽ )يمام ؾمٞم٠متك شمٗمّمٞمٚمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل( ذم زُمـ خمّمقص )أؿمٝمر 

وًمتنميٕمف طمٙمؿ سم٤مًمٖم٦م يٜمبٖمك شمذيمره٤م ذم  -ؿمقال وذى اًم٘مٕمدة وذى احلج٦م( شمٕمبدا هلل

عمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اعمسٚمٛملم واعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ ومٛمـ ا أُم٤م طمٙمٛمف اًمنمقمل هذا اعم٘م٤مم

 أن طم٩م اًمبٞم٧م احلرام ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ وومريْم٦م ُمـ ومرائْمف اعمٕمٚمقُم٦م سم٤مًمرضورة

ُمتٕملم ُمرة واطمدة رم اًمٕمٛمر قمغم يمؾ ُمسٚمؿ طمر سم٤مًمغ  (ووضمقسمف )وُمٕمف اًمٕمٛمرة قمغم رأى

ة هل٤م حمرم)قمغم رأى ُمـ ضمٕمؾ اعمحرم ًمٚمٛمرأة وقم٤مىمؾ ُمستٓمٞمع رضمال يم٤من أ ذم احل٩م اُمرأ

يمام يدل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وُمـ  (ُمـ آؾمتٓم٤مقم٦م يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل

 ىئ نئ مئ ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احل٩م ومٛمـ اًمٙمت٤مب :صمؿ اإلمج٤مع
  ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 مث زث ُّٱ ورم شمٗمسػمه ىم٤مل اًمبٖمقى ؒ - [27-26]احل٩م:  َّ مل يك ىك مك
وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ وُم٤م يبٚمغ صقيت؟  َّىثُّٱ أقمٚمؿ وٟم٤مد ذم اًمٜم٤مس،أي:  َّنث
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وم٘م٤مل: قمٚمٞمؽ إذان وقمكم اًمبالغ، وم٘م٤مم إسمراهٞمؿ قمغم اعم٘م٤مم وم٤مرشمٗمع اعم٘م٤مم طمتك ص٤مر 

يم٠مـمقل اجلب٤مل وم٠مدظمؾ أصبٕمٞمف ذم أذٟمٞمف، وأىمبؾ سمقضمٝمف يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ وذىم٤م وهمرسم٤م 

ؿ احل٩م إمم اًمبٞم٧م وم٠مضمٞمبقا وىم٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس أٓ إن رسمٙمؿ ىمد سمٜمل سمٞمت٤م ويمت٥م قمٚمٞمٙم

رسمٙمؿ، وم٠مضم٤مسمف يمؾ ُمـ يم٤من حي٩م ُمـ أصالب أسم٤مء وأرطم٤مم إُمٝم٤مت: ًمبٞمؽ مهللا 

 .ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: وم٠مول ُمـ أضم٤مسمف أهؾ اًمٞمٛمـ ومٝمؿ أيمثر اًمٜم٤مس طمج٤م.ا ـه ًمبٞمؽ

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ورم ؾمقرة آل قمٛمران 
 خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين
]آل  َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب

َ٘م٤مُم إسمراهٞمؿ»و ضم٤مء ذم شمٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم، [97-96قمٛمران:  احلجر اًمذي ىم٤مم قه :شُم 

وذه٥م سمٕمض  .طملم ارشمٗمع سمٜم٤مء اًمٙمٕمب٦م ويم٤من ومٞمف أثر ىمدُمٞمف ♠قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ 

َ٘م٤مُم إسمراهٞمؿ»اعمٗمرسيـ إمم أن اعمراد ُمـ   :ي٘م٤مل ،ُمقضع ىمٞم٤مُمف ًمٚمّمالة واًمٕمب٤مدةقه شُم 

 :ىم٤مل اًم٘مرـمبل .(جم٤مهد)وهذا ىمقل  ،ُم٘م٤مُمف أي اعمقضع اًمذي اظمت٤مره ًمٚمّمالة ومٞمف هذا

 ،واعمروة ،ومذه٥م إمم أن ُمـ آي٤مشمف اًمّمٗم٤م ،وومرّس جم٤مهد ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ سم٤محلرم يمٚمف»

د سم٤معم٘م٤مم اعمسجد احلرام يمٚمف .شواعم٘م٤مم ،واًمريمـ وإول أفمٝمر  :ىمٚم٧م ا ه.ومٞمٙمقن اعمرا

قم٦م أهن٤م اًمزاد واًمراطمٚم٦م وًمٙمـ ىم٤مل اسمـ واهلل أقمٚمؿ وروى ذم ُمٕمٜمك آؾمتٓم٤م

وُمٕمٜم٤مه صحٞمح يمام  مل يثب٧م ُمسٜمدا وان يم٤من صم٤مسمت٤م قمـ احلسـ وهمػمه اعمٜمذر ؒ

 ٤مؾمٞم٠متك ويم٤من اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: "آؾمتٓم٤مقم٦م: وضمٝم٤من، أطمدمه٤م: أن يٙمقن ُمستٓمٞمٕمً 

ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م يبٚمٖمف احل٩م، واًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن ُمْمٜمقا ذم سمدٟمف ٓ يثب٧م قمغم  اسمبدٟمف واضمدً 

ىم٤مدر قمغم ُمـ يٓمٞمٕمف إذا أُمره أن حي٩م قمٜمف سم٠مضمره وهمػم أضمره". ودل قمغم ق٥م، وهُمريم

 :ذًمؽ اًمقضمقب ُمـ اًمسٜم٦م
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ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ¶ُم٤مرواه اًمِمٞمخ٤من رمحٝمام اهلل قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر  -1

"سُمٜمك اإِلؾمالم قمكم مخس ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل،  ☺ اهلل 

 .ًمزيم٤مة، وطم٩م اًمبٞم٧م وصقم رُمْم٤من"وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء ا

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم احلدي٨م  ♠ويمذا ورد ذم شمٗمسػم اإلؾمالم ذم إضم٤مسم٦م ضمؼميؾ  -2 

سمٞمٜمام ٟمحـ  :اًمّمحٞمح اًمذي رواه ُمسٚمؿ سمسٜمده قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أجْم٤م ىم٤مل

ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ذات يقم إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ 

د اًمِمٕمر ٓ يرى قمٚمٞمف أثر اًمسٗمر وٓ يٕمرومف ُمٜم٤م أطمدؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب   ،ؿمديد ؾمقا

طمتك ضمٚمس إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ وم٠مؾمٜمد ريمبتٞمف إمم ريمبتٞمف ووضع يمٗمٞمف 

اإلؾمالم » :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟ي٤م حمٛمد أظمؼمين قمـ اإلؾمالم :قمغم ومخذيف وىم٤مل

 ،وشم١ميت اًمزيم٤مة ،اًمّمالة وشم٘مٞمؿ ،أن شمِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمد رؾمقل اهلل

 ،ومٕمجبٜم٤م ًمف ،ىم٤مل صدىم٧م .وحت٩م اًمبٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمبٞمال ،وشمّمقم رُمْم٤من

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف  :ىم٤مل ؟وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن :ىم٤مل ،يس٠مخف ويّمدىمف

ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قمـ  .ىم٤مل صدىم٧م .وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر

ه وم٢مٟمف يراكأن شمبٕمد ا :ىم٤مل ؟اإلطمس٤من ه وم٢من مل شمٙمـ شمرا وم٠مظمؼمين قمـ  :ىم٤مل .هلل يم٠منؽ شمرا

أن  :ىم٤مل ،ىم٤مل وم٠مظمؼمين قمـ أُم٤مراهت٤م ،ُم٤م اعمسئقل قمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًمس٤مئؾ :ىم٤مل ،اًمس٤مقم٦م

ة اًمٕم٤مًم٦م رقم٤مء اًمِم٤مء يتٓم٤موًمقن ذم اًمبٜمٞم٤من ،شمٚمد إُم٦م رسمتٝم٤م صمؿ  .وأن شمرى احلٗم٤مة اًمٕمرا

ىمٚم٧م اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ،  ؟ُمـ اًمس٤مئؾأتدري  ،ي٤م قمٛمر :اٟمٓمٚمؼ ومٚمبث٧م ُمٚمٞم٤م صمؿ ىم٤مل

 . شوم٢مٟمف ضمؼميؾ أت٤ميمؿ يٕمٚمٛمٙمؿ ديٜمٙمؿ :ىم٤مل

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ  وم٘م٤مل روى اًمبخ٤مرى ؒ -3 

يم٤من اًمٗمْمؾ  :ىم٤مل ¶اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس 

وشمٜمٔمر ومج٤مءت اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ ومجٕمؾ اًمٗمْمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م  ☺ رديػ رؾمقل اهلل 

يٍمف وضمف اًمٗمْمؾ إمم اًمِمؼ أظمر وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن  ☺ إًمٞمف وضمٕمؾ اًمٜمبل 
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ومريْم٦م اهلل قمغم قمب٤مده ذم احل٩م أدريم٧م أيب ؿمٞمخ٤م يمبػما ٓ يثب٧م قمغم اًمراطمٚم٦م أوم٠مطم٩م 

 .وذًمؽ ذم طمج٦م اًمقداع .(ٟمٕمؿ)ىم٤مل  .قمٜمف

ـِ إَقْمَٛمشِ  روى اإلُم٤مم اًمبٖمقى ؒ -4  ـْ أَ  ،ذم ذح اًمسٜم٦م سمسٜمده قَم يِب قَم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ  ،َص٤مًمٍِح    :ىَم٤مَل  ،قَم
ِ
ٌة ؾَمَٗمًرا صَمالصَم٦َم َأج ٤ممٍ  :☺ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َ  ،ٓ شُمَس٤موِمِر اُْمَرأ

َرٍم َهَذا طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح وأَ  ،َزْوضِمَٝم٤موأَ  ،َأظِمٞمَٝم٤موأَ  ،َأبِٞمَٝم٤موأَ  ،وَمَّم٤مقِمًدا إِٓ َُمَع اسْمٜمَِٝم٤م  ِذي حَمْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٜمده ؒصمؿ روى سمس -َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ    ،أقَم
ِ
 :ىَم٤مَل  ،☺ َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

َرٍم  ظِمِر شُمَس٤موِمُر َُمِسػَمَة َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم إِٓ َُمَع ِذي حَمْ ْٔ  َواًْمَٞمْقِم ا
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل  ٍة شُم١ْمُِم َ ٓ حَيِؾُّ ُْٓمَرأ

تِفِ  .ُِمٜمَْٝم٤م ـِ  ،ضَمُف ُُمْسٚمِؿٌ َأظْمرَ  ،صمؿ ىم٤مل َهَذا طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم ِصح  َٞمك سْم ـْ حَيْ قَم

ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ،حَيَْٞمك ـْ ؾَمِٕمٞمدٍ  ،قَم ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،َهَٙمَذا قَم دٌ  ،قَم ٛم  ـْ آَدمَ  ،َوَأظْمَرضُمُف حُمَ  ،قَم

ـِ ؾَمِٕمٞمدٍ  ،،َوَأظْمَرضُمُف ُُمْسٚمِؿٌ  َٞمك سْم ـْ حَيْ ـِ َأيِب ِذْئ٥ٍم  ،قَم ـِ اسْم ٤م قَم يِّ  ،يماِلمُهَ ـْ ؾَمِٕمٞمٍد اعْمَْ٘مؼُمِ  ،قَم

ـْ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،َأبِٞمفِ  قَم   .قَم

 ☺ قمـ أيب هريرة ىم٤مل: "ظمٓمبٜم٤م رؾمقل اهلل  سمسٜمده وروى ُمسٚمؿ ؒ -5 

وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس، ىمد وُمرض احل٩م ومحجقا. وم٘م٤مل رضمؾ: أيمؾ قم٤مم ي٤م رؾمقل اهلل؟ 

ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ًمقضمب٧م وح٤م قًم :☺ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ٤مومسٙم٧م طمتك ىم٤مهل٤م صمالصمً 

يمتٙمؿ؛ وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ سمٙمثرة ؾم١ماهلؿ اؾمتٓمٕمتؿ. صمؿ ىم٤مل: ذروين ُم٤م شمر

واظمتالومٝمؿ قمغم أنبٞم٤مئٝمؿ، وم٢مذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمٍر وم٤مئتقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ، وإذا هنٞمتٙمؿ قمـ 

رء ومدقمقه". ومتٕملم احل٩م يمام ُم٣م ُمقضع اشمٗم٤مق سملم أئٛم٦م إُم٦م ومٚمؿ يٜم٤مزع رم ذًمؽ 

واؾمتدًمقا  ٤م ؾمٜم٦مسم٠مهن أُم٤م اًمٕمٛمرة ومٗمك شمٕمٞمٜمٝم٤م يم٤محل٩م ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ومٛمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئؾ أطمد

أنف ويم٤محل٩م مت٤مُم٤م ومرض قملم واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م ويبد سم٠مدًم٦م وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئؾ سم٠مهن٤م قمغم ذًمؽ

اًمراضمح يمام ىم٤مل قمـ هذا اخلالف اًمٗم٘مٝمل اًمِمٞمخ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمك طمٗمٔمف اهلل 

وأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٕمٛمرة ومٗمٞمٝم٤م ىمقٓن ُمِمٝمقران ٕهؾ اًمٕمٚمؿ رمح٦م اهلل  :ذطمف ًمٚمزاد رم

ٕول: إن اًمٕمٛمرة ؾمٜم٦م وًمٞمس٧م سمقاضمب٦م، وهبذا اًم٘مقل ىم٤مًمف وم٘مٝم٤مء قمٚمٞمٝمؿ: اًم٘مقل ا
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رواي٦م قمـ قوه احلٜمٗمٞم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م،)وان ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمقضمقب يمام رم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م

اإلُم٤مم أمحد، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل واًم٘مقل اًمث٤مين: إن اًمٕمٛمرة واضمب٦م، وهبذا اًم٘مقل ىم٤مل 

إن اًمٕمٛمرة ؾمٜم٦م وًمٞمس٧م سمقاضمب٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم اعمِمٝمقر. وم٠مُم٤م دًمٞمؾ ُمـ ىم٤مل: 

 [97]آل قمٛمران: َّ  جت هب مب خب حب ُّٱ وم٘مد اؾمتدًمقا سمٔم٤مهر ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

: وًم يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمرة واضمب٦م ًم٘م٤مل اهلل: وهلل قمغم اًمٜم٤مس احل٩م وآقمتامر، وًمٙمـ اهلل قىم٤مًمقا

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمص اًمٗمريْم٦م سم٤محل٩م، ومدل قمغم أن اًمٕمٛمرة ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ احل٩م. 

ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قمبد اهلل سمـ  ،☺ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمبل  واؾمتدًمقا يمذًمؽ

( قمٛمر ذم اًمّمحٞمح )سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس، وومٞمف: طم٩م اًمبٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞماًل 

: إن اًمٜمبل  مل يذيمر اًمٕمٛمرة ُمع احل٩م، ومدل قمغم أن احل٩م ومريْم٦م واًمٕمٛمرة  ☺ ىم٤مًمقا

ؾ رؾمقل اهلل ؾمٜم٦م. ويمذًمؽ اؾمتدًمقا سمحدي٨م قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم طمٞمٜمام ؾم٠مل ضمؼمي

قمـ اإلؾمالم، ومذيمر ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل، وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة،  ☺ 

: ومل يذيمر اًمٕمٛمرة. ويمذًمؽ أجًْم  اؾمتدًمقا  ٤موصقم رُمْم٤من، وطم٩م اًمبٞم٧م، ىم٤مًمقا

وؾم٠مخف وم٘م٤مل:  ☺ ، وذًمؽ أنف وومد قمغم رؾمقل اهلل ◙سمحدي٨م ضامم سمـ صمٕمٚمب٦م 

. ىم٤مل: صدق، وم٘م٤مل سمٕمد ع إًمٞمف ؾمبٞماًل )زقمؿ رؾمقًمؽ أن قمٚمٞمٜم٤م طم٩م اًمبٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤م

ًمئـ صدق  :☺ ذًمؽ: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٓ أزيد قمغم هذا وٓ أن٘مص ُمٜمف. وم٘م٤مل 

ًمٞمدظمٚمـ اجلٜم٦م( وم٘م٤مل: ٓ أزيد قمغم هذا واًمٕمٛمرة زائدة قمغم احل٩م، ومدل قمغم أن اًمٕمٛمرة 

 وأُم٤م ُمـ ىم٤مل: سم٠من اًمٕمٛمرة واضمب٦م وم٘مد اؾمتدل سم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف: -ًمٞمس٧م سمقاضمب٦م.

وضمف اًمدًٓم٦م: أن اهلل ىمرن اًمٕمٛمرة سم٤محل٩م، ومدل قمغم أن  َّختمت حت جت هبُّٱ

طمٙمٛمٝمام واطمد، وهذه اًمدًٓم٦م شمسٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء: سمدًٓم٦م آىمؽمان، وهل دًٓم٦م 

ضٕمٞمٗم٦م، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اهلل ي٘مرن اًمقاضم٥م وهمػم اًمقاضم٥م يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف 

وم٢من  [141]إنٕم٤مم: َّحج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ وشمٕم٤ممم:

يمؾ سم٠مداء اًمزيم٤مة، ومدل قمغم أنف ىمد ي٘مرن اًمقاضم٥م سمٖمػم اًمقاضم٥م. صمؿ إن اهلل ىمرن إ
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 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

 َّ حت جت هب ُّٱهذه اًمدًٓم٦م ذم أي٦م حمؾ ٟمٔمر، وذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

ومٗمل ىمراءة )واًمٕمٛمرة هلل( قمغم اًمٕمٓمػ وهٜم٤مك ىمراءة قمغم آؾمتئٜم٤مف ، [196]اًمب٘مرة:

 ٤مآؾمتدٓل. ويمذًمؽ أجًْم  )وأمتقا احل٩م واًمٕمٛمرُة هلل( وقمغم هذه اًم٘مراءة ٓ يست٘مٞمؿ

وأرض٤مه: )أنف  ◙اؾمتدًمقا سم٤مًمسٜم٦م، وذًمؽ ح٤م صمب٧م ُمـ طمدي٨م أيب رزيـ اًمٕم٘مٞمكم 

قمـ أبٞمف طمٞم٨م ىم٤مل: إن أيب ٓ يستٓمٞمع احل٩م وٓ اًمٕمٛمرة وٓ اًمٔمٕمـ،  ☺ ؾم٠مل اًمٜمبل 

طم٩م قمـ أبٞمؽ واقمتٛمر( وهذا احلدي٨م رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمسٜمده،  :☺ وم٘م٤مل 

ي٨م طمسـ صحٞمح، وصححف همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م، ويمذًمؽ اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمد

: إن هذا احلدي٨م أُمر ومٞمف اًمٜمبل  أب٤م رزيـ أن يٕمتٛمر قمـ أبٞمف، ومدل قمغم أن  ☺ ىم٤مًمقا

وذًمؽ )أهن٤م  ،▲سمحدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ٤ماًمٕمٛمرة واضمب٦م. واؾمتدًمقا أجًْم 

هؾ قمغم اًمٜمس٤مء ضمٝم٤مد؟ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: قمٚمٞمٝمـ ضمٝم٤مد  :☺ ؾم٠مخ٧م اًمٜمبل 

 ٌّ ُّٱىمت٤مل ومٞمف احل٩م واًمٕمٛمرة( وم٘مقًمف: )قمٚمٞمٝمـ( أي: يٚمزُمٝمـ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٓ 
أي: أخزُمقه٤م، ومٝمذه اًمّمٞمٖم٦م صٞمٖم٦م إًمزام، وصٞمٖم٦م اإلًمزام شمدل  [105]اح٤مئدة:  ٍَّّ

قمغم اًمقضمقب، وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف وم٢من هذا احلدي٨م يدل قمغم وضمقب اًمٕمٛمرة. وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ 

: إن اًمٕمٛمرة واضمب٦م، وهذا اًم٘مقل أقمٜمل:  أصح اًم٘مقًملم قاًم٘مقل سمقضمقب اًمٕمٛمرة هىم٤مًمقا

واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل، وذًمؽ ًم٘مقة دًٓم٦م إدًم٦م اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م، وأُم٤م أي٦م ومدًٓمتٝم٤م 

ًمٙمـ إىمقى طمدي٨م أيب  [196]اًمب٘مرة: َّ حت جت هب ُّٱضٕمٞمٗم٦م هل ىمقًمف: 

وقمـ اًمسٙمقت سم٤مٕدًم٦م يمام ىم٤مًمقا أضمٞم٥م . ▲رزيـ وطمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

يمر هذه اًمٗمرائض ذم اًمٕمزائؿ وإريم٤من ٓ يدل قمغم قمدم سم٠من ؾمٙمقت إدًم٦م قمـ ذ

َع ُمت٠مظمرً  ، وهذا اًمقضمف خيت٤مره سمٕمض إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل. ا وضمقهب٤م، وأن وضمقهب٤م ُذِ

أقمقد إمم اًم٘مقل قمـ  وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف يؽمضمح ىمقل اًم٘م٤مئؾ سمقضمقب اًمٕمٛمرة.ا ه

 عمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦ميمام ذم ا ومدل قمغم هذا اًمقضمقب اإلمج٤مع أجْم٤م اًمنمقمل ًمٚمح٩م احلٙمؿ

وهٜم٤م ؾم١مال آظمر قمـ  )وم٘مد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ اسمـ اعمٜمذر واسمـ طمزم واًمٙم٤مؾم٤مين



   

 
267 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

قمغم اًمؽماظمل؟ ومٞمٔمٝمر اًم٘مقل سم٤مًمٗمقري٦م يمام ومٞمٝم٤م وهذا اًمقضمقب ومٝمؾ هق: قمغم اًمٗمقر أ

أجْم٤م: احل٩م واضم٥ٌم قمغم اًمٗمقر قمٜمد حت٘مؼ ذوـمف، وي٠مثؿ اعمرء سمت٠مظمػمه، وهذا ُمذه٥م 

ىمقل أمحد قاًمروايتلم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمٜم٘مقل قمـ ُم٤مًمؽ وه أصحقمجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وه

 .ا ـه واظمتٞم٤مر اًمِمقيم٤مين

ورم ظمت٤مم هذه اعمس٠مخ٦م يٓمٞم٥م ًمٜم٤م أن ٟمتذيمر سمٕمض ُم٤م صح وأظمؼمٟم٤م سمف رؾمقل اهلل  

ًمٗمقائده وُمٜمف قمغم  وحيسـ اًمقىمقف ُمٕمف ُمدارؾم٦م قمـ ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة ☺ 

ًمت٤مزمقاًمٜمح  -:ا

ىم٤مل:"اًمٕمٛمرة إمم اًمٕمٛمرة  ☺ قل اهلل روى اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب هريرة أن رؾم -1

 يمٗم٤مرة ح٤م سمٞمٜمٝمام، واحل٩م اعمؼمور ًمٞمس ًمف ضمزاء إٓ اجلٜم٦م".

سمسٜمده قمـ أبك طم٤مزم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أب٤م هريرة   ؒ وروى اًمبخ٤مري -2 

ُمـ طم٩م هلل ومٚمؿ يروم٨م ومل يٗمسؼ رضمع )ي٘مقل  ☺ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  ◙

 .(يمٞمقم وًمدشمف أُمف

ـ قمبد اهلل طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م قمبد اًمٕمزيز سم وروى ؒ -3 

 ☺ ؾمئؾ اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ اعمسٞم٥م قمـ أيب هريرة 

ضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ )ىم٤مل  ؟ىمٞمؾ صمؿ ُم٤مذا .(إيامن سم٤مهلل ورؾمقًمف)ىم٤مل  ؟أي إقمامل أومْمؾ

د سمف ذم احلدي٨م طم٩م اًمٜم٤مومٚم٦م (طم٩م ُمؼمور)ىم٤مل  ؟ىمٞمؾ صمؿ ُم٤مذا .(اهلل  .ويرا

أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ٟمرى ▲ ٦م أم اعم١مُمٜملم وروى سمسٜمده قمـ قم٤مئِم -4 

 .(ٓ ًمٙمـ أومْمؾ اجلٝم٤مد طم٩م ُمؼمور)ىم٤مل  ؟اجلٝم٤مد أومْمؾ اًمٕمٛمؾ أومال ٟمج٤مهد

سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ىم٤مل: رؾمقل اهلل وقمـ قمبداًمٚمف سمـ قمٛمر روى ُمسٚمؿ ؒ -5 

أُم٤م قمٚمٛم٧م أن اإلؾمالم هيدم ُم٤م يم٤من ىمبٚمف، وأن اهلجرة هتدم ُم٤م يم٤من »ىم٤مل  :☺ 

ٟم٘مػ ُمع  (وهلذا اًمٜمسؽ ذوط )صح٦م ووضمقب شهيدم ُم٤م يم٤من ىمبٚمف ىمبٚمٝم٤م، وأن احل٩م

  -:وُمزيد شمقضٞمح هل٤م ًمٚمدرس واعمدارؾم٦م سم٤معمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م يمالم إئٛم٦م
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 )د(و)ود(  يف شروط احلج والعىرة املشألة الجاٌية

ُمـ اعمٕمٚمقم اٟم٘مس٤مم ذوط اًمٕمب٤مدات قم٤مُم٦م إمم ذوط )وضمقب وصح٦م واضمزاء  

وإٟمام ومّمٚمٝم٤م  ٩م سمٞمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤م سمال ومّمؾ ذم يمالم سمٕمض إئٛم٦مأطمٞم٤مٟم٤م( وٓ يرض اًمدُم

ٟمجده٤م قمغم اًمٕم٤مُم٦م مخس٦م  ورم ُمس٠مختٜم٤م شمٚمؽ اًمبٕمض أظمر ًمتامم اًمتقضٞمح رمحٝمؿ اهلل

 وذط ؾم٤مدس ظم٤مص سم٤معمرأة وهك اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واحلري٦م واًمبٚمقغ وآؾمتٓم٤مقم٦م

شم٘مسٞمؿ  غموىمد اصٓمٚمح اًمٕمٚمامء قم وأٓ شمٙمقن ذم قمدة )ًمٜم٤مومٚم٦م( وضمقد اعمحرمقوه

اًمنموط إمم ذوط وضمقب، وصح٦م، وإضمزاء ومه٤م اصمٜم٤من اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ ومال يّمح 

احل٩م ُمـ اًمٙم٤مومر، وٓ جي٥م قمٚمٞمف وٓ جيزئ قمٜمف إن وىمع ُمٜمف دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب 

 مس خس حس جس مخ ُّٱ ومٛمـ اًمٙمت٤مب ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: واًمسٜم٦م واإلمج٤مع
ووضمف اًمدًٓم٦م:ذم -[54]اًمتقسم٦م:   َّخض حض جض مص خص  حص

، وم٤مًمٕمب٤مدات أي٦م أ نف إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٘م٤مت ٓ شم٘مبؾ ُمٜمٝمؿ ًمٙمٗمرهؿ ُمع أن ٟمٗمٕمٝم٤م ُمتٕمدٍّ

ٓ  شم٘مبؾ ُمٜمٝمؿ، واحل٩م ُمـ اًمٕمب٤مدات اخل٤مص٦م، ومال ُي٘مَبؾ ُمـ يم٤مومر  وُمـ  -اخل٤مص٦م أومم أ

ىم٤مل ًمف: )أُم٤م  ☺ ، أن اًمٜمبل ◙سمـ اًمٕم٤مص واًمسٜم٦م ُم٤م أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ قمٛمر

رة هتدم ُم٤م يم٤من ىمبٚمٝم٤م؟ وأن احل٩م قمٚمٛم٧م أن اإلؾمالم هيدم ُم٤م يم٤من ىمبٚمف؟ وأن اهلج

هيدم ُم٤م يم٤من ىمبٚمف؟( وضمف اًمدًٓم٦م: أن احلدي٨م صحٞمح سيح ذم ىمٓمع اًمٜمٔمر قمام ىمبؾ 

اإلؾمالم وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن احل٩م إٟمام يتٕمٚمؼ ومرضف سم٤معمسٚمؿ، ٟم٘مٚمف اسمـ طمزم 

ذٌط ذم وضمقب احل٩م قاًمٕم٘مؾ وهقأُم٤م اًمنمط اًمث٤مٟمك ومٝم .وهمػممه٤م واسمـ ىمداُم٦م

ومال  ت٤مر اًمبٕمض ُمـ إئٛم٦م يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ أنف أجْم٤م ذط صح٦موإضمزائف،واظم

جي٥م قمغم اعمجٜمقن، وٓ دمزئ قمـ طمج٦م اإلؾمالم إن وىمٕم٧م ُمٜمف. وىمد أمجع أهؾ 

ـُ ىمداُم٦م واًمٜمقويُّ  اًمٕمٚمؿ قمغم قمدم وضمقب احل٩م قمغم اعمجٜمقن، ٟم٘مؾ ذًمؽ اسم
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ٟم٘مؾ ذًمؽ  طم٩م وم٢مٟمف ٓ جيزئف قمـ طمج٦م اًمٗمريْم٦م،قواعمرداوي وأمجٕمقا يمذًمؽ قمغم أنف ًم

 .اسمـ اعمٜمذر 

وم٤محلري٦م ذط ذم  -ومٝمام أجْم٤م اصمٜم٤من احلري٦م واًمبٚمقغ أُم٤م ذوط اًمقضمقب وآضمزاء

وضمقب احل٩م ومال جي٥م قمغم اًمٕمبد، وهذا سم٤مشمٗم٤مق اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: احلٜمٗمٞم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م 

واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وطمٙمل اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ اسمـ ىمداُم٦م واًمٜمقوي واًمِمٜم٘مٞمٓمل 

ىم٤مل:  ¶قمـ اسمـ قمب٤مس  ودل قمغم اًمبٚمقغ ُمـ اًمسٜم٦م ُم٤م صمب٧م -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم

أجام صبل طم٩م صمؿ سمٚمغ ومٕمٚمٞمف طمج٦م اإلؾمالم، وأجام قمبد طم٩م صمؿ قمتؼ ومٕمٚمٞمف طمج٦م »

وأظمػما آؾمتٓم٤مقم٦م وهك ذط وضمقب وم٘مط وُمٕمٝم٤م وضمقد اعمحرم  - شاإلؾمالم

ة وُمٕمٜم٤مه٤م ًم٘م٤مدر ذم ُم٤مًمف وسمدٟمف، وذًمؽ خيتٚمػ قاصٓمالطم٤م: اعمستٓمٞمع ه ًمٚمٛمرأ ا

ف أطمقال اًمٜم٤مس واظمتالف قمقائدهؿ، وض٤مسمٓمف: أن يٛمٙمٜمف اًمريمقب، وجيد سم٤مظمتال

، ت، واًمٜمٗم٘م٤مت، واحل٤مضم٤مت إصٚمٞم٦مزادا وراطمٚم٦م ص٤محللم عمثٚمف سمٕمد ىمْم٤مء اًمقاضمب٤م

 قَمغَم اًمٜم ٤مِس طِم٩مُّ 
ِ
ّ
ِ
إذن آؾمتٓم٤مقم٦م ذٌط ذم وضمقب احل٩م. ودل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: َوَّلل

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف ؾَمبِ  ذم اًمّمحٞمحلم ُمع ¶ويمذا طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ٞماًل اًْمَبْٞم٧ِم َُم

اًمٕمٚمؿ سم٠من آؾمتٓم٤مقم٦م ًمٞمس٧م ذط إضمزاء ذم احل٩م، وم٢مذا دمِمؿ همػم اعمستٓمٞمع اعمِم٘م٦م، 

قمـ طم٩م اًمٗمريْم٦م، وهذا  ٤مجمزئً  ٤مومح٩م سمٖمػم زاد وراطمٚم٦م، وم٢من طمجف ي٘مع صحٞمحً 

يكم: سم٤مشمٗم٤مق اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: احلٜمٗمٞم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ويدل ًمذًمؽ ُم٤م 

طمجقا وٓ رء هلؿ، ومل ي١مُمر أطمٌد ُمٜمٝمؿ سم٤مإلقم٤مدة  ╚ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ٤مأن ظمٚم٘مً 

ـم٧م ًمٚمقصقل إمم  . ورم احل٩م، وم٢مذا َوَصَؾ ووَمَٕمَؾ أضمزأهويمذا وم٠من آؾمتٓم٤مقم٦م إٟمام ُذِ

اًمٗم٘مف اعمٞمرس قمغم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمـ شمٚمؽ اًمنموط: يِمؽمط ًمقضمقب احل٩م 

 مخس٦م ذوط:
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قمغم اًمٙم٤مومر وٓ يّمح ُمٜمف؛ ٕن اإلؾمالم ذط  اإلؾمالم: ومال جي٥م احل٩م - 1 

 ًمّمح٦م اًمٕمب٤مدة.

اًمٕم٘مؾ: ومال جي٥م احل٩م قمغم اعمجٜمقن وٓ يّمح ُمٜمف ذم طم٤مل ضمٜمقٟمف؛ ٕن  - 2 

اًمٕم٘مؾ ذط ًمٚمتٙمٚمٞمػ، واعمجٜمقن ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمتٙمٚمٞمػ، وُمرومقع قمٜمف اًم٘مٚمؿ، طمتك 

٦م: ىم٤مل: )ُرومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم ☺ أن رؾمقل اهلل ◙ يٗمٞمؼ، يمام ذم طمدي٨م قمكم 

قمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يستٞم٘مظ، وقمـ اًمّمبل طمتك يبٚمغ، وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ( صححف 

 .إًمب٤مٟمك ؒ

اًمبٚمقغ: ومال جي٥م احل٩م قمغم اًمّمبل؛ ٕنف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمتٙمٚمٞمػ وُمرومقع قمٜمف  -3 

طم٩م ومحجف ق، ًمٙمـ ًم(...اًم٘مٚمؿ طمتك يبٚمغ ًمٚمحدي٨م اح٤ميض: )رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م

، وٓ يٙمٗمٞمف قمـ طمج٦م اإلؾمالم، سمال ظمالف ا ٞمزً صحٞمح، ويٜمقي ًمف وًمٞمف إذا مل يٙمـ مم

ة رومٕم٧م صبٞمً  ¶سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ ح٤م رواه اسمـ قمب٤مس  وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل  ٤مأن اُمرأ

)أجام صبلٍّ طم٩م  :☺ اهلل أخٝمذا طم٩م؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ وًمؽ أضمر( رواه ُمسٚمؿ. وًم٘مقًمف 

  .صمؿ سمٚمغ، ومٕمٚمٞمف طمج٦م أظمرى، وأجام قمبد طم٩م صمؿ قمتؼ، ومٕمٚمٞمف طمج٦م أظمرى(

طم٩م ق، ًمٙمـ ًم٤م: ومال جي٥م احل٩م قمغم اًمٕمبد؛ ٕنف ممٚمقك ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئً احلري٦م - 4

صح  طمجف إن يم٤من سم٢مذن ؾمٞمده. وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعمٛمٚمقك إذا طم٩م ذم طم٤مل 

، وٓ جيزئ قمٜمف ُم٤م طَم٩م  رىمف، صمؿ أقمتؼ، ومٕمٚمٞمف طمج٦م اإلؾمالم، إذا وضمد إمم ذًمؽ ؾمبٞماًل 

ه: )وأجام قمبد طم٩م صمؿ قمتؼ، ومٕمٚمٞمف ذم احلدي٨م اح٤ميض ذيمر ☺ ذم طم٤مل رىمف؛ ًم٘مقًمف 

 طمج٦م أظمرى(.

  َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ آؾمتٓم٤مقم٦م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: - 5
يٙمٗمٞمف ويٙمٗمل ُمـ يٕمقًمف،  ا، سم٠من يم٤من ٓ يٛمٚمؽ زادً ٤م. ومٖمػم اعمستٓمٞمع ُم٤مًمٞمً [97]آل قمٛمران: 

، ا يمبػمً  ٤مسم٠من يم٤من ؿمٞمخً  ٤مسمدٟمٞمً ويم٤من ٓ يٛمٚمؽ راطمٚم٦م شمقصٚمف إمم ُمٙم٦م وشمرده. أوأ



   

 
271 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

يم٤من اًمٓمريؼ إمم احل٩م همػم ووٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمريمقب وحتٛمؾ ُمِم٤مق اًمسٗمر، أ ٤مُمريًْم وأ

همػم ذًمؽ مم٤م خي٤مف احل٤مج ُمٕمف قمغم ٟمٗمسف ووسم٤مء، أوآُمـ، يم٠من يٙمقن سمف ىمٓم٤مع ـمرق، أ

 جح مج  حج مث ُّٱ وُم٤مًمف، وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف احل٩م طمتك يستٓمٞمع، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:
اهلل، وُمـ وآؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ اًمقؾمع اًمذي ذيمره ، [286]اًمب٘مرة:  َّجخ مح

آؾمتٓم٤مقم٦م ذم طم٩م اعمرأة: وضمقد اعمحرم اًمذي يراوم٘مٝم٤م ذم ؾمٗمر احل٩م؛ ٕنف ٓ جيقز هل٤م 

ة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم  :☺ اًمسٗمر ًمٚمح٩م وٓ ًمٖمػمه سمدون حمرم؛ ًم٘مقًمف  )ٓ حيؾ ُٓمرأ

زوضمٝم٤م واسمٜمٝم٤م أوإٓ وُمٕمٝم٤م أبقه٤م أ ايٙمقن صمالصم٦م أج٤مم ومّم٤مقمدً  ا أظمر أن شمس٤مومر ؾمٗمرً 

ًمٚمرضمؾ اًمذي ىم٤مل: إن اُمرأيت  ☺ وًم٘مقًمف  م ُمٜمٝم٤م( رواه ُمسٚمؿحمروذوأظمقه٤م أوأ

٦م، وإين ايمتتب٧م ذم همزوة يمذا: )اٟمٓمٚمؼ ومح٩م ُمٕمٝم٤م( صحٞمح وم٢مذا طمج٧م  ظمرضم٧م طم٤مضم 

 سمدون حمرم ومحجٝم٤م صحٞمح، وشمٙمقن آصمٛم٦م.ا ـه

ذم  ؿمج٤مع ؒققمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل يمام ىم٤مل أب ()ُمدارؾم٦م ذم اًمنموط

ئط وضمقب احل٩م ؾمبٕم٦م أؿمٞم٤م ُمتٜم٦م ء اإلؾمالم واًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ واحلري٦م ووضمقد وذا

ومّمؾ ذط  )ىمٚم٧م ويم٠منف ؒ اًمزاد واًمراطمٚم٦م وَتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ وإُمٙم٤من اعمسػم

واًم٘مدرة اًمبدٟمٞم٦م ومتٜمبف  اح٤مل اًمالزم وأُمـ اًمٓمريؼ-آؾمتٓم٤مقم٦م ومجٕمٚمف وطمده صمالصم٦م 

وَمْرٌض قهُ  :وم٘م٤مل ذم اعمٜمٝم٤مج اًمٜمقوي ؒ وومّمؾ ذًمؽ اإلُم٤مم -(ًمذًمؽ وٓ شمٜمزقم٩م

بِلِّ اًم ِذي َويَمَذا ا ـْ اًمّم  ِرَم قَم ؾْماَلُم وَمٚمِْٚمَقزِمِّ َأْن حُيْ تِِف: اإْلِ ُط ِصح  فَْمَٝمِر. َوَذْ ْٕ ًْمُٕمْٛمَرُة ذِم ا

٦ِم  ـْ طَمج  اَم َيَ٘مُع قَم ـْ اعْمُْسٚمِِؿ اعْمَُٛمٞمِِّز، َوإِٟم  شُمُف ُِم اَم شَمِّمحُّ ُُمَب٤مَذَ َٓ ُيَٛمٞمُِّز َواعْمَْجٜمُقِن، َوإِٟم 

 ُ ؾْماَلِم سم٤ِمعْم بِلِّ اإْلِ ، وَمُٞمْجِزُئ طَم٩مُّ اًْمَٗمِ٘مػِم ُدوَن اًمّم  ُه اعْمَُٙمٚم ُػ احْلُرُّ ِة إَذا سَم٤مَذَ َب٤مَذَ

ضمٕمؾ ذوط اًمّمح٦م صمالصم٦م هل اإلؾمالم واًمتٙمٚمٞمػ  ويم٠منف ؒ:َواًْمَٕمْبِد.)ىمٚم٧م

 (وهذه اًمثالصم٦م سم٤مإلض٤موم٦م إمم آؾمتٓم٤مقم٦م ضمٕمٚمٝم٤م ذوط وضمقب وم٘م٤مل -واحلري٦م 

ؾْم  ُط ُوضُمقسمِِف: اإْلِ ٦ُم وآؾمتٓم٤مقم٦مَوَذْ ي  ٞمُػ َواحْلُرِّ
٤م:  اَلُم َواًمت ْٙمٚمِ َوِهَل َٟمْققَم٤مِن: َأطَمُدمُهَ
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ِد َوَأْوقِمَٞمتِِف َوُُم١ْمَٟم٦ِم َذَه٤مسمِِف َوإَِي٤مسمِِف،  ا وٌط َأطَمُدَه٤م: ُوضُمقُد اًمز  ٍة، َوهَل٤َم ُذُ اؾْمتَِٓم٤مقَم٦ُم ُُمَب٤مَذَ

ـْ ًَمُف سمَِبَٚمِدِه َأْهٌؾ َوقَمِِمػَمةٌ  طِمَٚم٦ِم  َوىِمٞمَؾ إْن مَلْ َيُٙم ا َي٤مِب، اًمث ٤ميِن ُوضُمقُد اًمر  ْط َٟمَٗمَ٘م٦ُم اإْلِ مَلْ شُمِْمؽَمَ

َط ُوضُمقُد حَمِْٛمؾٍ  ٦ٌم ؿَمِديَدٌة ُاؿْمؽُمِ طِمَٚم٦ِم َُمَِم٘م  ا َ٘مُف سم٤ِمًمر 
٦َم َُمْرطَمَٚمَت٤مِن، وَم٢ِمْن حَلِ ـْ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ َُمٙم  َ

ِ
، عم

ـْ  ظَمِر، َوَُم ْٔ ؼِّ ا يٌؽ جَيْٚمُِس ذِم اًمِمِّ َط َذِ ، َوهُ َواؿْمؽُمِ ىَمِقيٌّ قسَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمََٝم٤م ُدوَن َُمْرطَمَٚمَتلْمِ

طِمَٚم٦ِم وَم٤مِضَٚملْمِ  ا ِد َواًمر  ا ُط يَمْقُن اًمز  ، وَم٢ِمْن َضُٕمَػ وَمَٙم٤مًْمَبِٕمٞمِد، َوُيِْمؽَمَ قَمغَم اعْمٌَْمِ َيْٚمَزُُمُف احْل٩َمُّ

َة َذَه٤مسمِِف َوإَِي٤م ـْ قَمَٚمْٞمِف َٟمَٗمَ٘مُتُٝمْؿ ُُمد  ـْ َدْيٜمِِف َوُُم١ْمَٟم٦ِم َُم اُط يَمْقٟمِِف وَم٤مِضاًل قَم ََصحُّ اؿْمؽِمَ ْٕ ـْ  سمِِف، َوا قَم

ُف َُم٤مِل دِم٤َمَرشمِِف إًَمْٞمِٝماَم. اًمث ٤مًم٨ُِم َأُمْ  ْدَُمتِِف، َوَأن ُف َيْٚمَزُُمُف َسْ َت٤مُج إًَمْٞمِف خِلِ ـُ َُمْسَٙمٜمِِف َوقَمْبٍد حَيْ

ِريِؼ وَمٚمَ  ا أَ وَُم٤مًمِِف ؾَمُبًٕم٤م أَ وظَم٤مَف قَمغَم َٟمْٗمِسِف أَ قاًمٓم  ُه مَلْ جَي٥ِْم َرَص وقَمُدوًّ َٓ ـَمِريَؼ ؾِمَقا ٤م َو ِديًّ

اَلَُم٦ُم، َوَأن ُف َيْٚمَزُُمُف ُأضْمَرُة اًْمَبْذَرىَم٦ِم،  فَْمَٝمُر ُوضُمقُب ُريُمقِب اًْمَبْحِر إْن هَمَٚمَب٧ْم اًمس  ْٕ ، َوا احْل٩َمُّ

ِضِع اعْمُْٕمَت٤مِد مَحُْٚمُف ُِمٜمَْٝم٤م سمَِثٛمَ  ِد ذِم اعْمََقا ا  َواًمز 
ِ
٤مء ُط ُوضُمقُد اْحَ ْثِؾ، َوهُ َوُيِْمؽَمَ

ِ
ًْمَ٘مْدُر قـِ اعْم ا

٦ِم ذِم يُمؾِّ َُمْرطَمَٚم٦مٍ  اسم  َُم٤مِن َواعْمََٙم٤مِن َوقَمَٚمِػ اًمد  ِئؼ سمِِف، ذِم َذًمَِؽ اًمز  ُرَج  اًمال  ِة َأْن خَيْ َ ْرأ ورم اعْمَ

َرٌم أَ وَُمَٕمَٝم٤م َزْوٌج، أَ  َرٍم إِلِ وحَمْ ُط ُوضُمقُد حَمْ َٓ ُيِْمؽَمَ ََصحُّ َأن ُف  ْٕ ، ٟمِْسَقٌة صمَِ٘م٤مٌت َوا ـ  طْمَداُه

طِمَٚم٦ِم سماَِل  ا سمُِع َأْن َيْثُب٧َم قَمغَم اًمر  ا ٓ  هِب٤َم.، اًمر  ُرْج إ ٦ٍم  َوَأن ُف َيْٚمَزُُمَٝم٤م ُأضْمَرُة اعْمَْحَرِم إَذا مَلْ خَيْ َُمَِم٘م 

قَْمَٛمك احْل٩َمُّ إْن َوضَمَد ىَم٤مِئًدا، َوهُ  ْٕ َِة، َواعمَْ قؿَمِديَدٍة َوقَمغَم ا ْرأ ْحُجقُر يَم٤معْمَْحَرِم ذِم طَمؼِّ اعْمَ

ُرُج َُمَٕمُف اًْمَقزِمُّ أَ  ٤مُل إًَمْٞمِف، سَمْؾ خَيْ َٓ ُيْدوَمُع اْحَ ـْ  ِه ًَمِٙم
 َيٜمِّْم٥ُم ؿَمْخًّم٤م ًَمُف.وقَمَٚمْٞمِف سمَِسَٗمٍف يَمَٖمػْمِ

طْمَج٤مُج قَمٜمُْف  تِِف طَم٩مٌّ َوضَم٥َم اإْلِ ـْ َُم٤مَت َوذِم ِذُم  ِه، وَمَٛم اًمٜم ْقُع اًمث ٤ميِن: اؾْمتَِٓم٤مقَم٦ُم حَتِّْمٞمٚمِِف سمَِٖمػْمِ

ـْ حَي٩ُم  قَمٜمُْف سم٠ُِمضْمَرِة ُمِ  ـْ احْل٩َمِّ سمِٜمَْٗمِسِف َوإِْن َوضَمَد ُأضْمَرَة َُم ـْ شَمِريَمتِِف، واعمٕمّمقب اًْمَٕم٤مضِمُز قَم

 َٓ ـْ  ـْ طَم٩م  سمِٜمَْٗمِسِف، ًَمِٙم ـْ احْل٤َمضَم٤مِت اعْمَْذيُمقَرِة وِمٞمَٛم ُط يَمْقهُن٤َم وَم٤مِضَٚم٦ًم قَم ْثِؾ ًَمِزَُمُف َوُيِْمؽَمَ
ِ
اعْم

ُط َٟمَٗمَ٘م٦ُم  ًٓ وسَمَذَل َوًَمُدُه أَ قاًْمِٕمَٞم٤مِل َذَه٤مسًم٤م َوإَِي٤مسًم٤م، َوًمَ ُيِْمؽَمَ ًمأِْلُضْمَرِة مَلْ جَي٥ِْم ىَمُبقًُمُف ذِم  َأضْمٜمَبِلٌّ َُم٤م

، َوًمَ  ََصحِّ ْٕ ََصحِّ ا ـهقا ْٕ ضَْمٜمَبِلُّ ذِم ا ْٕ   .سَمَذَل اًْمَقًَمُد اًمٓم ٤مقَم٦َم َوضَم٥َم ىَمُبقًُمُف، َويَمَذا ا

وُمـ ُمٚمؽ زادا وراطمٚم٦م  ُمتـ اخلرىمك ؒ يمام ذم واًمنموط قمٜمد اًمس٤مدة احلٜم٤مسمٚم٦م

ؿمٞمخ٤م وقم٤مىمؾ سم٤مًمغ ًمزُمف احل٩م واًمٕمٛمرة.وم٢مذا يم٤من ُمريْم٤م ٓ يرضمك سمرؤه أقوه
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ٓيستٛمسؽ قمغم اًمراطمٚم٦م أىم٤مم ُمـ حي٩م قمٜمف ويٕمتٛمر وىمد أضمزأ قمٜمف وإن قمقذم. وطمٙمؿ 

ة إذا يم٤من هل٤م حمرم يمحٙمؿ اًمرضمؾ. ومٛمـ ومرط ومٞمف طمتك شمقذم أظمرج قمٜمف ُمـ مجٞمع  اعمرأ

قمٛمرة وُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل يٙمـ طم٩م قمـ ٟمٗمسف رد ُم٤م أظمذ ويم٤مٟم٧م ُم٤مًمف طمج٦م و

قمبد ومٕمتؼ ومٕمٚمٞمف احل٩م. وإذا طم٩م وهمػم سم٤مًمغ ومبٚمغ أقاحلج٦م قمـ ٟمٗمسف وُمـ طم٩م وه

سم٤مًمّمٖمػم ضمٜم٥م ُم٤م يتجٜمبف اًمٙمبػم وُم٤م قمجز قمٜمف ُمـ قمٛمؾ احل٩م قمٛمؾ قمٜمف وُمـ ـمٞمػ 

ٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م سمف حمٛمقٓ يم٤من اًمٓمقاف ًمف دون طم٤مُمٚمف واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.ا ه ورم دًم

)وهق: واضم٥م ُمع اًمٕمٛمرة ذم اًمٕمٛمر ُمرة. وذط اًمقضمقب مخس٦م  قمـ اًمس٤مدة احلٜم٤مسمٚم٦م

أؿمٞم٤مء: اإلؾمالم، اًمٕم٘مؾ، اًمبٚمقغ، يمامل احلري٦م. ًمٙمـ يّمح٤من ُمـ اًمّمٖمػم واًمرىمٞمؼ وٓ 

قمتؼ اًمرىمٞمؼ ىمبؾ وجيزئ٤من قمـ طمج٦م اإلؾمالم وقمٛمرشمف وم٢من سمٚمغ اًمّمٖمػم أ

ه قمـ طمج٦م اإلؾمالم ُم٤م مل يٙمـ أطمرم سمٕمده إن قم٤مد ومقىمػ ذم وىمتف أضمزأ وأ اًمقىمقف

قمتؼ ىمبؾ وىم٤مرٟم٤م وؾمٕمك سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم ويمذا دمزئ اًمٕمٛمرة إن سمٚمغ أوُمٗمردا أ

 ـمقاومٝم٤م.

ُمٚمؽ ُم٤م ي٘مدر سمف قمغم وآؾمتٓم٤مقم٦م: وهل ُمٚمؽ زاد وراطمٚم٦م شمّمٚمح عمثٚمف أ :اخل٤مُمس

حتّمٞمؾ ذًمؽ سمنمط يمقٟمف وم٤مضال قمام حيت٤مضمف ُمـ يمت٥م وُمسٙمـ وظم٤مدم وأن يٙمقن 

تف وُم١مٟم٦م قمٞم٤مًمف قمغم اًمدوام. ومٛمـ يمٛمٚم٧م ًمف هذه اًمنموط ًمزُمف اًمسٕمل وم٤مضال قمـ ُم١مٟم

ُمرض ٓ يرضمك وومقرا إن يم٤من ذم اًمٓمريؼ أُمـ وم٢من قمجز قمـ اًمسٕمل ًمٕمذر يمٙمؼم أ

اُمرأة حي٩م ويٕمتٛمر قمٜمف ُمـ سمٚمده وجيزئف ذًمؽ ُم٤م مل قسمرؤه: ًمزُمف أن ي٘مٞمؿ ٟم٤مئب٤م طمرا وًم

أن يدومع ُمـ شمريمتف عمـ  ُم٤مت ىمبؾ أن يستٜمٞم٥م وضم٥مقيزل اًمٕمذر ىمبؾ إطمرام ٟم٤مئبف ومٚم

حي٩م ويٕمتٛمر قمٜمف. وٓ يّمح ممـ مل حي٩م قمـ ٟمٗمسف طم٩م قمـ همػمه وشمزيد اعمرأة ذـم٤م 

حمرُم٤م ُمٙمٚمٗم٤م وشم٘مدر قمغم أضمرشمف وقمغم اًمزاد واًمراطمٚم٦م وؾم٤مدؾم٤م وهق: أن دمد هل٤م زوضم٤م أ

 .هل٤م وًمف. وم٢من طمج٧م سمال حمرم طمرم وأضمزأه٤م ا ـه
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وذط اًمقضمقب  ؾ اًمٓم٤مًم٥مرم ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾ ًمنمح دًمٞم وىم٤مل سمـ صقسم٤من ؒ -

 :مخس٦م أؿمٞم٤مء

 .اإلؾمالم – 1 

 .اًمٕم٘مؾ – 2 

  .اًمبٚمقغ[ حلدي٨م: "رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦ًم"- 3 

يمامل احلري٦م[ ٕن اًمٕمبد همػم ُمستٓمٞمع. ]ًمٙمـ يّمح٤من ُمـ اًمّمٖمػم واًمرىمٞمؼ،  - 4]

حلدي٨م اسمـ قمب٤مس أن  ٤موٓ جيزئ٤من قمـ طمج٦م اإلؾمالم وقمٛمرشمف[ طمٙم٤مه اًمؽمُمذي إمج٤مقمً 

ة رومٕم٧م  وم٘م٤مًم٧م: أخٝمذا طم٩م؟ ىم٤مل "ٟمٕمؿ وًمؽ أضمر" رواه  ٤مصبٞمً  ،☺ إمم اًمٜمبل اُمرأ

: "أجام صبل طم٩م، صمؿ سمٚمغ ومٕمٚمٞمف طمج٦م أظمرى، وأجام قمبد ٤مُمرومققمً  ٤مُمسٚمؿ. وقمٜمف أجًْم 

طم٩م، صمؿ قمتؼ ومٕمٚمٞمف طمج٦م أظمرى" رواه اًمِم٤مومٕمل، واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمسٜمدهيام. ]وم٢من سمٚمغ 

ذم وىمتف أضمزأه قمـ طمج٦م  سمٕمده: إن قم٤مد ومقىمػوقمتؼ اًمرىمٞمؼ ىمبؾ اًمقىمقف أواًمّمٖمػم أ

اإلؾمالم[ ٕهنام أتٞم٤م سم٤مًمٜمسؽ طم٤مل اًمٙمامل. ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: إذا أقمتؼ 

 ٤مىم٤مرٟمً وأ ااًمٕمبد سمٕمروم٦م أضمزأه طمجف وم٢من قمتؼ سمجٛمع مل جيز قمٜمف. ]ُم٤م مل يٙمـ أطمرم ُمٗمردً 

وؾمٕمك سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم[ ٕن اًمسٕمل ٓ شمنمع جم٤موزة قمدده وٓ شمٙمراره، سمخالف 

قمتؼ وف، وم٤مؾمتداُمتف ُمنموقم٦م، وٓ ىمدر ًمف حمدود. ]ويمذا دمزئ اًمٕمٛمرة إن سمٚمغ أاًمقىمق

اإلؾمتٓم٤مقم٦م: وهل  -ىمبؾ ـمقاومٝم٤م[ صمؿ ـم٤مف وؾمٕمك هل٤م ومتجزئف قمـ قمٛمرة اإلؾمالم. 

ُمٚمؽ زاد وراطمٚم٦م شمّمٚمح عمثٚمف[ ىم٤مل اًمؽمُمذي: اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمـ 

 1 .[97]آل قمٛمران:   َّهت مت خت حت ُّٱ ، ذم ىمقًمف قمز وضمؾ:◙أنس، 

د واًمراطمٚم٦م" رواه اًمدارىمٓمٜمل. وقمـ اسمـ  ىم٤مل: ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م اًمسبٞمؾ ىم٤مل: "اًمزا

وٓ يّمح ُمسٜمدا يمام ىم٤مل اعمح٘م٘مقن وان اًمٕمٛمؾ  :قمب٤مس ٟمحقه. رواه اسمـ ُم٤مضمف.)ىمٚم٧م

وىم٤مل قمٙمرُم٦م: اإلؾمتٓم٤مقم٦م: اًمّمح٦م.  سمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام ىم٤مل اًمؽمُمذي ؒ
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ُمٚمؽ ُم٤م ي٘مدر سمف قمغم وٟمٗمسف سم٠ميمٚمف وقم٘مبتف. ]أ ومٚمٞم١ماضمر ٤موىم٤مل اًمْمح٤مك: إن يم٤من ؿم٤مسمً 

قمام حيت٤مضمف ُمـ يمت٥م  اًمٕمروض. ]سمنمط يمقٟمف وم٤مضاًل وحتّمٞمؾ ذًمؽ[ ُمـ اًمٜم٘مديـ أ

قمـ ُم١مٟمتف، وُم١مٟم٦م  وُمسٙمـ وظم٤مدم[ ٕن هذه طمقائ٩م أصٚمٞم٦م. ]وأن يٙمقن وم٤مضاًل 

قمٞم٤مًمف قمغم اًمدوام[ ٕهن٤م ٟمٗم٘م٤مت ذقمٞم٦م دم٥م قمٚمٞمف، يتٕمٚمؼ هب٤م طمؼ آدُمل وم٘مدُم٧م، 

اًمٙم٤مذم. إمم أن يٕمقد وأن يْمٞمع ُمـ ي٘مقت" وىم٤مل ذم اًمروض٦م  ٗمك سم٤معمرء إصماًم حلدي٨م "يم

وم٘مط، وىمدُمف ذم اًمرقم٤مي٦م. ىم٤مًمف ذم اًمٗمروع. ]ومٛمـ يمٛمٚم٧م ًمف هذه اًمنموط ًمزُمف اًمسٕمل 

[ ٟمص قمٚمٞمف. ومٞم٠مثؿ إن أظمره سمال قمذر، سمٜم٤مء قمغم أن إُمر ًمٚمٗمقر، وحلدي٨م اسمـ اومقرً 

وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُم٤م يٕمرض  -ًمٗمريْم٦ميٕمٜمل ا-: "شمٕمجٚمقا إمم احل٩م ٤مقمب٤مس ُمرومققمً 

ًمف" رواه أمحد. وأُم٤م شم٠مظمػمه، قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، وأصح٤مسمف ومٞمحتٛمؾ أنف ًمٕمذر، 

ٟمحقه. ]إن يم٤من ذم اًمٓمريؼ ويمخقومف قمغم اعمديٜم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝمقد وهمػمهؿ، أ

، حلدي٨م: "ٓ ا سمحرً قوًم ٤مُمٜمٗمل ذقمً قأُمـ[ ٕن إجي٤مب احل٩م ُمع قمدم ذًمؽ ضر،وه

داود وؾمٕمٞمد. قذم ؾًمبٞمؾ اهلل" رواه أب ٤مهم٤مزيً و، أا ُمٕمتٛمرً و، أ٤ماًمبحر إٓ طم٤مضًم شمريم٥م 

 ا طمرً  ٤مُمرض ٓ يرضمك سمرؤه ًمزُمف أن ي٘مٞمؿ ٟم٤مئبً و]وم٢من قمجز قمـ اًمسٕمل ًمٕمذر يمٙمؼم، أ

اُمرأة حي٩م ويٕمتٛمر قمٜمف[ حلدي٨م اسمـ قمب٤مس أن اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ ىم٤مًم٧م: ي٤مرؾمقل قوًم

ٓ يستٓمٞمع أن يستقي قمغم  ا يمبػمً  ٤مخً اهلل، إن أيب أدريمتف ومريْم٦م اهلل ذم احل٩م ؿمٞم

اًمراطمٚم٦م، وم٠مطم٩م قمٜمف؟ ىم٤مل: "طمجل قمٜمف" ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ومٕمٚمؿ ُمٜمف ضمقاز ٟمٞم٤مسم٦م اعمرأة قمـ 

، ومٕمٙمسف أومم. ]ُمـ سمٚمده[ أي اًمٕم٤مضمز ٕنف ٤ماًمرضمؾ. ىم٤مل ذم اًمنمح: ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف خم٤مًمٗمً 

قمغم وضم٥م قمٚمٞمف يمذًمؽ. ]وجيزئف ذًمؽ، ُم٤م مل يزل اًمٕمذر ىمبؾ إطمرام ٟم٤مئبف[ ًم٘مدرشمف 

قمٛمرة سم٠مصؾ اًمنمع، وُم٤مت[ ُمـ ًمزُمف طم٩م أقاًمبدل ىمبؾ اًمنموع ذم اعمبدل. ]ومٚم

سم٢مجي٤مسمف قمغم ٟمٗمسف. ]ىمبؾ أن يستٜمٞم٥م، وضم٥م أن يدومع ُمـ شمريمتف عمـ حي٩م ويٕمتٛمر وأ

مل يقص ققمٜمف[ ُمـ طمٞم٨م وضم٥م. ٟمص قمٚمٞمف، ٕن اًم٘مْم٤مء يٙمقن سمّمٗم٦م إداء وًم

ة ىم٤مًم٧م: ي٤مرؾمقل اهلل،  إن أُمل ٟمذرت أن حت٩م ومٚمؿ سمذًمؽ، حلدي٨م اسمـ قمب٤مس أن اُمرأ
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يم٤من قمغم أُمؽ قحت٩م طمتك ُم٤مشم٧م، أوم٠مطم٩م قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: "ٟمٕمؿ، طمجل قمٜمٝم٤م. أرأج٧م ًم

ديـ أيمٜم٧م ىم٤مضٞمتف؟ اىمْمقا اهلل، وم٤مهلل أطمؼ سم٤مًمقوم٤مء" رواه اًمبخ٤مري. ]وٓ يّمح ممـ مل 

حي٩م قمـ ٟمٗمسف طم٩م قمـ همػمه[ وم٢من ومٕمؾ اٟمٍمف إمم طمج٦م اإلؾمالم، حلدي٨م اسمـ 

ي٘مقل: ًمبٞمؽ قمـ ؿمؼمُم٦م. ىم٤مل: "طمجج٧م قمـ  ضماًل ؾمٛمع ر ،☺ قمب٤مس أن اًمٜمبل 

ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: "طم٩م قمـ ٟمٗمسؽ، صمؿ طم٩م قمـ ؿمؼمُم٦م" رواه أمحد واطمت٩م سمف،  ؟ٟمٗمسؽ"

داود واسمـ طمب٤من واًمٓمؼماين، ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وذم ًمٗمظ ًمٚمدارىمٓمٜمل قوأب

 ٤مأن دمد هل٤م زوضًم ق، وه٤مؾم٤مدؾًم  ٤م"هذه قمٜمؽ، وطم٩م قمـ ؿمؼمُم٦م". ]وشمزيد اعمرأة ذـمً 

ة إٓ ُمع ٤محمرُمً وأ [ ىم٤مل أمحد: اعمحرم ُمـ اًمسبٞمؾ، حلدي٨م اسمـ قمب٤مس: "ٓ شمس٤مومر اُمرأ

[ ٤محمرم، وٓ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رضمؾ إٓ وُمٕمٝم٤م حمرم" رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ]ُمٙمٚمٗمً 

ومال حمرُمٞم٦م ًمّمٖمػم وجمٜمقن، ًمٕمدم طمّمقل اعم٘مّمقد. ]وشم٘مدر قمغم أضمرشمف وقمغم اًمزاد 

]وم٢من طمج٧م سمال حمرم، طمرم[ ؾمٗمره٤م سمدوٟمف ح٤م  واًمراطمٚم٦م هل٤م وًمف[ ٕنف ُمـ ؾمبٞمٚمٝم٤م.

ديـ، وإن ُم٤مت اعمحرم قيٚمزُمف ُمـ ٟمح ٤مشم٘مدم. ]وأضمزأه٤م[ طمجٝم٤م يمٛمـ طم٩م وشمرك طم٘مً 

 وقمٜمد اًمس٤مدة إطمٜم٤مف يمام ىم٤مل اًم٘مدورى ؒ ذم اًمٓمريؼ ُمْم٧م ذم طمجٝم٤م.ا ه

واضم٥م قمغم إطمرار اًمب٤مًمٖملم اًمٕم٘مالء إصح٤مء إذا ىمدروا قمغم اًمزاد واًمراطمٚم٦م  :احل٩م

 وقمـ ٟمٗم٘م٦م قمٞم٤مًمف إمم طملم قمقده ويم٤من اًمٓمريؼ آُمٜم٤م  قمـ ُمسٙمٜمف وُم٤م ٓ سمد ُمٜمفوم٤مضال

ة أن يٙمقن هل٤م حمرم حي٩م هب٤م أ زوج وٓ جيقز هل٤م أن حت٩م سمٖمػممه٤م إذا وويٕمتؼم ذم اعمرأ

أقمتؼ ويم٤من سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٙم٦م ُمسػمة صمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م وإذا سمٚمغ اًمّمبل سمٕمد ُم٤م أطمرم أ

 .ام قمـ طمج٦م اإلؾمالم ا ـهاًمٕمبد ومٛمْمٞم٤م قمغم ذًمؽ مل جيزهي

٤م شَمْٗمِسػُمُه وَمٝمُ  (ورم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م )وُم٤م أىمٞمٛمٝم٤م  َوْمَٕم٤مِل قَأُم  ْٕ ن ُف قِمَب٤مَرٌة قمـ ا َ أ

ِرًُم٤م سمِٜمِٞم ٦ِم احْل٩َمِّ ؾَم٤مسمًِ٘م٤م َهَٙمَذا ذم وَمْتِح  ِف َواًْمُقىُمقِف ذم َوىْمتِِف حُمْ اعْمَْخُّمقَص٦ِم ُمـ اًمٓم َقا

٤م وَمْرِضٞم   ِئَؾ َُمْ٘مُٓمققَم٦ٍم طمتك َيْٙمُٗمَر اًْمَ٘مِديِر َوَأُم  َٓ َٙمَٛم٦ٌم صَمَبَت٧ْم وَمْرِضٞم ُتَٝم٤م سمَِد ُتُف وَم٤محْل٩َمُّ وَمِريَْم٦ٌم حُمْ

ًة يَمَذا ذم حُمِٞمِط اًمرسظمسك وه ٓ  َُمر  َٓ جَي٥َِم ذم اًْمُٕمُٛمِر إ وَمْرٌض قمغم اًْمَٗمْقِر قضَم٤مطِمُدَه٤م َوَأْن 
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ََصحُّ وَماَل ُيَب٤مُح ًمف اًمت ٠ْمظِمػُم سَمْٕمَد اإْلِ قوه ْٕ َٟم٦ِم اعْمُْٗمتلَِم ا ُْمَٙم٤مِن إمَم اًْمَٕم٤مِم اًمث ٤ميِن يَمَذا ذم ظِمَزا

ٍد  ٛم  ِئِؼ َوقِمٜمَْد حُمَ ا ى سَمْٕمَد ذًمؽ َوىَمَع َأَداًء يَمَذا ذم اًْمَبْحِر اًمر  َرُه َوَأد   رمحف اهلل شمٕم٤ممموم٢مذا َأظم 

اظِمل َواًمت ْٕمِجٞمُؾ َأوْمَْمُؾ يَمَذا ذم اخْلاَُلَص٦ِم َواخْلِ  َ اَلُف وِمٞماَم َذا يم٤من هَم٤مًم٥ُِم فَمٜمِِّف جَي٥ُِم قمغم اًمؽم 

٤م سمَِسَب٥ِم اهْلََرِم أ ٤م إَذا يم٤من هَم٤مًم٥ُِم فَمٜمِِّف اعْمَْقَت َأُم  اَلَُم٦َم َأُم  اعْمََرِض وم٢مٟمف َيَتَْمٞم ُؼ قمٚمٞمف واًمس 

اَلِف شَمْٔمَٝمُر ذم طَمؼِّ احَْ  ِة َوصَمَٛمَرُة اخْلِ َ ٠ْمثَِؿ طمتك اًْمُقضُمقُب إمْج٤َمقًم٤م يَمَذا ذم اجْلَْقَهَرِة اًمٜم ػمِّ

صْمُؿ قَيْٗمُسَؼ َوشُمَرد  ؿَمَٝم٤مَدشُمُف قِمٜمَْد ُمـ ي٘مقل قمغم اًْمَٗمْقِر َوًمَ  طَم٩م  ذم آظِمِر قُمُٛمِرِه وَمَٚمْٞمَس قمٚمٞمف اإْلِ

مْج٤َمِع َوًمَ  ٤م َوىْمُتُف وَم٠َمؿْمُٝمٌر َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت قسم٤ِمإْلِ مْج٤َمِع يَمَذا ذم اًمت ْبِٞملِم َوَأُم  َُم٤مَت ومل حَي٩ُم  َأثَِؿ سم٤ِمإْلِ

ؿَْم  ْٕ ٌل َوذُ َوا ا ٦ِم وإذا قَمِٛمَؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ َأقْماَمِل وُٝمُر اعْمَْٕمُٚمقَُم٤مُت ؿَمق  ج 
اًْمِ٘مْٕمَدِة َوقَمنْمُ ِذي احْلِ

َٓ جَيُقُز وإذا قَمِٛمَؾ ومٞمٝم٤م جَيُقُز يَمَذا ذم  احْل٩َمِّ ُمـ ـَمَقاٍف َوؾَمْٕمٍل ىمبؾ َأؿْمُٝمِر احْل٩َمِّ 

ِئُط ُوضُمقسمِِف وَمِٛمٜمَْٝم٤م اإْلِ  ا ٤م َذَ ٦ِم َوَأُم  ؾْمتَِٓم٤مقَم٦ُم طَم٤مَل قؾْماَلُم طمتك ًماًمٔم ِٝمػِمي  ِٓ َُمَٚمَؽ ُم٤م سمِِف ا

ؾْمتَِٓم٤مقَم٦ِم سمِِخاَلِف ُم٤م ًم ِٓ ٌء سمِتِْٚمَؽ ا َٓ جَي٥ُِم قمٚمٞمف َرْ َُمَٚمَٙمُف قيُمْٗمِرِه صُمؿ  َأؾْمَٚمَؿ سَمْٕمَد ُم٤م اوْمَتَ٘مَر 

تِِف َدْيٜم٤ًم قم ُر احْل٩َمُّ ذم ِذُم  اًم ومٚمؿ حَي٩ُم  طمتك اوْمَتَ٘مَر طَمْٞم٨ُم َيَتَ٘مر 
ٚمٞمف يَمَذا ذم وَمْتِح اًْمَ٘مِديِر ُُمْسٚمِ

ضِمٞم ٦ِم َوُِمٜمَْٝم٤م اًْمَٕمْ٘مُؾ وَماَل قَوًمَ  ا َ طَم٩م  صُمؿ  اْرشَمد  صُمؿ  َأؾْمَٚمَؿ ًَمِزَُمُف ُأظْمَرى إَذا اؾْمَتَٓم٤مَع يَمَذا ذم اًمرسِّ

ِئِؼ َوُِمٜمَْٝم٤م اًْمُبُٚمقُغ  ا ْٕمُتقِه ظِماَلٌف يَمَذا ذم اًْمَبْحِر اًمر  وَماَل جَي٥ُِم قمغم جَي٥ُِم قمغم اعْمَْجٜمُقِن وذم اعْمَ

بِلِّ يَمَذا ذم وَمَت٤مَوى ىَم٤ميِض ظَم٤مْن َوًمَ  بِل  طَم٩م  إًذا ىمبؾ اًْمُبُٚمقِغ وَماَل َيُٙمقُن ذًمؽ قاًمّم  أَن  اًمّم 

قًم٤م َوًمَ  ؾْماَلِم َوَيُٙمقُن شَمَٓمقُّ ٦ِم اإْلِ أَطْمَرَم صُمؿ  سَمَٚمَغ ىمبؾ اًْمُقىُمقِف سمَِٕمَروَم٦َم إْن َُم٣َم قمغم ققمـ طَمج 

ُِمِف َيُٙمقُن  َد اًمت ْٚمبِٞم٦ََم أإطْمَرا قًم٤م َوإِْن ضَمد  ْدَراِك صُمؿ  َوىَمَػ وشَمَٓمقُّ َم سَمْٕمَد اإْلِ طْمَرا اؾْمَت٠ْمنََػ اإْلِ

ِح اًمٓم َح٤مِويِّ َويَمَذا اعْمَْجٜمُقُن إَذا  مْج٤َمِع يَمَذا ذم َذْ ؾْماَلِم سم٤ِمإْلِ ٦ِم اإْلِ سمَِٕمَروَم٦َم َيُٙمقُن قمـ طَمج 

َم يَمَذا ذم اًْمَبَداِئِع َوًمَ َأوَم٤مَق َواًْمَٙم٤موِمُر إَذا َأؾْمَٚمَؿ ىمبؾ اًمْ  طْمَرا َد اإْلِ ضَم٤مَوَز قُقىُمقِف سمَِٕمَروَم٦َم وَمَجد 

ؾْماَلِم ومل  ٦ِم اإْلِ ُه قمـ طَمج  ٦َم َأضْمَزأَ ٦َم َوَأطْمَرَم ُمـ َُمٙم  ٍم صُمؿ  اطْمَتَٚمَؿ سمَِٛمٙم  ٞمَ٘م٤مَت سمَِٖمػْمِ إطْمَرا
ِ
اعْم

ءٌ  ٍم َرْ ٞمَ٘م٤مِت سمَِٖمػْمِ إطْمَرا
ِ
َُج٤مَوَزِة اعْم

ِ
ـْ قمٚمٞمف عم ٦ُم  َيُٙم ي  يَمَذا ذم وَمَت٤مَوى ىَم٤ميِض ظَم٤مْن َوُِمٜمَْٝم٤م احْلُرِّ

ًرا أقوَماَل طَم٩م  قمغم قَمْبٍد َوًمَ  ًْم٤م أوُأم  َوًَمٍد ُُمَٙم٤مشَمًب٤م أوُُمَدسم  يم٤من قَُم٠ْمُذوًٟم٤م ًمف ذم احْل٩َمِّ َوًمَ وُُمَبٕم 
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ِئِؼ َوًمَ  ا ٦َم ًمَِٕمَدِم ُِمْٚمِٙمِف يَمَذا ذم اًْمَبْحِر اًمر  ِزيِف قمـ  طَم٩م  ىمبؾ اًْمِٕمْتِؼ ُمعقسمَِٛمٙم  َٓ جُيْ ْقمَم  اعْمَ

ؾْماَلِم إَذا ُأقْمتَِؼ َوًمَ  ٦ُم اإْلِ ؾْماَلِم َوقَمَٚمْٞمِف طَمج  ٦ِم اإْلِ ِم قطَمج  طْمَرا أُقْمتَِؼ ذم اًمٓم ِريِؼ ىمبؾ اإْلِ

ؾْماَلِم َوًمَ  ٦ِم اإْلِ ُه قمـ طَمج  َم سَمْٕمدَ قَوَأطْمَرَم َوطَم٩م  َأضْمَزأَ طْمَرا َد اإْلِ  أَطْمَرَم ىمبؾ اًْمِٕمْتِؼ صُمؿ  ضَمد 

ؾْماَلِم يَمَذا ذم وَمَت٤مَوى ىَم٤ميِض ظَم٤مْن َوُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مْدَرُة قمغم  ٦ِم اإْلِ ِزيِف ذًمؽ قمـ طَمج  َٓ جُيْ اًْمِٕمْتِؼ 

ْٚمِؽ أ
ِ
طِمَٚم٦ِم سمَِٓمِريِؼ اعْم ا ِد َواًمر  ا سَم٤مطَم٦ُم  واًمز  ٌء يم٤مٟم٧م اإْلِ سَم٤مطَم٦ِم ؾَمَقا قَم٤مَرِة َواإْلِ ضَم٤مَرِة ُدوَن اإْلِ اإْلِ

َٓ ُِمٜم ٦َم ًم ـَ أُمـ ضِمَٝم٦ِم ُمـ  ْقًُمقِدي ـِ َواعْمَ ًمَِدْي َضَم٤مٟم٥ِِم يَمَذا ذم وف قمٚمٞمف يَم٤مًْمَقا ْٕ ِهْؿ يَم٤م ُمـ هَمػْمِ

٤مِج َوًمَ  ِج اًْمَقه  ا َ ـْ قاًمرسِّ ِه٥ُم مِم  ٌء يم٤من اًْمَقا َٓ جَي٥ُِم قمٚمٞمف ىَمُبقًُمُف ؾَمَقا ُوِه٥َم ًمف َُم٤مٌل ًمَِٞمُح٩م  سمِِف 

ضََم٤مٟم٥ِِم أ ْٕ َ وشُمْٕمَتؼَمُ ُِمٜم ُتُف يَم٤م ْٕ ـَ يَمَذا ذم وَمْتِح اًْمَ٘مِديِر َوشَمْٗمِسػُم َٓ شُمْٕمَتؼَمُ يَم٤م ْقًُمقِدي ـِ َواعْمَ بََقْي

طِمَٚم٦ِم َأْن َيُٙمقَن  ا ِد َواًمر  ا َوُِمٜمَْٝم٤م اًْمِٕمْٚمُؿ سمَِٙمْقِن احْل٩َمِّ -ًمف َُم٤مٌل وَم٤مِضٌؾ قمـ طَم٤مضَمتِِف ُِمْٚمِؽ اًمز 

ؾْماَلِم سمِٛمُ  ـْ ذم َداِر اإْلِ َ
ِ
ٌء قَمٚمَِؿ وَمْرًض٤م َواًْمِٕمْٚمُؿ اعْمَْذيُمقُر َيْثُب٧ُم عم ِد اًْمُقضُمقِد ومٞمٝم٤م ؾَمَقا َجر 

ؾْماَلِم أوسم٤ِمًْمَٗمْرِضٞم ٦ِم أ َٓ وَمْرَق ذم ذًمؽ سملم َأْن َيُٙمقَن َٟمَِم٠َم قمغم اإْلِ َٓ وَمَٞمُٙمقُن ومل َيْٕمَٚمْؿ َو

ـْ ذم َداِر احْلَْرِب سم٢ِِمظْمَب٤مِر َرضُمَٚملْمِ أ َ
ِ
ـَ َُمْسُتقرِ قَرضُمٍؾ َواُْمَرأَتلَْمِ َوًمَ وقِمْٚماًم طُمْٙمِٛمٞم٤ًّم َوعم ي

ِئِؼ وأ ا ٦ُم ومٞمف يَمَذا ذم اًْمَبْحِر اًمر  ي  ُط اًْمَٕمَداًَم٦ُم َواًْمُبُٚمقُغ َواحْلُرِّ َٓ شُمِْمؽَمَ ٤م  َواطِمٌد قَمْدٌل َوقِمٜمَْدمُهَ

َٓ جَي٥ُِم  ضْمَٚملْمِ  ـَ واعمٗمٚمقج َوَُمْ٘مُٓمقَع اًمرِّ ُِم َوُِمٜمَْٝم٤م ؾَماَلَُم٦ُم اًْمَبَدِن طمتك إن  اعْمُْ٘مَٕمَد َواًمز 

َٓ جَي٥َِم  يَّم٤مَء ذم قمٚمٞمٝمؿ طمتك  َٓ اإْلِ طِمَٚم٦َم َو ا َد َواًمر  ا طْمَج٤مُج إْن َُمَٚمُٙمقا اًمز  قمٚمٞمٝمؿ اإْلِ

طِمَٚم٦ِم َويَمَذًمَِؽ اعْمَِريُض يَمَذا ذم وَمْتِح  ا َٓ َيْثُب٧ُم قمغم اًمر  ْٞمُخ اًمذي  اعْمََرِض َويَمَذًمَِؽ اًمِم 

ِرَواَي٦ٌم قمٜمٝمام َوفَم٤مِهُر قوه رمحف اهلل شمٕم٤ممماًْمَ٘مِديِر َوَهَذا فَم٤مِهُر اعْمَْذَه٥ِم قمـ أيب طَمٜمِٞمَٗم٦َم 

ا هِبِْؿ وَم٢ِمْن َزاَل  قا َأضْمَزأَُهْؿ ُم٤م َداَم اًْمَٕمْجُز ُُمْسَتِٛمرًّ َواَي٦ِم قمٜمٝمام َأن ُف جَي٥ُِم قمٚمٞمٝمؿ وَم٢ِمْن َأطَمجُّ اًمرِّ

قَم٤مَدُة سم٠َِمنُْٗمِسِٝمْؿ َوفَم٤مِهُر ُم٤م ذم اًمتُّْحَٗم٦ِم اظْمتَِٞم٤مُرُه وم٢مٟمف اىْمَتٍَمَ قمٚمٞمف َويَمذَ  ا وَمَٕمَٚمْٞمِٝمْؿ اإْلِ

ِئِؼ َوُأْخِحَؼ هِبِْؿ اعْمَْحُبقُس  ا ُؼ ذم وَمْتِح اًْمَ٘مِديِر يَمَذا ذم اًْمَبْحِر اًمر  ُه اعْمَُح٘مِّ ا ؾْمبِٞمَج٤ميِبُّ َوىَمق 
اإْلِ

َٓ جَي٥ُِم  ْٚمَٓم٤مِن اًمذي َيْٛمٜمَُع اًمٜم٤مس ُمـ اخْلُُروِج إمَم احْل٩َمِّ َويَمَذا  َواخْل٤َمِئُػ ُمـ اًمسُّ

طْمَج٤مُج قَمٜمُْٝمْؿ يَمَذا ذم اًم طِمَٚم٦َم إْن مل جَيِْد ىَم٤مِئًدا اإْلِ ا َد َواًمر  ا َقْمَٛمك إَذا َُمَٚمَؽ اًمز  ْٕ ٜم ْٝمِر اًْمَٗم٤مِئِؼ َوا
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٤مِل وَمِٕمٜمَْد أيب طَمٜمِٞمَٗم٦َم  طْمَج٤مُج سم٤ِمْحَ رمحف اهلل َٓ َيْٚمَزُُمُف احْل٩َمُّ سمِٜمَْٗمِسِف ذم ىَمْقهِلِْؿ َوَهْؾ جَي٥ُِم اإْلِ

٤م جَي٥ُِم َوإِْن  شمٕم٤ممم َٓ جَي٥ُِم  رمحف اهلل شمٕم٤مممَوضَمَد ىَم٤مِئًدا قِمٜمَْد أيب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َٓ جَي٥ُِم َوقِمٜمَْدمُهَ

ـْ َص٤مطِمَبْٞمِف ومٞمف ِرَواَيَت٤مِن يَمَذا ذم وَمَت٤مَوى ىَم٤ميِض ظَم٤مْن َوًمَ  َد قاحْل٩َمُّ سمِٜمَْٗمِسِف َوقَم ا َُمَٚمَؽ اًمز 

طِمَٚم٦َم وه ا طْمَج٤مُج َُمْٗمُٚمقضًم٤م ًَمِزُمَ وَصِحٞمُح اًْمَبَدِن ومل حَي٩ُم  طمتك َص٤مَر َزُِمٜم٤ًم أقَواًمر  ُف اإْلِ

٤مِل سماَِل ظِماَلٍف يَمَذا ذم اعْمُِحٞمِط َوًمَ   احْل٩َم  سم٠َِمنُْٗمِسِٝمْؿ ؾَمَ٘مَط قَمٜمُْٝمْؿ طمتك قسم٤ِمْحَ
ِ
ء َٓ شَمَٙمٚم َػ َه١ُم

ـُ اًمٓم ِريِؼ ىم٤مل قًم ََداُء َهَٙمَذا ذم وَمْتِح اًْمَ٘مِديِر َوُِمٜمَْٝم٤م َأُْم ْٕ َٓ جَي٥ُِم قمٚمٞمٝمؿ ا قا سَمْٕمد ذًمؽ  َصحُّ

ْٞم٨ِم إنْ قأب ًمٚم  َٓ جَي٥ُِم  ا اَلَُم٦َم جَي٥ُِم َوإِْن يم٤من ظِماَلَف ذًمؽ  ِريِؼ اًمس  يم٤من اًْمَٖم٤مًم٥ُِم ذم اًمٓم 

اَلَُم٦َم  قْمتاَِمُد يَمَذا ذم اًمت ْبٞملِِم ىم٤مل اًْمَٙمْرَُم٤ميِنُّ إْن يم٤من اًْمَٖم٤مًم٥ُِم ذم ـَمِريِؼ اًْمَبْحِر اًمس 
ِٓ َوقَمَٚمْٞمِف ا

ََصحُّ َوؾَمْٞمُحقُن َوضَمْٞمُحقَن قٓ  وَماَل وهُمـ َُمْقِضٍع ضَمَرْت اًْمَٕم٤مَدُة سمُِريُمقسمِِف جَي٥ُِم َوإِ  ْٕ ا

َٓ سمَِح٤مٌر يَمَذا ذم وَمْتِح اًْمَ٘مِديِر َويَمَذا ِدضْمَٚم٦ُم َهَٙمَذا ذم وَمَت٤مَوى ىَم٤ميِض  ُت َواًمٜمِّٞمُؾ َأهْن٤َمٌر  َواًْمُٗمَرا

٦ًم يم٤مٟم٧م أ ِة ؿَم٤مسم  َ ٦َم َُمِسػَمُة قَمُجقًزا إَذا يم٤مٟم٧م سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسمَ وظَم٤مْن َوُِمٜمَْٝم٤م اعْمَْحَرُم ًمِْٚمَٛمْرأ لْمَ َُمٙم 

َرٍم يَمَذا ذم اًْمَبَدائِِع  ٧ْم سمَِٖمػْمِ حَمْ صَماَلصَم٦ِم َأج ٤مٍم َهَٙمَذا ذم اعْمُِحٞمِط َوإِْن يم٤من َأىَمؾ  ُمـ ذًمؽ طَمج 

سَم٦ٍم أ َٓ جَيُقُز ُُمٜم٤َميَمَحُتَٝم٤م قمغم اًمت ٠ْمبِٞمِد سمَِ٘مَرا ـْ  ْوُج َوَُم ُُمَّم٤مَهَرٍة يَمَذا وَرَض٤مٍع أوَواعْمَْحَرُم اًمز 

ا يم٤من أ ُط َأْن َيُٙمقَن َُم٠ْمُُمقًٟم٤م قَم٤مىِماًل سَم٤مًمًِٖم٤م طُمرًّ قَمْبًدا يَم٤موِمًرا يم٤من وذم اخْلاَُلَص٦ِم َوُيِْمؽَمَ

 .ُُمْسٚمِؿ ا ـهوأ

احل٩م ومرض واضم٥م قمكم  وقمـ اًمس٤مدة اح٤مًمٙمٞم٦م ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ؒ

ُمستٓمٞمٕمف ُمـ أطمرار اعمٙمٚمٗملم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء، ُمرة ذم اًمٕمٛمر وذط وضمقسمف أرسمٕم٦م: 

قغ واًمٕم٘مؾ واحلري٦م وآؾمتٓم٤مقم٦م. وذوط أدائف ؿمٞمئ٤من: اإلؾمالم ُمع اًم٘مقل سم٠من اًمبٚم

اًمٙمٗم٤مر خم٤مـمبقن سمٗمروع اًمنميٕم٦م وإُمٙم٤من اعمسػم وذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٕم٤مدة ذم 

اًمٓمرق ُمـ إُمـ واخلقف وم٠مُم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م ومٛمٕمتؼمة سمح٤مل اعمستٓمٞمع ومٛمـ ىمدر قمغم 

قمـ قم٤مدشمف ًمزُمف ذًمؽ. وم٤من يم٤من ممـ اًمقصقل امم اًمبٞم٧م ُمـ همػم شمٙمٚمػ سمذًم٦م خيرج هب٤م 

ٓت يٛمٙمٜمف احل٩م إٓ سمزاد وراطمٚم٦م مل يٚمزُمف إٓ سمحّمقهلام ًمف وان وضمد اًمزاد وقمدم 
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اًمراطمٚم٦م مل يٚمزُمف إٓ أن شمٙمقن قم٤مدشمف اعمٌم يم٤مًمٗمٞمقج وُمـ ضمرى جمراهؿ ومٞمٚمزُمف وان 

 وضمد راطمٚم٦م وقمدم اًمزاد مل يٚمزُمف إٓ أن شمٙمقن قم٤مدشمف اعمس٠مخ٦م. وًمٞمس اعمحرم ًمٚمٛمرأة

ٟمس٤مء ويٚمزم وُمـ آؾمتٓم٤مقم٦م وم٢من وضمد روم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٦م ًمزُمٝم٤م احل٩م رضم٤مٓ يم٤مٟمقا أ

إقمٛمك إذا وضمد ىم٤مئدا واًمبحر ٓ يٛمٜمع اًمقضمقب إذا يم٤من يريم٥م وهم٤مًمبف اًمسالُم٦م. 

وومرض احل٩م ؾم٤مىمط قمـ اعمٕمّمقب اًمذي ٓ يستٛمسؽ قمغم اًمراطمٚم٦م وٓ يٚمزُمف أن 

قمٚمٞمف شم٠مظمػمه وىمد ىمٞمؾ اًمسٜم٦م  حي٩م همػمه قمٜمف. وومرض احل٩م قمغم اًمٗمقر ٓ جيقز ًمٚم٘م٤مدر

واًمسٜمتلم وذًمؽ اؾمتحس٤من ورومؼ ًمّمٕمقسمتف وُمقضع آضمتٝم٤مد ذم اؾمتٓم٤مقمتف. وُمـ 

ُم٤مت ىمبؾ أن حي٩م مل يٚمزم احل٩م قمٜمف ذم رأس ُم٤مًمف وٓ ذم صمٚمثف إٓ أن يقص سمف ومٞمٙمقن 

ذم صمٚمثف ويٚمزم اًمٜم٤مئ٥م ذم احل٩م قمـ همػمه أن يٜمقي سمف ُمـ يٜمقب قمٜمف ويٙمره عمـ مل ي١مد 

ُمف سمف إمم ٟمٗمسف ويٙمره  ومرض ٟمٗمسف أن يٜمقب قمـ همػمه وإن ومٕمؾ ضم٤مز ومل يٜم٘م٥م إطمرا

اًمتٜم٘مؾ سم٤محل٩م ىمبؾ أداء ومرضف ويّمح إن وىمع وٓ يٜم٘مٚم٥م إمم اًمٗمرض واًمذ٤مسم٦م ذم احل٩م 

رم  وىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم ؒ -سمٖمػم أضمر ؾمقاء واإلضم٤مرة ًمٚمح٩م صحٞمح٦م وسم٠مضمر أ

قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر  آؾمتذيم٤مر رم ُمس٠مخ٦م احل٩م قمـ اًمٖمػم روى ُم٤مًمؽ قمـ سمـ ؿمٝم٤مب

ومج٤مءشمف  ☺ قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ىم٤مل يم٤من اًمٗمْمؾ سمـ قمب٤مس رديػ رؾمقل اهلل 

ة ُمـ ظمثٕمؿ شمستٗمتٞمف ومجٕمؾ اًمٗمْمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وشمٜمٔمر إًمٞمف ومجٕمؾ رؾمقل اهلل   ☺ اُمرأ

يٍمف وضمف اًمٗمْمؾ إمم اًمِمؼ أظمر وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن ومريْم٦م اهلل ذم احل٩م 

تٓمٞمع أن يثب٧م قمغم اًمراطمٚم٦م أوم٠مطم٩م قمٜمف ىم٤مل ٟمٕمؿ وذًمؽ أدريم٧م أيب ؿمٞمخ٤م يمبػما ٓ يس

قمٛمر وهذا احلدي٨م ىمد ؾمٛمٕمف ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر ُمـ قمبد اهلل سمـ قىم٤مل أب ذم طمج٦م اًمقداع

وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف  -قمب٤مس ُمـ رواي٦م إوزاقمل وسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري 

وومٞمف  ًمؽريمقب ؿمخّملم قمغم داسم٦م هذا مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف ضمقازه إذا أـم٤مىم٧م اًمداسم٦م ذ

يمٚمٝم٤م ؾمٜمـ ُمرهمقب  ☺ إسم٤مطم٦م آرشمداف وذًمؽ ُمـ اًمتقاضع وأومٕم٤مل رؾمقل اهلل 

وومٞمف سمٞم٤من  ومٞمٝم٤م حيسـ اًمت٠مد هب٤م قمغم يمؾ طم٤مل ومجٞمؾ آرشمداف سم٤مجلٚمٞمؾ ُمـ اًمرضم٤مل
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ُم٤م ريم٥م ذم أدُمٞملم ُمـ ؿمٝمقات اًمٜمس٤مء ذم اًمرضم٤مل واًمرضم٤مل ذم اًمٜمس٤مء وُم٤م خي٤مف ُمـ 

وومٞمف أن قمغم اًمٕم٤ممل  ـ أمجؾ اًمِمب٤من ذم زُم٤مٟمفاًمٜمٔمر إًمٞمٝمـ ويم٤من اًمٗمْمؾ سمـ قمب٤مس ُم

واإلُم٤مم أن يٖمػم ُمـ اعمٜمٙمر يمؾ ُم٤م يٛمٙمٜمف سمحس٥م ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف إذا رآه وًمٞمس قمٚمٞمف 

وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أنف جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن حيقل سملم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء  ذًمؽ ومٞمام هم٤مب قمٜمف

احلقاض  اًمٚمقايت ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمٝمـ وٓ ُمٜمٝمـ اًمٗمتٜم٦م وُمـ اخلروج واعمٌم ُمٜمٝمـ ذم

ُم٤م شمريم٧م  ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  وإؾمقاق وطمٞم٨م يٜمٔمرن إمم اًمرضم٤مل ويٜمٔمر إًمٞمٝمـ

م اعمرأة ذم وضمٝمٝم٤م وىمد  سمٕمدي ومتٜم٦م أض قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜمس٤مء وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن إطمرا

وىمد زقمؿ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م أن ذم هذا احلدي٨م دًمٞمال قمغم أن  ُم٣م اًم٘مقل ذم هذا اعمٕمٜمك

ة أن حت٩م وإن مل يٙمـ ُمٕم ة اخلثٕمٛمٞم٦م  ☺ حمرم ٕن رؾمقل اهلل وٝم٤م ذًمٚمٛمرأ ىم٤مل ًمٚمٛمرأ

وهذا ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ُمـ اًمدًمٞمؾ ٕن  حمرموطمجل قمـ أبٞمؽ ومل ي٘مؾ إن يم٤من ُمٕمؽ ذ

ة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم  ☺ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٟمٓمؼ سمف ٓ ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف وىمد ىم٤مل  ٓ حيؾ ُٓمرأ

ىم٤مل اسمـ زوج ا ه ورم ُمس٠مخ٦م اؿمؽماط اعمحرم ًمٚمٛمرأة وأظمر شمس٤مومر إٓ ُمع ذي حمرم أ

ة شم١مُمـ  ☺  صمب٧م أن رؾمقل اهلل ذم اإلذاف() اعمٜمذر ؒ ىم٤مل: ٓ حيؾ ُٓمرأ

واظمتٚمٗمقا ذم وضمقب  -سم٤مهلل ورؾمقًمف شمس٤مومر ُمسػمة يقم وًمٞمٚم٦م إٓ ُمع ذي حمرم ُمٜمٝم٤م. 

ة اًمتل ٓ حمرم هل٤م. وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: اعمحرم ُمـ اًمسبٞمؾ، ُمٜمٝمؿ اًمٜمخٕمل،  احل٩م قمغم اعمرأ

اًمرأي. وىم٤مل احلسـ اًمبٍمي: ٓ حت٩م إٓ ُمع  صمقر، أصح٤مبقوأمحد، وإؾمح٤مق، وأب

ٓ طمج٦م  ٤موأهمٗمؾ ىمقم اًم٘مقل سمٔم٤مهر احلدي٨م، وذط يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ذـمً  ذي حمرم

ُمٕمٝمؿ ومٞمام اؿمؽمـمقه. ىم٤مل ُم٤مًمؽ: َترج ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء. وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: َترج 

ُمع صم٘م٦م طمرة ُمسٚمٛم٦م. وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: َترج ُمع رضمؾ ُمـ اعمسٚمٛملم ٓ سم٠مس سمف. 

شمّمٕمد قمٚمٞمف وشمٜمزل، وٓ ي٘مر هب٤م  إوزاقمل: َترج ُمع ىمقم قمدول، وشمتخذ ؾمٚماًم وىم٤مل 

سمٙمر اسمـ قذراقمف ىم٤مل أب رضمؾ إٓ ًمٞم٠مظمذ سمرأس اًمبٕمػم ويْمع رضمٚمف قمغم

  .ا ـه فم٤مهر احلدي٨م أومم، وٓ يٕمٚمؿ ُمع ه١مٓء طمج٦م شمقضم٥م ُم٤م ىم٤مًمقا  :اعمٜمذر ؒ
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ختّم٦م هؾ وهك قمدم اًمتٍميح سم٤محل٩م ُمـ اجلٝم٤مت اعم وهٜم٤م ُمس٠مخ٦م ُمٕم٤مسة -

وم٘م٤مل قمـ شمٚمؽ  ؟يٕمتؼم ذًمؽ ُمٜمٕم٤م وقمدم اؾمتٓم٤مقم٦م شمؼمأ هب٤م اًمذُم٦م ُمـ وضمقب احل٩م

هذه هل  د قمبد اهلل سمـ محد اًمسٙم٤ميمر طمٗمٔمف اهلل رم سمحثف قمـ ٟمقازل احل٩م اعمس٠مخ٦م

اعمس٤مئٚم٦م اًمتل سملم أجديٜم٤م هذه اعمس٠مخ٦م واًمتٍميح يمام شمٕمرومقن أهن٤م طم٤مدصم٦م وًمٞمس٧م 

َتٚمٞم٦م  .قا ُمس٠مخ٦م ٟمٔمػمة هذه اعمس٠مخ٦م اًمٜمٔمػمة هلًمٙمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمبؾ ذًمؽ سمحث .ىمديٛم٦م

اًمٓمريؼ وم٘مد سمح٨م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذوط وضمقب احل٩م ُمس٠مخ٦م َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ هؾ هل 

وُمٕمٜمك َتٚمٞم٧م اًمٓمريؼ يٕمٜمل أن  .ذط ذم وضمقب احل٩م أم ذط ًمٚمزوم أداء احل٩م

يٛمٜمع وًمٞمس هٜم٤مك قمد ٤مؾم٤مئٖمً  ٤مُمٗمتقطًم  ٤ماًمٓمريؼ إمم سمٞم٧م اهلل احلرام يٙمقن ُمت٤مطًم 

اعم٘مّمقد سمتخٚمٞم٦م اًمٓمريؼ قٓم٤من حيقل سملم اإلٟمس٤من وسملم سمٞم٧م اهلل احلرام هذا هؾمٚموأ

ومٕمدم احلّمقل قمغم اًمتٍميح ٓؿمؽ أنف ُمـ قمدم َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ وم٤مًمٓمريؼ مل شمٙمـ ظم٤مًمٞم٦م 

عمـ مل يٙمـ ُمٕمف شمٍميح وم٢مذا مل يٙمـ ُمٕمؽ شمٍميح ًمـ شمستٓمٞمع أن شمسجؾ ذم احل٩م 

ظمؾ إمم اعمِم٤مقمر اعم٘مدؾم٦م وٓ إمم وًمـ شمستٓمٞمع أن شمريم٥م اًمٓم٤مئرة وًمـ شمستٓمٞمع أن شمد

ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ -هذه اًمبالد وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُمس٠مخ٦م َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ قمغم ىمقًملم: 

ٟمع  ٤مُمـ ىم٤مل إن َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ ذط ًمقضمقب احل٩م. ومام مل يٙمـ اًمٓمريؼ ظم٤مًمٞمً  ُمـ اعمقا

ًٓ قوإقمداء اًمذيـ يٛمٜمٕمقن وم٢من احل٩م ٓ جي٥م قمغم هذا اإلٟمس٤من وًم ن يم٤مقوًم وضمد ُم٤م

ُمٕم٤مرم وم٢مذا يم٤من اًمٓمريؼ همػم خمغم ومل حيّمؾ اإلٟمس٤من قمغم شمٍميح وم٢مٟمف  ؾمٚمٞماًم  ٤مصحٞمحً 

ًم٘مقل إولقهذا ه .قم٤مضمز قمـ احل٩م وًمذًمؽ ي٘مقًمقن إن احل٩م همػم واضم٥م قمٚمٞمف -ا

ذم وضمقب  ٤ماًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن إن َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ ًمٞمس٧م ذـمً 

وم٢من  ٤موسمدٟمٞمً  ٤مأن اإلٟمس٤من إذا يم٤من ىم٤مدر ُم٤مًمٞمً  سمٛمٕمٜمك .احل٩م ًمٙمٜمٝم٤م ذط ذم ًمزوم إداء

احل٩م جي٥م قمٚمٞمف. ًمٙمـ ٓ جي٥م قمٚمٞمف إداء ذم احل٤مل طمتك خيغم سمٞمٜمف وسملم اًمٓمريؼ. 

أن اًم٘مقل إول اًمذي ي٘مقل إن َتٚمٞم٦م قويستٓمٞمع واًمٗمرق سملم اًم٘مقًملم ي٤م إظمقة ه

خف اهلل اًمٓمريؼ ذط ًمقضمقب احل٩م ي٘مقل إذا ُم٤مت وم٢مٟمف ٓ حي٩م قمٜمف ُمـ شمريمتف وٓ يس٠م
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 خت حت  جت هب مب خب حبُّٱ: ؾمبح٤مٟمف شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ٕن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل
. هذا اًمذي مل خيغم سمٞمٜمف وسملم اًمٓمريؼ وُمٜمع ُمـ اإلشمٞم٤من [97]آل قمٛمران:   َّهت مت

هؾ  .إمم اعمِم٤مقمر اعم٘مدؾم٦م وإمم سمٞم٧م اهلل احلرام ومل يستٓمع احلّمقل قمغم اًمتٍميح

إمم سمٞم٧م اهلل احلرام ؾمبٞمال وهلذا ٓ اؾمتٓم٤مع إمم سمٞم٧م اهلل احلرام ؾمبٞمال؟ ُم٤م اؾمتٓم٤مع 

جي٥م قمٚمٞمف احل٩م وإذا ُم٤مت قمغم هذه احل٤مل وم٢مٟمف ٓ ي٘م٣م قمٜمف وٓ حيج٩م قمٜمف ُمـ 

شمريمتف. أُم٤م اًمذيـ ي٘مقًمقن إٟمف ذط ًمألداء. وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن إٟمف ٓ ي٠مثؿ وًمٙمـ احل٩م يب٘مك 

 ذم ذُمتف وم٢مذا ُم٤مت خُيرج ُمـ شمريمتف ويدومع عمـ حي٩م قمٜمف. وم٢مذا ُم٤مت حيج٩م قمٜمف ُمـ

ٓن احل٩م وضم٥م قمٚمٞمف ًمٙمـ ؾم٘مط قمٜمف إداء ذم احل٤مل ًمٕمدم اًم٘مدرة قمغم  .شمريمتف

اًمذيـ ىم٤مًمقا إن احل٩م ُمـ ذوط وضمقسمف َتٚمٞم٦م اًمٓمريؼ  .اًمقصقل إمم سمٞم٧م اهلل احلرام

 خت حت  جت هب مب خب حبُّٱ: ه١مٓء اؾمتدًمقا سمٔم٤مهر ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
وسمت٤مزم وم٢مٟمف قم٤مضمز ومال  .وىم٤مًمقا هذا مل يستٓمع إمم سمٞم٧م اهلل احلرام ؾمبٞمالَّهت مت

واًمذيـ ىم٤مًمقا إٟمف ذط ًمألداء وإذا ُم٤مت قمغم هذه احل٤مل حي٩م قمٜمف  .جي٥م قمٚمٞمف احل٩م

 خب حبُّٱ: ُمـ شمريمتف اؾمتدًمقا قمغم ُم٤م ي٘مقًمقن سم٠منف ح٤م ٟمزل ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
يٕمٜمل  -ىم٤مل رضمؾ ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اًمسبٞمؾ .َّهت مت خت حت  جت هب مب

 -َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حبُّٱ: ُم٤م اًمسبٞمؾ ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ
اًمزاد واًمراطمٚم٦م. ومٝم١مٓء ي٘مقًمقن ذوط اًمقضمقب هل اًمزاد واًمراطمٚم٦م وم٢مذا  ☺ ىم٤مل 

ُم٤مقمدا ذًمؽ ومٝمل ذوط أداء وم٢مذا ُم٤مت ومل شمقضمد وم٢مٟمف خيرج ووضمدت وضم٥م احل٩م 

قمٜمف ُمـ شمريمتف. وًمٙمـ هذا اًم٘مقل يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمٚمف وم٢من هذا احلدي٨م رواه اًمؽمُمذي 

طمدي٨م ضٕمٞمػ قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م هذا قذم ضم٤مُمٕمف واسمـ ُم٤مضمف وه

رمح٦م  -احلدي٨م ضٕمٞمػ وممـ ضٕمٗمف احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل واسمـ طمجر واًمبٞمٝم٘مل وآًمب٤مين 

ىم٤مل إن هذا احلدي٨م ًمٞمس  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-سمؾ إن إًمب٤مين  - ٤ماهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕمً 
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سمف ٓ  ضٕمٞمػ ضمدا. وسم٤مًمت٤مزم وم٤مٓؾمتدٓلقسمحسـ وٓ ضٕمٞمػ ضٕمٗم٤م يٜمجؼم وإٟمام ه

ُمـ أصم٤مر اعمروي٦م قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم يم٤محلسـ وهمػمه وإذا يم٤من يمذًمؽ قيست٘مٞمؿ وإٟمام ه

ًم٘مقل إول سم٠من قوم٢مٟمف ٓ طمج٦م ومٞمف وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٤مًمراضمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ه ا

شمٍميح احل٩م ذط ذم وضمقب احل٩م وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمؽمضمٞمح اًمذي أظمت٤مره اًمٕمالُم٦م 

          واًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف رمح٦م-اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

ٟمٜم٤م اعمسٚمٛملم  -رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف- سمٜم٤مء قمغم هذا اًمؽمضمٞمح وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ًمٕمٛمقم إظمقا

ٟمٗمقؾمٝمؿ وشمتٕمٚمؼ أومئدهتؿ هبذا اًمبٞم٧م اًمٕمتٞمؼ وجيدون اًمزاد واًمراطمٚم٦م قاًمذيـ هتٗم

اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يستٓمٞمٕمقن احلّمقل قمغم اًمتٍميح ٟم٘مقل هلؿ إن 

قمذريمؿ ومل يقضم٥م قمٚمٞمٙمؿ احل٩م ومٛمـ طمّمؾ قمغم اًمتٍميح سمٕمد ذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمف 

احل٩م وُمـ ُم٤مت ىمبؾ أن حيّمؾ قمغم اًمتٍميح وم٢مٟمف همػم آصمؿ قمٜمد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ا ه .وهمػم ُمسئقل قمـ ذًمؽ واهلل قمزوضمؾ ارطمؿ ُمـ أن يٙمٚمػ قمب٤مده ُم٤م ٓ يستٓمٞمٕمقن

ومتحٞم٦م اًمبٞم٧م اًمٓمقاف وًمٞمس٧م صالة  :احلراموٟٓمٜمسك أنف ُمـ ظمّم٤مئص اًمبٞم٧م 

احل٤مل ًمب٘مٞم٦م اعمس٤مضمد وضمقاز آظمتالط سملم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء رم قريمٕمتلم يمام ه

اًمٓمقاف واًمّمالة وطم٤مصؾ ُم٤م ُم٣م ُمـ ذوط احل٩م واًمٕمٛمرة جي٥م قمغم اعمسٚمؿ 

ُمراقم٤مشمف ًمّمح٦م طمجف وقمٛمرشمف وجي٥م قمٚمٞمف اؾمتٞمٕم٤مب ومٝمٛمٝم٤م ىمبؾ أؿمٝمر احل٩م ٕهن٤م 

وهٙمذا ُم٤م شمِمٛمٚمف اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ سمٞم٤من طمقل  ـ ُم٤مهٞم٦م احل٩مظم٤مرضم٦م يمام ٟمٕمٚمؿ قم

يٚمزم ُمـ وضمقد احل٩م وضمقده٤م وقمٜمد  أريم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة وهك يمنموط اًمّمح٦م

َتٚمػ أطمده٤م وم٤محل٩م سم٤مـمؾ همػم صحٞمح ومتٜمبف وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ ُم٤مهٞم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة جي٥م 

وُمٕمٝم٤م  قمغم ُمـ أرادمه٤م شمٕمٚمٛمٝم٤م ضمٞمدا ىمبؾ اًم٘مٞم٤مم هب٤م ُمب٤مذة ًمتب٘مك رم اًمذايمرة

 .اًمقاضمب٤مت واًمسٜمـ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
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  أركاُ احلج ووواقيتْ )د( املشألة الجالجة

إٓ هب٤م يمام  -يمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ ديٜمٜم٤م سم٤مًمرضورة-ريم٤من ٓ يّمح٤من ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة أ

سمٞم٤مهن٤م درؾم٤م وُمدارؾم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وإمج٤مٓ ُمـ اعمٕمٚمقم أن أريم٤من اًمٕمٛمرة  ؾمٞم٠ميت

ًمٜمٞم٦م هب٤مقإمج٤مقم٤م صمالصم٦م وهك اإلطمرام وه ُمـ احلؾ و)اإلهالل سم٤مًمٕمٛمرة( ُمـ اعمٞم٘م٤مت )أ ا

واًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م ؾمبٕم٦م أؿمقاط واًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م  (ان يم٤من سمٛمٙم٦م -ُمسجد قم٤مئِم٦م  -

أرسمٕم٦م  (واعمروة يمذًمؽ ؾمبٕم٤م وأريم٤من احل٩م قمٜمد اجلٛمٝمقر)اح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م

سملم اًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ اًمسٕمل  (وهك اإلطمرام )اإلهالل سم٤محل٩م سم٘مقل مهللا ًمبٞمؽ طم٩م

اًمٜمٞم٦م ومٛمـ أطمرم  سم٤مًمبٞم٧م وخيتٚمػ شمرشمٞمبٝم٤م سمٜمقع صمؿ ـمقاف اإلوم٤مض٦م صمؿ اًمقىمقف سمٕمروم٦م

سم٤محل٩م )وي٘م٤مل قمٜمف اعمٗمرد( شمرشمٞمبف هذا أي اًمريمـ إول اإلطمرام واًمث٤مين اًمسٕمل 

 - واًمث٤مًم٨م اًمقىمقف سمٕمروم٦م واًمراسمع ـمقاف اإلوم٤مض٦م سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ُمـ يقم اًمٜمحر

ُمسٙمٜمف سمٛمٙم٦م )يقم اًمؽموي٦م(  )ُمـ أهؾ سمٕمٛمرة أوٓ( اإلطمرام ُمـواًمؽمشمٞم٥م ًمٚمٛمتٛمتع 

 -صمؿ اًمقىمقف سمٕمروم٦م صمؿ صم٤مًمث٤م اًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م وراسمٕم٤م اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة 

ُمـ أيمثر أنقاع اإلطمرام ُمٕمروم٦م سملم اًمٜم٤مس واؾمتٕمامٓ  ومه٤م)أي اإلومراد واًمتٛمتع(

 ٚمح٩م واًمٕمٛمرة ُمٕم٤موهٜم٤مك اًم٘مران يمؽمشمٞم٥م اعمٗمرد همػم أن قمٚمٞمف ـمقاف واطمد وؾمٕمك ًم

وؾمٜمـ ُمـ أتك هب٤م ًمف إضمر  وًمٙمؾ ريمـ ُمـ هذه إريم٤من واضمب٤مت جيؼم شمريمٝم٤م سمدم -

م أن ٓ يتج٤موز سمف اعمٞم٘م٤مت اعمٙم٤مين  وًمٞمس قمغم شم٤مريمٝم٤م ؿمئ واًمثقاب وواضمب٤مت اإلطمرا

وأن يتجٜم٥م اعمخٞمط ُمـ اًمثٞم٤مب ذم ًمب٤مؾمف وشم٘مٚمٞمؿ أفم٤مومرة ظمالًمف وشمٖمٓمٞم٦م  -اخل٤مص سمف 

إـمٕم٤مم ؾمت٦م وقة وجيؼم اًمقىمقع رم يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٗمدي٦م ذسمح يذسمحف أىمٚمٜمسورأؾمف سمٕمامُم٦م أ

أن يٙمقن ُمـ اعمٞم٘م٤مت ٓ  :وأُم٤م قمـ ؾمٜمٜمف ومٝمك رم أى ُمٙم٤من ُمس٤ميملم أوصٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم

ُمٜمٝم٤م ورم  ىمبٚمف وأن يٙمقن سمٕمد اًمٓمٝم٤مرة وصالة ريمٕمتلم واًمتٚمبٞم٦م سم٤مح٠مثقر واإليمث٤مر
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ًمسبٕم٦م أؿمقاط قمغم أي اًمٓمقاف جي٥م قمٚمٞمف اًمبدء سمريمـ احلجر إؾمقد وأن يٙمٛمؾ ا

طم٤مل وؾمـ ًمف اًمذيمر واًمدقم٤مء وًمٚم٘مدوم ُمٜمف اًمرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م إومم 

قمدم آٟمٍماف واإلوم٤مض٦م ُمٜمٝم٤م إٓ سمٕمد  وواضمب٤مت اًمقىمقف سمٕمروم٦م وآضٓمب٤مع

وسمٕمد  واعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ًمٚمرضم٤مل وهمػم اًمْمٕمٗم٤مء واعمرىض اًمٖمروب عمـ وىمػ هب٤م هن٤مرا

واعمبٞم٧م سمٛمٜمك  اًمت٘مّمػموواحلٚمؼ أ ك رُمك اًمٕم٘مب٦مذًمؽ شم٠متك واضمب٤مت يقم اًمٜمحر وه

واًمث٤مًمث٦م إذا دظمؾ  ًمٞمٚمتلم قمغم إىمؾ)ًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم واًمرُمل ذم يقُمف

وُمـ سمٕمد ريمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م يقضمد واضم٥م ـمقاف اًمقداع إٓ  سمٛمٜمكققمٚمٞمف ًمٞمٚمٝم٤م وه

 .واهلل أقمٚمؿ أن يٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م ـمقاف اإلوم٤مض٦م

إول ًمٙمؾ ُمٜمٝمام سم٤مإلمج٤مع وان اقمتؼمه إطمٜم٤مف ذـم٤م قه وطمٞم٨م أن اإلطمرام -

طمٞم٨م أنف  سم٤معمقاىمٞم٧م ومٜمبدأ درؾمٜم٤م أطمب٤ميب وٓ يمبػم ومرق ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مثػم قمغم احلٙمؿ

وهق)يمام رم اًمٗم٘مف اعمٞمرس قمغم ضقء  وهك مجع ُمٞم٘م٤مت اعمقاىمٞم٧موشمتٕمٚمؼ سمف ويرشمبط هب٤م 

زُمٜمٝم٤م، ومتٜم٘مسؿ وٕمب٤مدة أُمقضع اًمق: ه٤ماحلد. وذقمً قاعمٞم٘م٤مت ًمٖم٦م: ه (اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

اعمقاىمٞم٧م إمم: زُم٤مٟمٞم٦م وُمٙم٤مٟمٞم٦م. أُم٤م اعمقاىمٞم٧م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة:)ومبٞم٤مهن٤م قمغم 

ًمت٤مممقاًمٜمح سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٕمٛمرة ومٞمجقز أداؤه٤م ذم مجٞمع أوىم٤مت اًمسٜم٦م. وأُم٤م احل٩م ومٚمف  (ا

 مل خل ُّٱ أؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ يّمح رء ُمـ أقمامل احل٩م إٓ ومٞمٝم٤م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
احلج٦م.)وٓ طم٩م عمـ وم٤مشمف واًم٘مٕمدة، وذو، وهل ؿمقال، وذ[197]اًمب٘مرة:  َّىل

أُم٤م اعمقاىمٞم٧م اعمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة: ومٝمل احلدود اًمتل ٓ جيقز  ومتٜمبف اًمقىمقف سمٕمروم٦م

قمٛمرة. وىمد سمٞم ٜمٝم٤م رؾمقل اهلل وًمٚمح٤مج واعمٕمتٛمر أن يتج٤موزه٤م إٓ سم٢مطمرام سمح٩م يم٤من أ

 .ا ـه ¶ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  ☺ 
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ـُ  :رواه اإلُم٤مم ُمسٚمؿ وم٘م٤مل يمام ظمؼم اسمـ قمب٤مس ٟمٕمؿ ـُ حَيَْٞمك َوظَمَٚمُػ سْم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمد 

سمِٞمِع َوىُمتَ قِهَِم٤مٍم َوَأبُ  ًمر  ـْ مَح ٤مٍد ا ـُ َزْيدٍ ىَم٤مَل حَيَْٞمك أَ -ٞمَْب٦ُم مَجِٞمًٕم٤م قَم َٟم٤م مَح ٤مُد سْم ـْ  -ظْمؼَمَ قَم

ـِ قَمب ٤مٍس وقَمْٛمرِ  ـِ اسْم ـْ ـم٤مووس قَم ـِ ِديٜم٤َمٍر قَم ىَم٤مَل َوىم ٧َم َرؾُمقُل  -رىض اهلل قمٜمٝمام  -سْم

 
ِ
ٜم٤َمِزِل  ☺  اَّلل  ٤مِم اجْلُْحَٗم٦َم َوَْٕهِؾ َٟمْجٍد ىَمْرَن اعْمَ ِديٜم٦َِم َذا احْلَُٚمْٞمَٗم٦ِم َوَْٕهِؾ اًمِم  َْٕهِؾ اعْمَ

ـِ َيَٚمْٛمَٚمَؿ. ىَم٤مَل  ـْ أَ »َوَْٕهِؾ اًْمَٞمَٛم ـ  مِم  ـْ هَمػْمِ َأْهٚمِِٝم ـ  ُِم ـْ َأتَك قَمَٚمْٞمِٝم َ
ِ
ـ  َوعم ـ  هَلُ َراَد احْل٩َم  وَمُٝم

٦َم هُيِٚمُّقَن ُِمٜمَْٝم٤م ـْ َأْهٚمِِف َويَمَذا وَمَٙمَذًمَِؽ طَمت ك َأْهُؾ َُمٙم  ـ  وَمِٛم ـْ يَم٤مَن ُدوهَنُ . شَواًْمُٕمْٛمَرَة وَمَٛم

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م وهٞم٥م طمدصمٜم٤م  وم٘م٤مل ورواه اإلُم٤مم اًمبخ٤مرى ؒ

عمديٜم٦م ذا وىم٧م ٕهؾ ا ☺ إن اًمٜمبل  :اسمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل

هـ هلـ  يٚمٛمٚمؿ ىمرن اعمٜم٤مزل وٕهؾ اًمٞمٛمـ اجلحٗم٦م وٕهؾ ٟمجد احلٚمٞمٗم٦م وٕهؾ اًمِم٤مم

وعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػمهـ ممـ أراد احل٩م واًمٕمٛمرة وُمـ يم٤من دون ذًمؽ ومٛمـ طمٞم٨م 

 وهك يمام ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ؒ :ىمٚم٧م أنِم٠م طمتك أهؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م

 احلٚمٞمٗم٦م شمسٛمك أبٞم٤مر قمكم،و٤مىمٞم٦م أن، ومذوهذه إؾمامء ًمٞمس٧م سم رم اًمنمح اعمٛمتع

 (وهك ُمٞم٘م٤مت ٕهؾ اعمديٜم٦م وُمـ أتك ُمـ ضمٝمتٝم٤م ُمثؾ احلج٤مج اعمٍميلم أن :ىمٚم٧م)

واجلحٗم٦م ص٤مر سمدهل٤م راسمغ، ويٚمٛمٚمؿ شمسٛمك اًمسٕمدي٦م، وىمرن اعمٜم٤مزل ُيسٛمك اًمسٞمؾ 

ْيَب٦م، وًمٙمـ إُمٙمٜم٦م   ُم٤مزاًم٧م ُمٕمٚمقُم٦م -واحلٛمد هلل  -اًمٙمبػم، وذات قمرق شمسٛمك اًمرض 

وقمـ سمٕمض احلٙمٛم٦م رم شمٚمؽ اعمقاىمٞم٧م وومقائد أظمرى -ُمِمٝمقرة ًمٚمٛمسٚمٛملم مل شمتٖمػم.

أن سمٕمد ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ أضمؾ أن شم٘مرب ظمّم٤مئص  ىم٤مل ؒ -ُمـ احلدي٨م 

م سم٤مًمٜمسؽ ُمـ  احلرُملم سمٕمْمٝمام ُمـ سمٕمض، وم٤معمديٜم٦م طمرم وُمٙم٦م طمرم؛ ًمٙمـ اإلطمرا

 يٜم٦م إٓ ىمٚمٞماًل ظمّم٤مئص طمرم ُمٙم٦م ومٙم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م أٓ خيرج ُمـ طمدود طمرم اعمد

أن اجلحٗم٦م هل  -واهلل أقمٚمؿ-طمتك يدظمؾ ذم ظمّم٤مئص طمرم ُمٙم٦م، أُم٤م اًمب٘مٞم٦م ومٚمٕمٚمٝم٤م 

أقمٛمر ىمري٦م يم٤مٟم٧م ذًمؽ اًمقىم٧م طمقل ـمريؼ أهؾ اًمِم٤مم، واًمثالصم٦م اًمب٤مىمٞم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م. 
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أي: أهؾ هذه إُم٤ميمـ  ،شٕهٚمٝم٤م»اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمقاىمٞم٧م. ىمقًمف:  ،شوهل»ىمقًمف: 

م، واًمٞمٛمـ، وٟمجد، واعمنمق، هذه اعمقاىمٞم٧م ٕهؾ هذه اعمذيمقرة: اعمديٜم٦م، واًمِم٤م

وم٢مذا ُمر أطمد ُمـ أهؾ ٟمجد سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ  ،شوعمـ ُمر  قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػمهؿ»اًمبالد. ىمقًمف: 

اعمديٜم٦م وم٢مٟمف حُيرم ُمٜمف، وٓ يٙمٚمػ أن يذه٥م إمم ُمٞم٘م٤مت أهؾ ٟمجد، وإذا ُمر  أهؾ اًمٞمٛمـ 

؛ ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م، سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م، وم٢مهنؿ ٓ يٙمٚمٗمقن اًمذه٤مب إمم يٚمٛمٚمؿ

أن ُمـ ُمر هبذه اعمقاىمٞم٧م وم٢مٟمف حيرم ُمـ أول ُمٞم٘م٤مت  -ؾقمّز وضم-ومٙم٤من ُمـ شمسٝمٞمؾ اهلل 

 يٛمر سمف.

ُمس٠مخ٦م: إذا يمٜم٧م ُمـ أهؾ ٟمجد وُمررت سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ومبلم يديؽ ُمٞم٘م٤مت 

ٓ واجلحٗم٦م؛ ٕن اجلحٗم٦م سمٕمد ذي احلٚمٞمٗم٦م، ومٝمؾ شم١مظمر إطمراُمؽ إمم اجلحٗم٦م أقآظمر وه

حترم ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م؟ ُم٘مت٣م احلدي٨م أنف ٓ سمد أن حترم ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م؛  سمد ُمـ أن

وم٢مذا وصٚم٧م إمم هذا  ،شوعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ»ىم٤مل:  ☺ ٕن اًمٜمبل 

م ُمٜمف.واعمٞم٘م٤مت، وأن٧م شمريد احل٩م أ  اًمٕمٛمرة وضم٥م قمٚمٞمؽ اإلطمرا

سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ  (يمح٤مل طمج٤مج ُمٍم :واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمام إذا ُمر اًمِم٤مُمل )ىمٚم٧م

 عمديٜم٦م، هؾ ًمف أن ي١مظمر اإلطمرام إمم اجلحٗم٦م اًمتل هل إصؾ ذم ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمِم٤مم؟ا

وذه٥م  وم٤مجلٛمٝمقر أنف ًمٞمس ًمف أن ي١مظمر، وأنف جي٥م قمٚمٞمف أن حيرم ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م

اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إمم أن ًمف أن حيرم ُمـ اجلحٗم٦م؛ وقمٚمؾ ذًمؽ: أن هذا اًمرضمؾ ُمّر سمٛمٞم٘م٤مشملم 

٤م ومرع، واًمث٤مين أصٌؾ، وم٤مٕصؾ اجلحٗم٦م، جي٥م قمٚمٞمف اإلطمرام ُمـ أطمدمه٤م، وأطمدمه

ًمٚمتسٝمٞمؾ واًمتٞمسػم قمغم اإلٟمس٤من، ومٚمف أن يدع اإلطمرام قوُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ومرع، وه

. ُمـ اًمٗمرع إمم إصؾ، واظمت٤مر هذا اًم٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

وعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ » :☺ وإطمقط إظمذ سمرأي اجلٛمٝمقر؛ ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمبل 

٧م هذا عمـ أتك قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن هذا اعمٞم٘م٤مت اًمٗمرقمل يم٤معمٞم٘م٤مت ومقىم ،شهمػم أهٚمٝمـ
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إصكم ذم وضمقب اإلطمرام ُمٜمف، واًم٘مقل هبذا ٓ ؿمؽ سم٠منف أطمقط وأبرأ ًمٚمذُم٦م. وهذه 

هلذه اًمبالد ىمبؾ أن شمٗمتح، وم٤مًمِم٤مم وُمٍم ذم  ☺ اعمقاىمٞم٧م اخلٛمس٦م، قمٞمٜمٝم٤م اًمرؾمقل 

واًمٕمراق مل يٗمتح، ىم٤مل قمٝمده مل شمٗمتح، واًمٞمٛمـ ذم قمٝمده مل يٗمتح ُمٜمف إٓ ضمزء يسػم، 

ٕن شمقىمٞمتٝم٤م ٕهؾ هذه اًمبالد، إؿم٤مرة إمم أن  ؛☺ اًمٕمٚمامء: وهذا ُمـ آي٤مت اًمرؾمقل 

 .هذه اًمبالد ؾمقف شمٗمتح، وحي٩م أهٚمٝم٤م، ويّمػمون ُمسٚمٛملم سمٕمد أن يم٤مٟمقا يمٗم٤مرا ا ـه

ومٛمـ شمٕمدى هذه اعمقاىمٞم٧م سمدون إطمرام وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م إن أُمٙمـ، وإن 

قمٝم٤م قمغم ُمس٤ميملم مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمرضمقع  ومٕمٚمٞمف ومدي٦م، وهل ؿم٤مة يذسمحٝم٤م ذم ُمٙم٦م، ويقزِّ

أُم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ دون  (طمٞم٨م أنف ُمـ اًمقاضمب٤مت يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف :احلرم.)ىمٚم٧م

ذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ: )وُمـ يم٤من  ☺ اعمقاىمٞم٧م، وم٢مهنؿ حُيرُمقن ُمـ أُم٤ميمٜمٝمؿ؛ ًم٘مقًمف 

وهذه  ورم صٗم٦م اًمٕمٛمرة ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز ؒ- (دون ذًمؽ ومٛمـ طمٞم٨م أنِم٠م

عمـ ذيمرٟم٤م وُمـ ُمر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػمهؿ ممـ أراد احل٩م  ☺ اعمقاىمٞم٧م ىمد وىمتٝم٤م اًمٜمبل 

وحَيُْرُم قمٚمٞمف أن يتج٤موزه٤م سمدون  ،اًمٕمٛمرة واًمقاضم٥م قمغم ُمـ ُمر قمٚمٞمٝم٤م أن حيرم ُمٜمٝم٤موأ

م إذا يم٤من ىم٤مصدً  قمٛمرة ؾمقاء يم٤من ُمروره قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمريؼ وأ ٤مُمٙم٦م يريد طمجً  اإطمرا

"هـ هلـ  :ح٤م وىم٧م هذه اعمقاىمٞم٧م ☺ قل اًمٜمبل ًمٕمٛمقم ىمقُمـ ـمريؼ اجلوإرض أ

وعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ ممـ أراد احل٩م واًمٕمٛمرة"واعمنموع عمـ شمقضمف إمم ُمٙم٦م 

اًمٕمٛمرة أن يت٠مه٥م ًمذًمؽ سم٤مًمٖمسؾ وٟمحقه ىمبؾ اًمريمقب وسم٘مّمد احل٩م أقُمـ ـمريؼ اجل

ن اًمقىم٧م وم٢مذا دٟم٤م ُمـ اعمٞم٘م٤مت ًمبس إزاره ورداءه صمؿ ًمبك سم٤مًمٕمٛمرة إن يم٤م ،ذم اًمٓم٤مئرة

ىمبؾ وًمبك سم٤محل٩م. وإن ًمبس إزاره ورداءه ىمبؾ اًمريمقب أ ٤موإن يم٤من اًمقىم٧م ضٞم٘مً  ٤مُمتسٕمً 

وًمٙمـ ٓ يٜمقي اًمدظمقل ذم اًمٜمسؽ وٓ يٚمبل سمذًمؽ إٓ إذا  .ُمـ اعمٞم٘م٤مت ومال سم٠مسقاًمدٟم

واًمقاضم٥م قمغم  .مل حيرم إٓ ُمـ اعمٞم٘م٤مت ☺ دٟم٤م ُمٜمف ٕن اًمٜمبل وطم٤مذى اعمٞم٘م٤مت أ

 حف جف ُّٱ: ؽ يمٖمػمه ُمـ ؿمئقن اًمديـ ًم٘مقل اهلل ؾمبح٤مٟمفذم ذًم ☺ إُم٦م اًمت٠مد سمف 
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف
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"ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ"  :ذم طمج٦م اًمقداع ☺ وًم٘مقل اًمٜمبل  ،[21]إطمزاب:  َّحم

ذًمؽ قوٓ قمٛمرة يم٤مًمت٤مضمر واحلٓم٤مب واًمؼميد وٟمح ٤موأُم٤م ُمـ شمقضمف إمم ُمٙم٦م ومل يرد طمجً 

م إٓ أن يرهم٥م ذم ذًمؽ ًم ذم احلدي٨م اعمت٘مدم ح٤م ذيمر  ☺ ٘مقل اًمٜمبل ومٚمٞمس قمٚمٞمف إطمرا

اعمقاىمٞم٧م "هـ هلـ وعمـ أتك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ ممـ أراد احل٩م واًمٕمٛمرة" 

وهذا ُمـ  .وٓ قمٛمرة ومال إطمرام قمٚمٞمف ٤مومٛمٗمٝمقُمف أن ُمـ ُمر قمغم اعمقاىمٞم٧م ومل يرد طمجً 

ل رمح٦م اهلل سمٕمب٤مده وشمسٝمٞمٚمف قمٚمٞمٝمؿ ومٚمف احلٛمد واًمِمٙمر قمغم ذًمؽ وي١ميد ذًمؽ أن اًمٜمب

ح٤م أتك ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمتح مل حيرم سمؾ دظمٚمٝم٤م وقمغم رأؾمف اعمٖمٗمر ًمٙمقٟمف مل يرد  ☺ 

وأُم٤م ُمـ يم٤من  .وٓ قمٛمرة وإٟمام أراد اومتت٤مطمٝم٤م وإزاًم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنمك ٤مطمٞمٜمذاك طمجً 

ئع وسمدر وُمستقرة  ُمسٙمٜمف دون اعمقاىمٞم٧م يمسٙم٤من ضمدة وأم اًمسٚمؿ وسمحرة واًمنما

اعمقاىمٞم٧م اخلٛمس٦م اعمت٘مدُم٦م سمؾ ُمسٙمٜمف وأؿمب٤مهٝم٤م ومٚمٞمس قمٚمٞمف أن يذه٥م إمم ؿمئ ُمـ 

وإذا يم٤من ًمف ُمسٙمـ آظمر ظم٤مرج احلرم  .قمٛمرةوُمٞم٘م٤مشمف ومٞمحرم ُمٜمف سمام أراد ُمـ طم٩م أقه

سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء أطمرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت وإن ؿم٤مء أطمرم ُمـ ُمسٙمٜمف اًمذي قوىمبؾ اعمٞم٘م٤مت ومٝم

ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ح٤م ذيمر  ☺ أىمرب ُمـ اعمٞم٘م٤مت إمم ُمٙم٦م ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمبل قه

 .اىمٞم٧م ىم٤مل "وُمـ يم٤من دون ذًمؽ وَمُٛمَٝمٚمُُّف ُمـ أهٚمف طمتك أهؾ ُمٙم٦م هيٚمقن ُمـ ُمٙم٦م"اعمق

ذم احلرم ومٕمٚمٞمف أن خيرج إمم احلؾ وحيرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمٜمف ٕن قًمٙمـ ُمـ أراد اًمٕمٛمرة وه

اًمٕمٛمرة أُمر أظم٤مه٤م قمبد اًمرمحـ ُمٙم٦م أن ▲ ح٤م ـمٚمب٧م ُمٜمف قم٤مئِم٦م  ☺ اًمٜمبل 

ذًمؽ طمٞم٨م أطمرُم٧م رىض اهلل قمٜمٝم٤م وىمد يم٤من  :)ىمٚم٧م خيرج هب٤م إمم احلؾ ومتحرم ُمٜمف

ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمٕمتٛمر  ُمسجد قم٤مئِم٦م اًمذى يٕمرومف اعمٕمتٛمرون واحلج٤مج طم٤مًمٞم٤م( ُمـ

ٓ حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمـ احلرم وإٟمام حيرم ُمـ احلؾ وهذا احلدي٨م خيّمص طمدي٨م اسمـ 

سم٘مقًمف "طمتك أهؾ ُمٙم٦م هيٚمقن ُمـ ُمٙم٦م"  ☺ قمب٤مس اعمت٘مدم ويدل قمغم أن ُمراد اًمٜمبل 

يم٤من اإلهالل سم٤مًمٕمٛمرة ضم٤مئز ُمـ احلرم ٕذن ًمٕم٤مئِم٦م ق٩م ٓ اًمٕمٛمرة إذ ًماإلهالل سم٤محلقه

ىمقل مجٝمقر قذم ذًمؽ ومل يٙمٚمٗمٝم٤م سم٤مخلروج إمم احلؾ وهذا أُمر واضح وه▲ 
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واهلل  ٤مأطمقط ًمٚمٛم١مُمـ ٕن ومٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤محلديثلم مجٞمٕمً قاًمٕمٚمامء رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ وه

 ا ـه.اعمقومؼ

مت٤مُم٤م يمنموط اًمّمح٦م ومال ي٘مبؾ احل٩م  نأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمألريم٤من ومٝمل ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤م 

إٓ هب٤م وأريم٤من احل٩م أرسمٕم٦م وذًمؽ قمٜمد اح٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م )وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  واًمٕمٛمرة

وإطمٜم٤مف ظمالف ذًمؽ يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سم٤معمدارؾم٦م وهك يمام ذم اًمٗم٘مف اعمٞمرس)سمتٍمف 

 ٟمٞم٦م احل٩م وىمّمده؛ ٕن احل٩م قمب٤مدة حمْم٦م ومال يّمح سمٖمػم ٟمٞم٦م سم٢ممج٤معقاإلطمرام: وه

واًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م  )إٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت( :☺ اعمسٚمٛملم، وإصؾ ذم ذًمؽ ىمقل اًمٜمبل 

ه، ًمثبقت ذًمؽ ُمـ  ٤ماًم٘مٚم٥م، ًمٙمـ إومْمؾ ذم احل٩م اًمٜمٓمؼ هب٤م، ُُمَٕمٞمِّٜمً  اًمٜمسؽ اًمذي ٟمقا

وومٞمف حيرم احل٤مج ُمـ اعمٞم٘م٤مت  اًمتٛمتع -وأنقاع اًمٜمسؽ صمالصم٦م :.)ىمٚم٧م ☺ ومٕمٚمف 

اًمت٘مّمػم قمٜمد ُمـ ىم٤مل وقاف واًمسٕمك واحلٚمؼ أوي٠ميت سمب٘مٞم٦م أريم٤مهن٤م ُمـ اًمٓم سم٤مًمٕمٛمرة

صمؿ حيرم سمٕمد ذًمؽ يقم اًمؽموي٦م ُمـ ظم٤مرج احلرم سم٤محل٩م ويتجف إمم ُمٜمك ًمٚمٛمبٞم٧م  سمريمٜمٞمتف

د  واًم٘مران اًمقىمقف سمٕمروم٦م صمؿ يٙمٛمؾ طمجفقهب٤م اؾمتٕمدادا ًمريمـ احل٩م إيمؼم وه واإلومرا

 :ُمسٚمؿ وم٘م٤ملحيرم سم٤محل٩م ُمـ اعمٞم٘م٤مت( ورم هذه إنقاع اًمثالصم٦م روى اإلُم٤مم  وومٞمٝمام

ـْ  ـْ قُمْرَوَة قَم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـُ حَيَْٞمك اًمت ِٛمٞمِٛمكُّ ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمد 

  -قَم٤مِئَِم٦َم رىض اهلل قمٜمٝم٤م 
ِ
٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اَّلل  ٦ِم اًْمَقَداِع  ☺  َأهن  قَم٤مَم طَمج 

  وَم٠َمْهَٚمْٚمٜم٤َم سمُِٕمْٛمَرٍة صُمؿ  
ِ
ـْ يَم٤مَن َُمَٕمُف َهْدٌى وَمْٚمُٞمِٝمؾ  سم٤ِمحْل٩َمِّ َُمَع اًْمُٕمْٛمَرِة » ☺  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َُم

٦َم َوَأن٤َم طَم٤مِئٌض مَلْ َأـُمْػ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم  .شصُمؿ  َٓ حَيِؾُّ طَمت ك حَيِؾ  ُِمٜمُْٝماَم مَجِٞمًٕم٤م ىَم٤مًَم٧ْم وَمَ٘مِدُْم٧ُم َُمٙم 

َٗم٤م َواعْمَْرَوِة وَمَِمَٙمقْ   َوَٓ سَملْمَ اًمّم 
ِ
اْٟمُ٘م٣ِم َرْأؾَمِؽ »وَمَ٘م٤مَل  ☺  ُت َذًمَِؽ إمَِم َرؾُمقِل اَّلل 

ك وأهكم سم٤ِمحْل٩َمِّ ودقمل اًْمُٕمْٛمَرةَ 
ىَم٤مًَم٧ْم وَمَٗمَٕمْٚم٧ُم وَمَٚمام  ىَمَْمْٞمٜم٤َم احْل٩َم  أرؾمٚمٜمل  .شَواُْمَتِِمٓمِ

 
ِ
ـِ َأبِك سَمْٙمٍر إمَِم اًمت ٜمِْٕمٞمِؿ وَم٤مقْمَتَٛمرْ  ☺  َرؾُمقُل اَّلل  ـِ سْم مْحَ َهِذِه َُمَٙم٤مَن »ُت وَمَ٘م٤مَل َُمَع قَمْبِد اًمر 



   

 
292 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

ْرَوِة صُمؿ  طَمٚمُّقا صُمؿ  ـَم٤موُمقا  .شقُمْٛمَرشمِِؽ  َٗم٤م َواعْمَ ـَ َأَهٚمُّقا سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َوسم٤ِمًمّم  ِذي وَمَٓم٤مَف اًم 

ـَ يَم٤مُٟمقا مَجَُٕمقا احْل٩َم  وَ  ِذي ٤م اًم  ِٝمْؿ َوَأُم  ـْ ُِمٜمًك حِلَجِّ وًم٤م آظَمَر سَمْٕمَد َأْن َرضَمُٕمقا ُِم اًْمُٕمْٛمَرَة ـَمَقا

وًم٤م َواطِمًدا. اَم ـَم٤موُمقا ـَمَقا  وَم٢ِمٟم 

صَمٜم٤َم َأبُ  :أجْم٤م وم٘م٤مل وروى ؒ - ـُ ُٟمَٛمػْمٍ طَمد  صَمٜم٤َم اسْم ـُ قَوطَمد  صَمٜم٤َم ُُمقؾَمك سْم ُٟمَٕمْٞمٍؿ طَمد 

ِوَي٦ِم سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم َأج ٤مٍم وَمَ٘م٤مَل اًمٜم   ْ ٦َم ُُمَتَٛمتًِّٕم٤م سمُِٕمْٛمَرٍة ىَمْبَؾ اًمؽم  ٤مُس شَمِّمػُم َٟم٤موِمٍع ىَم٤مَل ىَمِدُْم٧ُم َُمٙم 

صَمٜمِك  ـِ َأبِك َرسَم٤مٍح وَم٤مؾْمَتْٗمَتْٞمُتُف وَمَ٘م٤مَل قَمَٓم٤مٌء طَمد   سْم
ِ
ٞم ٦ًم وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمغَم قَمَٓم٤مء ُتَؽ أَن َُمٙمِّ طَمج 

ـُ   إَنَّْم٤مِرىُّ ضَم٤مسمُِر سْم
ِ
  -رىض اهلل قمٜمٝمام-قَمْبِد اَّلل 

ِ
قَم٤مَم  ☺  َأن ُف طَم٩م  َُمَع َرؾُمقِل اَّلل 

 ؾَم٤مَق اهْلَْدَى َُمَٕمُف 
ِ
ـْ » ☺  َوىَمْد َأَهٚمُّقا سم٤ِمحْل٩َمِّ ُُمْٗمَرًدا وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َأطِمٚمُّقا ُِم

 ًٓ وا َوَأىِمٞمُٛمقا طَماَل ُ ْرَوِة َوىَمٍمِّ َٗم٤م َواعْمَ ُِمُٙمْؿ وَمُٓمقوُمقا سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َوسَملْمَ اًمّم  طَمت ك إَِذا يَم٤مَن  إطِْمَرا

ِوَي٦ِم وَم٠َمِهٚمُّقا سم٤ِمحْل٩َمِّ َواضْمَٕمُٚمقا  ْ ىَم٤مًُمقا يَمْٞمَػ َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ُُمْتَٕم٦ًم  .شاًمتل ىَمِدُْمُتْؿ هِب٤َم ُُمْتَٕم٦مً  َيْقُم اًمؽم 

ْٞمٜم٤َم احْل٩َم  ىَم٤مَل  اوْمَٕمُٚمقا َُم٤م آُُمُريُمْؿ سمِِف وَم٢ِمٟمِّك ًَمْقَٓ َأنِّك ؾُمْ٘م٧ُم اهْلَْدَى ًَمَٗمَٕمْٚم٧ُم ُِمْثَؾ »َوىَمْد ؾَمٛم 

ٌم طَمت   ـْ َٓ حَيِؾُّ ُِمٜمِّك طَمَرا . .شك َيْبُٚمَغ اهْلَْدُى حَمِٚم فُ اًمذي َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمِِف َوًَمِٙم  وَمَٗمَٕمُٚمقا

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م  :رم ذًمؽ وم٘م٤مل وىمد روى اًمبخ٤مرى ؒ -

يم٤مٟمقا يرون أن  :ىم٤مل ¶وهٞم٥م طمدصمٜم٤م اسمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمـ اسمـ قمب٤مس 

اًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ُمـ أومجر اًمٗمجقر ذم إرض وجيٕمٚمقن اعمحرم صٗمرا وي٘مقًمقن 

 ☺ ىمدم اًمٜمبل  .ٗم٤م إثر واٟمسٚمخ صٗمر طمٚم٧م اًمٕمٛمرة عمـ اقمتٛمرإذا سمرا اًمدسمر وقم

وأصح٤مسمف صبٞمح٦م راسمٕم٦م ُمٝمٚملم سم٤محل٩م وم٠مُمرهؿ أن جيٕمٚمقه٤م قمٛمرة ومتٕم٤مفمؿ ذًمؽ 

ُمٗمٞمد قوقمـ آؿمؽماط وه (طمؾ يمٚمف)ىم٤مل  ؟قمٜمدهؿ وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل أي احلؾ

صَمٜم٤َم َأبُ  وم٘م٤مل ًمٚمٛمحٍم روى ُمسٚمؿ ؒ ـُ اًمْ قطَمد  ُد سْم ٛم   اهْلَْٛمَداٟمِكُّ يُمَرْي٥ٍم حُمَ
ِ
َٕماَلء

صَمٜم٤َم َأبُ  ـْ ِهَِم٤ممٍ قطَمد  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  أُؾَم٤مَُم٦َم قَم ـْ َأبِٞمِف قَم ىَم٤مًَم٧ْم َدظَمَؾ َرؾُمقُل  -رىض اهلل قمٜمٝم٤م-قَم

 
ِ
سَمػْمِ وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم  ☺  اَّلل   َُم٤م َأضِمُدٟمِك إِٓ   .شَأَرْدِت احْل٩َم  »قَمغَم ُضَب٤مقَم٦َم سمِٜم٧ِْم اًمزُّ

ِ
ىَم٤مًَم٧ْم َواَّلل 
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 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

َويَم٤مَٟم٧ْم حَت٧َْم  .شطمجل واؿمؽمـمل وىمقزم اًمٚم ُٝمؿ  حَمِغمِّ طَمٞم٨ُْم طمبستٜمل»٦ًم. وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم َوضِمٕمَ 

ْ٘مَداِد.
ِ
م اعْم وم٘مد روى  وهٜم٤م ٟمتذيمر ؿمٞمئ٤م قمـ اًمتٚمبٞم٦م وهك اًمتل ٟمبدأ هب٤م ُمع اإلطمرا

يم٤من إذا اؾمتقت سمف راطمٚمتف  ☺ أن رؾمقل اَّلل   ¶اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ قمٛمر 

ًمب ٞمؽ اًمٚم ٝمؿ ًمب ْٞمؽ، ًمب ٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ »أهؾ  وم٘م٤مل:  ىم٤مئٛم٦م قمٜمد ُمسجد ذي احلٚمٞمٗم٦م

وُمثؾ ًمٗمٔمف ضم٤مء قمٜمد ُمسٚمؿ  شواعمٚمؽ، ٓ ذيؽ ًمؽ ًمب ٞمؽ، إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ

وجيقز اًمزي٤مدة يمام طمدث ُمـ قمبد اهلل اسمـ قمٛمر وان يم٤من ُمـ  ◙قمـ ضم٤مسمر 

 ىمقالورم طمٙمؿ اًمتٚمبٞم٦م قمٜمد إئٛم٦م أ ☺ قمغم ُم٤م صح قمـ اًمٜمبك  إومْمؾ آىمتّم٤مر

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مم أمحد، واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم قواًمّمقاب ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ: ه

ىم٤مل  وقمـ وىمتٝم٤م-أن اًمتٚمبٞم٦م ؾمٜم٦م قاعمذه٥م إول ُمـ هذه اعمذاه٥م اعمذيمقرة. وه

وشمنمع اًمتٚمبٞم٦م ُمـ طملم اإلطمرام إمم »: رمحف اهلل شمٕم٤مممؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ل إمم أن ي٠مظمذ ذم رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م، وذم اًمٕمٛمرة اًمنموع ذم اإلطمالل، ومٗمل احل٩م يٚمبِّ 

وٟمتذيمر هٜم٤م سمٕمْم٤م ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام يمام سمٞمٜمٝم٤م رؾمقل  شإمم أن ينمع ذم اًمٓمقاف

ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قمَ  ومٞمام رواه ُمسٚمؿ وم٘م٤مل ☺ اهلل  َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ـْ َٟم٤مومٍِع طَمد 

ـِ قُمَٛمَر  ـِ اسْم   ن  َرضُماًل أَ  -اهلل قمٜمٝمام رىض-قَم
ِ
َُم٤م َيْٚمَبُس اعْمُْحِرُم  ☺  ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اَّلل 

 
ِ
ـَ اًمثَِّٞم٤مِب وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ِوياَلِت » ☺  ُِم ا َ َٓ شَمْٚمَبُسقا اًْمُ٘مُٛمَص َوَٓ اًْمَٕماَمِئَؿ َوَٓ اًمرس 

َٗم٤مَف إِٓ  َأطَمٌد َٓ جَيُِد اًمٜم ْٕمَٚملْمِ وَمْٚمٞمَ  اٟمَِس َوَٓ اخْلِ لْمِ َوًْمَٞمْ٘مَٓمْٕمُٝماَم َأؾْمَٗمَؾ َوَٓ اًْمؼَمَ ْٚمَبِس اخْلُٗم 

ُن َوَٓ اًْمَقْرُس  قْمَٗمَرا ُف اًمز  ـَ اًمثَِّٞم٤مِب ؿَمْٞمًئ٤م َُمس  ـَ اًْمَٙمْٕمَبلْمِ َوَٓ شَمْٚمَبُسقا ُِم وروى أجْم٤م  .شُِم

ـُ حَيَْٞمك َوَأبُ  وم٘م٤مل َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ـُ ؾَمِٕمٞمٍد مَجِ قطَمد  ٟمِكُّ َوىُمَتْٞمَب٦ُم سْم ْهَرا سمِٞمِع اًمز  ًمر  ـْ مَح ٤مٍد ا ىَم٤مَل  -ٞمًٕم٤م قَم

ـُ َزْيٍد  َٟم٤م مَح ٤مُد سْم ـْ قَمْٛمرٍ  -حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ ـِ قَمب ٤مٍس وقَم ـِ اسْم ـِ َزْيٍد قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ىَم٤مَل  ¶قَم

 
ِ
ـْ »خَيُْٓم٥ُم َيُ٘مقُل قَوهُ  ☺  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اَّلل  َ

ِ
٤مِن عم ـْ مَلْ جَيِِد اإِلَزاَر َواخْلُٗم  َ

ِ
ِويُؾ عم ا َ اًمرس 

م اًمتٚمبٞم٦م يمقاضم٥م أ .شجَيِِد اًمٜم ْٕمَٚملْمِ  مَلْ  ؾمٜم٦م قمـ اًمبٕمض وَيْٕمٜمِك اعْمُْحِرَم. وشمبدأ سمٕمد اإلطمرا

ـُ حَيَْٞمك اًمتٛمٞمٛمل ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ  وصٞمٖمتٝم٤م يمام روى ُمسٚمؿ وم٘م٤مل َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمد 
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ـِ قُمَٛمَر   سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  ـْ َٟم٤موِمٍع قَم  َأن  شَمْٚمبَِٞم٦َم َرؾُم  ¶قَم

ِ
ًَمب ٞمَْؽ اًمٚم ُٝمؿ  » ☺  قِل اَّلل 

يَؽ ًَمَؽ  يَؽ ًَمَؽ ًَمب ٞمَْؽ إِن  احْلَْٛمَد َواًمٜمِّْٕمَٛم٦َم ًَمَؽ َواعْمُْٚمَؽ َٓ َذِ وقمٜمف  شًَمب ْٞمَؽ ًَمب ٞمَْؽ َٓ َذِ

ـِ  وروى ذم اًمّمالة سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م سمسٜمده - أجْم٤م رواه اًمبخ٤مرى ؒ ـِ اسْم قَم

 
ِ
ُه قمَ  ؿِمَٝم٤مٍب َأن  قُمَبْٞمَد اَّلل  ـِ قُمَٛمَر َأظْمؼَمَ  سْم

ِ
ـَ قَمْبِد اَّلل  ـِ قُمَٛمَر سْم  سْم

ِ
رىض اهلل -ـْ قَمْبِد اَّلل 

  -قمٜمٝمام
ِ
سمِِذى احْلَُٚمْٞمَٗم٦ِم َُمْبَدَأُه َوَصغم  رِم َُمْسِجِدَه٤م.  ☺  َأن ُف ىَم٤مَل سَم٤مَت َرؾُمقُل اَّلل 

وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد  ويمذًمؽ روى اًمبخ٤مري ؒ

سم٤معمديٜم٦م اًمٔمٝمر  ☺ صغم اًمٜمبل  :ىم٤مل ◙أجقب قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أنس قمـ 

 .أرسمٕم٤م واًمٕمٍم سمذي احلٚمٞمٗم٦م ريمٕمتلم وؾمٛمٕمتٝمؿ يٍمظمقن هبام مجٞمٕم٤م

)احل٩م قمروم٦م(  :☺ ريمـ سم٤مإلمج٤مع، ودًمٞمٚمف ىمقًمف قاًمقىمقف سمٕمروم٦م: وه - 2

ووىم٧م اًمقىمقف: ُمـ سمٕمد اًمزوال يقم قمروم٦م، إمم ـمٚمقع ومجر يقم  صححف إًمب٤مين

ومؽمة قٓسمد ُمـ وىمقف احل٤مج قمغم أي ُمٙم٤من ُمـ قمروم٦م ظمالل هذا اًمقىم٧م وًماًمٜمحر.

 وُمـ اًمقاضمب٤مت أن ي٘مػ قمغم قمروم٦م ضمزءا ُمـ سمٕمد اًمٖمروب ىمّمػمة ىم٤مصدا ذًمؽ

م سم٤محل٩م )اًمريمـ إول( يقم اًمؽمويف  وأصبح ُمتٕم٤مروم٤م قمٚمٞمف سملم احلج٤مج مجٚم٦م آطمرا

هن٤مر يقم قمروم٦م امم ضمبؾ  ًمٞمتجٝمقا ُمٜم٤م رم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م صمؿ اًمتقضمف ًمٚمٛمبٞم٧م سمٛمٜمك

 قمروم٤مت ًمٞمّمٚمقا إًمٞمف ىمبؾ اًمزوال طمٞم٨م ريمـ احل٩م إيمؼم ويقم اجل٤مئزة واًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب  ىم٤مل وومٞمف ُمـ دٓٓت اًمٗمْمؾ ُم٤مرواه اًمبخ٤مرى ؒ

سمٞمٜم٤م رضمؾ  :ىم٤مل ¶طمدصمٜم٤م مح٤مد قمـ أجقب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس 

ىم٤مل وم٠موىمّمتف وم٘م٤مل اًمٜمبل وراطمٚمتف ومقىمّمتف أ سمٕمروم٦م إذ وىمع قمـ ☺ واىمػ ُمع اًمٜمبل 

اهمسٚمقه سمامء وؾمدر ويمٗمٜمقه ذم صمقسملم وٓ متسقه ـمٞمب٤م وٓ َتٛمروا رأؾمف وٓ ) ☺ 

 .(حتٜمٓمقه وم٢من اهلل يبٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمبٞم٤م



   

 
295 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

ـمقاف اًمزي٤مرة: ويسٛمك ـمقاف اإلوم٤مض٦م، ٕنف يٙمقن سمٕمد اإلوم٤مض٦م ُمـ قمروم٦م،  -3

 خب حب جب ُّٱ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ريمـ سم٤مإلمج٤مع؛قويسٛمك ـمقاف اًمٗمرض، وه
.ورم اًمٓمقاف [29]احل٩م:  َّ مت خت حت جت هب  مب

 .سم٤مًمبٞم٧م ٟمتذيمر هٜم٤م

ريمـ؛قمٜمد اًمبٕمض ُمـ أئٛم٦م إُم٦م يمام ؾمٞم٠ميت قاًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة: وه - 4 

ىمٚم٧م ٕنس سمـ ُم٤مًمؽ  :قم٤مصؿ ىم٤مل سمسٜمده قمـ سمٞم٤من إن ؿم٤مء اهلل ح٤م رواه اًمبخ٤مرى

ىم٤مل ٟمٕمؿ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ؿمٕم٤مئر  ؟ةأيمٜمتؿ شمٙمرهقن اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمرو ◙

اقمتٛمر وإن اًمّمٗم٤م واعمروة ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل ومٛمـ طم٩م اًمبٞم٧م أ» اجل٤مهٚمٞم٦م طمتك أنزل اهلل

ًمٞمامن أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قطمدصمٜم٤م أب وم٘م٤مل وروى ؒ شومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمف أن يٓمقف هبام ا

إن »وم٘مٚم٧م هل٤م أرأج٧م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ▲ ؾم٠مخ٧م قم٤مئِم٦م  :قمـ اًمزهري ىم٤مل قمروة

اقمتٛمر ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمف أن يٓمقف وُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل ومٛمـ طم٩م اًمبٞم٧م أاًمّمٗم٤م واعمروة 

ومقاهلل ُم٤م قمغم أطمد ضمٜم٤مح أن ٓ يٓمقف سم٤مًمّمٗم٤م واعمروة ىم٤مًم٧م سمئس ُم٤م ىمٚم٧م ي٤م  .شهبام

يم٤مٟم٧م يمام أوًمتٝم٤م قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ٓ ضمٜم٤مح قمٚمٞمف أن ٓ يتٓمقف هبام قاسمـ أظمتل إن هذه ًم

عمٜم٤مة اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمتل يم٤مٟمقا وًمٙمٜمٝم٤م أنزًم٧م ذم إنّم٤مر يم٤مٟمقا ىمبؾ أن يسٚمٛمقا هيٚمقن 

يٕمبدوهن٤م قمٜمد اعمِمٚمؾ ومٙم٤من ُمـ أهؾ يتحرج أن يٓمقف سم٤مًمّمٗم٤م واعمروة ومٚمام أؾمٚمٛمقا 

قمـ ذًمؽ ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتحرج أن ٟمٓمقف سملم  ☺ ؾم٠مخقا رؾمقل اهلل 

 .[158]اًمب٘مرة:   َّ ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: اًمّمٗم٤م واعمروة وم٠منزل اهلل شمٕم٤ممم

اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام ومٚمٞمس ٕطمد أن  ☺ رؾمقل اهلل  وىمد ؾمـ▲ ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمبد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ  :وروى وم٘م٤مل -يؽمك اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام 

قمـ رضمؾ ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ذم قمٛمرة ومل  ◙ؾم٠مخٜم٤م اسمـ قمٛمر  :سمـ ديٜم٤مر ىم٤ملوقمٛمر
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ومٓم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ؾمبٕم٤م  ☺ وم٘م٤مل ىمدم اًمٜمبل  ؟يٓمػ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة أج٠ميت اُمرأتف

ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل »٘م٤مم ريمٕمتلم ومٓم٤مف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمبٕم٤م وصغم ظمٚمػ اعم

وم٘م٤مل ٓ ي٘مرسمٜمٝم٤م طمتك يٓمقف  ¶وؾم٠مخٜم٤م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  شاهلل أؾمقة طمسٜم٦م

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ  وم٘م٤مل وروى ؒ -سملم اًمّمٗم٤م واعمروة 

٦م وأن٤م ىمدُم٧م ُمٙم :أهن٤م ىم٤مًم٧م▲ قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أبٞمف قمـ قم٤مئِم٦م 

طم٤مئض ومل أـمػ سم٤مًمبٞم٧م وٓ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ىم٤مًم٧م ومِمٙمقت ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل 

إذن ٓسمد  -(اومٕمكم يمام يٗمٕمؾ احل٤مج همػم أن ٓ شمٓمقذم سم٤مًمبٞم٧م طمتك شمٓمٝمري)ىم٤مل  ☺ 

ىم٤مًم٧م: ُم٤م أتؿ ▲ حلدي٨م قم٤مئِم٦م  ُمـ اًمسٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة سمٕمد اًمٓمقاف

 :☺ واعمروة )صحٞمح ُمسٚمؿ( وىمقًمف اهلل طم٩م اُمرئ وٓ قمٛمرشمف مل يٓمػ سملم اًمّمٗم٤م 

)اؾمٕمقا وم٢من اهلل يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمسٕمل( صححف إًمب٤مين وٓ ٟمٜمسك دًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة
وهذه ، َّ ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك

)وم٤مئدة  -فُمٜمٝم٤م مل يتؿ طمجف، طمتك ي٠ميت سم ٤مشمرك ريمٜمً  إريم٤من ٓ يتؿ احل٩م إٓ هب٤م، ومٛمـ

 جت هب ُّٱ: ظم٤مص٦م سم٤مٓطمّم٤مر( اعمراد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٗمس اًمسقرة اًمٙمريٛم٦م
 جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت
 مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل
 من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي
أطمرم سمح٩م  قمغم أنف جي٥م قمغم ُمـ ،أمجع اًمٕمٚمامء وىمد ،[196]اًمب٘مرة:   َّ  هي مي هن

إٓ  ،وأٓ يتحٚمؾ ُمٜمٝمام إٓ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ أقمامل اًمٕمٛمرة ،قمٛمرة أن يٙمٛمؾ ذًمؽوأ
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 -اعمحٍم واعمِمؽمط إذا حت٘مؼ ذـمف ومٚمف أن يتحٚمؾ )اؾمتثٜم٤مء سم٤مًمسٜم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذه سمٕمض آؾمتٗمس٤مرات قمغم شمٚمؽ  .-وم٤من أطمٍمشمؿ ومام اؾمتٞمرس ُمـ اهلدى

إذا  س ٟمذيمره٤م هٜم٤م ًمٚمٗم٤مئدة رمحف اهلل شمٕم٤مممالطمٔم٦م أضم٤مب قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز اعم

إذا أطمٍم  :ج ؟ُم٤مذا يٚمزُمف .وسمٕمد اإلطمرام شمٕمذر طمجف ،قمزم اعمسٚمؿ قمغم احل٩م

 ،٤مضم٤مز ًمف اًمتحٚمؾ سمٕمد أن يٜمحر هديً  ،همػمهواإلٟمس٤من قمـ احل٩م سمٕمدُم٤م أطمرم سمٛمرض أ

 هت  ختمت حت جت هب ُّٱ :-شمٕم٤مممؾمبح٤مٟمف و-ًم٘مقل اهلل  ؛ي٘مٍمهوصمؿ حيٚمؼ رأؾمف أ
، [196]اًمب٘مرة:  َّخص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث

ٟمحر هديف وطمٚمؼ رأؾمف صمؿ  ،ح٤م أطمٍم قمـ دظمقل ُمٙم٦م يقم احلديبٞم٦م ☺ وٕن اًمٜمبل 

وم٢من طمبسٜمل  :ًمٙمـ إذا يم٤من اعمحٍم ىمد ىم٤مل ذم إطمراُمف ،وأُمر أصح٤مسمف سمذًمؽ ،طمؾ

ح٤م  ؛-وٓ همػمهٓ هدي -طمؾ ومل يٙمـ قمٚمٞمف رء  ،طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمبستٜمل

أن ضب٤مقم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م  ▲صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م 

"طمجل  :☺ وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمبل  ،إين أريد احل٩م وأن٤م ؿم٤ميمٞم٦م :ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م

 .أن حمكم طمٞم٨م طمبستٜمل " :واؿمؽمـمل

وقمٜمدُم٤م وصال إمم ضمدة  ،وزوضمتف سمٜمٞم٦م اًمٕمٛمرة سم٤مًمٓم٤مئرةقرضمؾ ؾم٤مومر ه :س 

ومل ي١مدي٤م  ،ومل يٚمبث٤م أن قم٤مدا إمم اًمري٤مض ذم ٟمٗمس اًمٞمقم ،اعمٓم٤مرُمرض٧م اعمرأة ذم 

 ؟ومٝمؾ قمٚمٞمٝمام إصمؿ ذم ذًمؽ .ُمٜم٤مؾمٙمٝمام ُمع اًمٕمٚمؿ أهنام اؿمؽمـم٤م قمٜمد إقمالهنام ٟمٞم٦م اًمٕمٛمرة

 ؟وُم٤م اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمام

إن أص٤مهبام طم٤مسمس  :إذا يم٤مٟم٤م ىمد اؿمؽمـم٤م قمٜمد اإلطمرام .واحلٛمد هلل ،سمسؿ اهلل :ج 

سمسب٥م اعمرض  ؛وم٢مهنام حيالن وٓ رء قمٚمٞمٝمام ،هذا ُمٕمٜم٤مهُم٤م وأ ،ومٛمحٚمٝمام طمٞم٨م طمبس٤م

ة ُمٕمف أداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة أنف ىم٤مل  ☺ ح٤م صمب٧م قمـ اًمٜمبل  ؛اًمذي يِمؼ قمغم اعمرأ
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 ،" إين أريد احل٩م وأن٤م ؿم٤ميمٞم٦م :ي٤م رؾمقل اهلل :ح٤م ىم٤مًم٧م ▲ًمْمب٤مقم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم 

  .أن حمكم طمٞم٨م طمبستٜمل :"طمجل واؿمؽمـمل :ىم٤مل

ومب٘مٞم٧م ُمٕمٝم٤م ذم  ،وًمٙمـ أُمٝم٤م ُمرض٧م ،٩م ُمع أُمٝم٤مس: هٜم٤مك اُمرأة ضم٤مءت ًمٚمح

وًمٙمـ ذهب٧م سمٕمد احل٩م  ،ٓ هل وٓ أُمٝم٤م ،ومام وىمٗم٧م يقم قمروم٦م ،اًمٖمروم٦م يقم قمروم٤مت

قمٚمٞمٝمام أن  :ج ؟٤موُم٤مذا قمٚمٞمٝمام مجٞمٕمً  ؟ومام طمٙمؿ طمجٝم٤م ،ومقىمٗم٧م ُمـ اًمٔمٝمر إمم اعمٖمرب

 ،ؾوشم٘مٍم وشمتحٚم ،وشمسٕمك ،وهل أن شمٓمقف يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام ،يتحٚمال سم٠مقمامل اًمٕمٛمرة

ذسمٞمح٦م شُمذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء قمغم يمؾ  :ُمع ومدي٦م ،وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمٕم٤مم أيت

أُم٤م وىمقومٝم٤م سمٕمد يقم قمروم٦م ُمـ اًمٔمٝمر إمم اعمٖمرب يقم  -إن اؾمتٓم٤مقمت٤م ذًمؽ  -واطمدة 

هؾ ٟمحر اهلدي ذم همػم  :س وٓ جيقز ،وٓ جيزئ ،وٓ قمٛمؾ قمٚمٞمف ،ومٝمذا سمدقم٦م ،اًمٕمٞمد

ذم وؾمقاء يم٤من ذم احلرم أ ،حر اهلدي ذم حمٚمفاعمحٍم يٜم :ج ؟احلرم ظم٤مص سم٤معمحٍم

 ا ـه.احلؾ

وسمٛمٜم٤مؾمب٦م هذه اًمٗمتقى إظمػمة وُمس٠مخ٦م آطمّم٤مر ًمتٙمـ ًمٜم٤م ُمٕم٤م وىمٗم٦م ُمع آي٤مت  

 هب ُّٱ وسمٕمْم٤م ُمـ أطمٙم٤مُمف ومٞمٝم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: احل٩م اًمٍمحي٦م ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة
 خصمص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت
 مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل
 من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي
 جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  هي مي هن
 يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 مت زت رت يب  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ



   

 
299 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت
 مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
  مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت
 معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس
  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ
 يي ىي مي  حيخي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن
ومٞم٘مقل اًمٕمالُم٦م  -[203-196]اًمب٘مرة:   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ء اًمبٞم٤من اًمِمٜم٘مٞمٓمك ؒ ، ومجٛمٝمقر شـَ اهْلَْدِي وَماَم اؾْمَتْٞمرَسَ ُمِ »وأُم٤م ىمقًمف:  رم أضقا

د سمف ؿم٤مة ومام ومقىمٝم٤م، وه ُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م، وسمف ىم٤مل قمكم سمـ قاًمٕمٚمامء قمغم أن اعمرا

، ورواه ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس، وسمف ىم٤مل ـم٤مووس، ◙أيب ـم٤مًم٥م 

ًمٕم٤مًمٞم٦م، وحمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، وقمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قوقمٓم٤مء، وجم٤مهد، وأب ا

سـ، وىمت٤مدة، واًمْمح٤مك، وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، وهمػمهؿ، يمام واًمِمٕمبل، واًمٜمخٕمل، واحل

د سمام اؾمتٞمرس ُمـ  ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ اسمـ يمثػم وهمػمه. وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اعمرا

اإلسمؾ واًمب٘مر دون اًمٖمٜمؿ، وهذا اًم٘مقل ُمروي قمـ قم٤مئِم٦م، واسمـ قمٛمر، قاهلدي إٟمام ه

ل اسمـ يمثػم: وؾم٤ممل، واًم٘م٤مؾمؿ، وقمروة سمـ اًمزسمػم، وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، وهمػمهؿ. ىم٤م

واًمٔم٤مهر أن ُمستٜمد ه١مٓء ومٞمام ذهبقا إًمٞمف ىمّم٦م احلديبٞم٦م، وم٢مٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ 

أنف ذسمح ذم حتٚمٚمف ذًمؽ ؿم٤مة، وإٟمام ذسمحقا اإلسمؾ واًمب٘مر. ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ ضم٤مسمر 

أن ٟمِمؽمك ذم اإلسمؾ واًمب٘مر يمؾ ؾمبٕم٦م ُمٜم٤م ذم سم٘مرة". ىم٤مل  ☺ ىم٤مل: "أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل 

د سمام اؾمتٞمرس ُمـ -ٜمفقمٗم٤م اهلل قم-ُم٘مٞمده  : ٓ خيٗمك أن اًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اعمس٠مخ٦م: أن اعمرا

اهلدي ُم٤م شمٞمرس مم٤م يسٛمك هدي٤م، وذًمؽ ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع إنٕم٤مم: ُمـ إسمؾ، وسم٘مر، وهمٜمؿ، 
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وم٢من شمٞمرست ؿم٤مة أضمزأت، واًمٜم٤مىم٦م واًمب٘مرة أومم سم٤مإلضمزاء. وىمد صمب٧م ذم 

تٕمٚمؼ ومروع شم ُمرة همٜمام". ☺ ىم٤مًم٧م: "أهدى ▲ "اًمّمحٞمحلم"، قمـ قم٤مئِم٦م 

اًمٗمرع إول: إذا يم٤من ُمع اعمحٍم هدي ًمزُمف ٟمحره إمج٤مقم٤م، ومجٝمقر  هبذه اعمس٠مخ٦م

 ☺ طمرُم٤م، وىمد ٟمحر واًمٕمٚمامء قمغم أنف يٜمحره ذم اعمحؾ اًمذي طمٍم ومٞمف، طمال يم٤من أ

وأصح٤مسمف سم٤محلديبٞم٦م، وضمزم اًمِم٤مومٕمل وهمػمه سم٠من اعمقضع اًمذي ٟمحروا ومٞمف ُمـ قه

ىمقًمف قًمذًمؽ سمدًمٞمؾ واضح ُمـ اًم٘مرآن وهاحلديبٞم٦م ُمـ احلؾ ٓ ُمـ احلرم، واؾمتدل 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ شمٕم٤ممم:
يم٤من ذم قٟمص سيح ذم أن ذًمؽ اهلدي مل يبٚمغ حمٚمف، وًمق، ومٝم[25اًمٗمتح: ]  َُّّ َّ

اًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اعمس٠مخ٦م  :وسمٕمد ذًمؽ ىم٤مل ؒ -احلرم ًمٙم٤من سم٤مًمٖم٤م حمٚمف،

٤مل اهلدي أنف إن اؾمتٓم٤مع إرؾمق، وه¶اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذه٥م إًمٞمف اسمـ قمب٤مس قه

إمم احلرم أرؾمٚمف وٓ حيؾ طمتك يبٚمغ اهلدي حمٚمف، إذ ٓ وضمف ًمٜمحر اهلدي ذم احلؾ ُمع 

شمٞمرس احلرم، وإن يم٤من ٓ يستٓمٞمع إرؾم٤مًمف إمم احلرم ٟمحره ذم اعمٙم٤من اًمذي أطمٍم ومٞمف 

 ُمـ احلؾ.

اًمٗمرع اًمث٤مين: إذا مل يٙمـ ُمع اعمحٍم هدي ومٝمؾ قمٚمٞمف أن يِمؽمي اهلدي وٓ حيؾ 

ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن اهلدي واضم٥م  ؟أن حيؾ سمدون هدي ًمفوطمتك هيدي، أ

، ومال جيقز ًمف اًمتحٚمؾ سمدوٟمف  َّمح جح مج حج مث هت ُّٱ قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م: هؾ يٚمزم  إن ىمدر قمٚمٞمف، وواومؼ اجلٛمٝمقر أؿمٝم٥م ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ،

 صمؿ ىم٤مل أن اًمذي ؟ٓ يٚمزُمف رء ُمـ ذًمؽوشم٘مّمػم أواعمحٍم إذا أراد اًمتحٚمؾ طمٚمؼ أ

شمدل ٟمّمقص اًمنمع قمغم رضمح٤مٟمف، أن احلالق ٟمسؽ قمغم ُمـ أتؿ ٟمسٙمف، وقمغم ُمـ 

وم٤مشمف احل٩م وقمغم اعمحٍم سمٕمدو، وقمغم اعمحٍم سمٛمرض. وقمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح ُمـ أن 

احلالق ٟمسؽ، وم٤معمحٍم يتحٚمؾ سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء: وهل اًمٜمٞم٦م، وذسمح اهلدي، واحلالق. 

 سمح.ا ـهوقمغم اًم٘مقل سم٠من احلٚمؼ ًمٞمس سمٜمسؽ يتحٚمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م واًمذ
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قمغم هذه أي٤مت أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٢ممت٤مم  وىم٤مل اًمّم٤مسمقٟمك ذم شمٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم

وم٢مذا ُُمٜمع اعمحرم  ،وأداء اعمٜم٤مؾمؽ قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ اسمتٖم٤مء وضمف اهلل ،احل٩م واًمٕمٛمرة

وأراد أن يتحٚمؾ ومٕمٚمٞمف أن يذسمح ُم٤م شمٞمرّس ًمف ُمـ  ،ُمرضوأوُمـ إمت٤مم اًمٜمسؽ سمسب٥م قمد

وهنك شمٕم٤ممم قمـ احلٚمؼ واًمتحٚمؾ ىمبؾ سمٚمقغ اهلدي اعمٙم٤من اًمذي  ،ؿم٤مةوأ ،سم٘مرةوأ ،سمدٟم٦م

إُّم٤م صٞم٤مم  ،سمف أذى ذم رأؾمف وم٢مٟمف حيٚمؼ وقمٚمٞمف ومدي٦موأ ٤مأُّم٤م ُمـ يم٤من ُمريًْم  ،حيؾ ذسمحف ومٞمف

ص٤مٍع ُمـ  ،ًمٙمـ ُمسٙملم ومدي٦م ،يتّمدق قمغم ؾمت٦م ُمس٤ميملموأ ،يذسمح ؿم٤مةوأ ،صمالصم٦م أج٤مم

ع سمف همػم اعمحرم ُمـ اًمٓمٞم٥م ـمٕم٤مم ومٛمـ اقمتٛمر ذم أؿمٝمر احل٩م واؾمتٛمتع سمام يستٛمت

ومٛمـ مل جيد اهلدي ومٕمٚمٞمف  ،واًمٜمس٤مء وهمػمه٤م ومٕمٚمٞمف ُم٤م اؾمتٞمرس ُمـ اهلدي ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم

ذًمؽ اًمتٛمتع  .صمالصم٦م طملم حيرم سم٤محل٩م وؾمبٕم٦م إذا رضمع إمم وـمٜمف ،صٞم٤مم قمنمة أج٤مم

صمؿ أب٤من  ..أُم٤م أهؾ احلرم ومٚمٞمس هلؿ متتع وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ هدي ،ظم٤مص سمٖمػم أهؾ احلرم

وأن اًمتج٤مرة اًمدٟمٞمقي٦م ٓ شمٜم٤مذم اًمٕمب٤مدة  ،ن اًمٙمس٥م ذم أج٤مم احل٩م همػم حمٔمقرشمٕم٤ممم أ

وم٠مقمٚمٛمٝمؿ اهلل أن  ،وىمد يم٤من اًمٜم٤مس يت٠مثٛمقن ُمـ يمؾ قمٛمؾ دٟمٞمقي أج٤مم احل٩م ،اًمديٜمٞم٦م

اًمٙمس٥م ومْمؾ ُمـ اهلل ٓ ضمٜم٤مح ومٞمف ُمع اإلظمالص صمؿ أُمر شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس سمٕمد اًمدومع ُمـ 

ون يِمٙمروه  ،سم٤مًمدقم٤مء واًمتٙمبػم واًمتٚمبٞم٦م ،أن يذيمروا اهلل قمٜمد اعمِمٕمر احلرام ،قمروم٤مت

ومٚمٞمٙمثروا ذيمر اهلل وًمٞمب٤مًمٖمقا ومٞمف يمام  ،وم٢مذا ومرهمقا ُمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،قمغم ٟمٕمٛم٦م اإليامن

 .ا ه سم٘مٚمٞمؾ شمٍمف .يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن سمذيمر آسم٤مئٝمؿ وُمٗم٤مظمرهؿ

ضم٤مء رم يمت٤مب إؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٕمبد اًمٕمزيز حمٛمد  وُمـ وم٘مف احل٩م

  :اًمسٚمامن ؒ

ًمٗمقات وُم٤م هقُم٤م ه :س اإلطمّم٤مر؟ وُمتك يٗمقت احل٩م؟ وإذا وم٤مت ومامذا يٕمٛمؾ قا

اًمٕم٤مذ ظمٓم٠م ومام احلٙمؿ؟ وإذا وىمػ سمٕمْمٝمؿ اًمث٤مُمـ وإذا وىمػ يمؾ احلجٞم٩م اًمث٤مُمـ أ

ج: اًمٗمقت ُمّمدر وم٤مت يٗمقت اًمٕم٤مذ ظمٓم٠م ومام احلٙمؿ؟ وشمٙمٚمؿ قمٛمـ ُمٜمع اًمبٞم٧م؟ وأ

ُه أظمص ُمـ اًمسبؼ، واحلٍَْمُ اعمٜمُْع قؾمبؼ ٓ يدرك ومٝمقيم٤مًمٗمقت، وه واًمتْمٞمٞمؼ طَمٍَمَ
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حيٍُمُه طَمًٍما َضٞم َؼ قمٚمٞمف وأطم٤مط سمف واحلٍم اًمْمٞمؼ، واحلبس واحلّمػم اعمحبس، 

ء: ٱَّ من خن  حن جن يمُّٱ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي حمبًس٤م، ، [8]اإلرسا

ومَٛمـ ـمٚمع قمٚمٞمف ومجر  -أي ض٤مىم٧م  [90]اًمٜمس٤مء:  َّ  مئ خئُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

همػمه؛ وم٢مشمف احل٩م ذًمؽ اًمٕم٤مم؛ وأيقم اًمٜمحر ومل ي٘مػ سمٕمروم٦م ذم وىمتف ًمٕمذر ُمـ طمٍم 

اًمزسمػم: وم٘مٚم٧م ق، ىم٤مل أبشٓ يٗمقت طم٩م طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر ُمـ ًمٞمٚم٦م مجع»ًم٘مقل ضم٤مسمر: 

احل٩م »رواه أمحد وإثرم؛ وحلدي٨م: ش ٟمٕمؿ»ذًمؽ؟ ىم٤مل:  ☺ ًمف: أىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومٛمٝمقُمف ومقت احل٩م ش قمروم٦م، ومٛمـ ضم٤مء ىمبؾ صالة اًمٗمجر ًمٞمٚم٦م مجع، وم٘مد شمؿ طمجف

ؾم٘مط قمٜمف شمقاسمع اًمقىمقف يمٛمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م وُمٜمك ورُمل مج٤مر، سمخروج ًمٞمٚم٦م مجع، و

ُمف سم٤محل٩م إن مل خيؽم اًمب٘م٤مء قمٚمٞمف ًمٞمح٩م ُمـ ىم٤مسمؾ قمٛمرة ىم٤مرًٟم٤م يم٤من أ همػمه وواٟم٘مٚم٥م إطمرا

ي٘مٍّم، وقمٜمف ٓ يٜم٘مٚم٥م إطمراُمف قمٛمرة، سمؾ يتحٚمؾ سمٓمقاف وومٞمٓمقف ويسٕمك وحيٚمؼ أ

اًمٜمٗمؾ؛ ًم٘مقل قمٛمر وؾمٕمل وم٘مط. طم٤مسمٌس ومٛمحكم طمٞم٨ُم طَمَبْستٜمل ىمْم٤مء طَم٩مٍّ وم٤مشمف طمتك 

 ٕيب أجقب ح٤م وم٤مشمف احل٩م: اصٜمع ُم٤م يّمٜمع اعمٕمتٛمر صمؿ ىمد طمٚمٚم٧م؛ وم٢من أدريم٧م ىم٤مسماًل 

ومح٩م واهد ُم٤م اؾمتٞمرس ُمـ اهلدي، رواه اًمِم٤مومٕمل، وًمٚمبخ٤مري قمـ قمٓم٤مء ُمرومققًم٤م 

 ٟمحقه.

ُمـ وم٤مشمف قمروم٤مت وم٘مد وم٤مشمف احل٩م، وًمٞمتحٚمؾ »وًمٚمدارىمٓمٜمل قمـ اسمـ قمب٤مس ُمرومققًم٤م: 

وقمٛمقُمف ؿم٤مُمؾ ًمٚمٗمرض واًمٜمٗمؾ واحل٩م يٚمزم سم٤مًمنموع ش ٤مسمؾسمٕمٛمرة وقمٚمٞمف احل٩م ُمـ ىم

، وم٤معمراد شاحل٩م ُمرة»ومٞمف ومٞمّمػم يم٤معمٜمذور سمخالف ؾم٤مئر اًمتٓمققم٤مت، وأُم٤م طمدي٨م: 

اًمقاضم٥م سم٠مصؾ اًمنمع واعمحٍم همػم ُمٜمسقب إمم شمٗمريط سمخالف ُمـ وم٤مشمف احل٩م. 

 ًٓ ـ هدي ُمـ اًمٗمقات ي١مظمر إمم اًم٘مْم٤مء؛ وم٢من قمدم اهلدي زُم وقمغم ُمـ مل يِمؽمط أو

ـمٚمقع ومجر يقم اًمٜمحر ُمـ قم٤مم اًمٗمقات ص٤مم يمٛمتٛمتع خلؼم إثرم أن قاًمقضمقب، وه

هب ٤مر سمـ إؾمقد طم٩م ُمـ اًمِم٤مم، وم٘مدم اًمٜمحر، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ُم٤م طمبسؽ؟ ىم٤مل: 



   

 
313 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

طمسب٧م أن اًمٞمقم يقم قمروم٦م، ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم اًمبٞم٧م، ومٓمػ سمف ؾمبًٕم٤م، وإن يم٤من ُمٕمؽ 

وضمدت ؾمٕم٦م وم٤مهد، وُمٗمرد وىم٤مرن َهدي٦م وم٤مٟمحره٤م، صمؿ إذا يم٤من ىم٤مسمؾ وم٤مطمج٩م؛ وم٢من 

يم٤من ويم٤من ُمٜمٕمف سمٕمد اًمقىمقف سمٕمروم٦م أقُمٙمل وهمػمه ذم ذًمؽ ؾمقاء. وَُمـ ُُمٜمَِع اًمبٞم٧م وًم

 حج مث هت ُّٱاعمٜمع ذم إطمرام قمٛمرة ذسمح هدًي٤م سمٜمٞم٦م اًمتحٚمؾ وضمقسًم٤م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
أُمر أصح٤مسمف طملم طمٍموا ذم  -قمٞمف اًمّمالة واًمسالم-وٕنف ،  َّ محجخ جح مج

٤م ًمٚمح٤مج أاحلديبٞم٦م أن يٜمحروا  ظم٤مًص٤م يمٛمـ ووحيٚم٘مقا وحيٚمقا وؾمقاء يم٤من احلٍم قم٤مُمًّ

ًمص؛ ًمٕمٛمقم اًمٜمص ووضمقد اعمٕمٜمك؛ وم٢من مل جيد هدًي٤م قأظمذه ٟمحوطمبس سمٖمػم طمؼ أ

ص٤مم قمنمة أج٤مم سمٜمٞم٦م اًمتحٚمؾ ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم اعمتٛمتع وطمؾ وٓ إـمٕم٤مم ذم اإلطمّم٤مر؛ ًمٕمدم 

م إن قمدُمف مل حيؾ اًمّمقوٟمقى اعمحٍم اًمتحٚمؾ ىمبؾ ذسمح اهلدي إن وضمده أقوروده. وًم

ًمذسمح أم اًمّمقم سم٤مًمٜمٞم٦م واقمتؼمت اًمٜمٞم٦م ذم اعمحٍم دون همػمه؛ ٕن قًمٗم٘مد ذـمف وه ا

ُمـ أتك سم٠مومٕم٤مل اًمٜمسؽ أتك سمام قمٚمٞمف ومحؾ سم٢ميمامًمف، ومٚمؿ حيت٩م إمم ٟمٞم٦م سمخالف اعمحٍم؛ 

وم٢مٟمف يريد اخلروج ُمـ اًمٕمب٤مدة ىمبؾ إيمامهل٤م، وم٤مومت٘مرت إمم ٟمٞم ٦م، وًمزم ُمـ حتٚمؾ ىمبؾ اًمذسمح 

اًمنمح »وش اعمٖمٜمل»دم ًمتحٚمٚمف، وىمٞمؾ: ٓ يٚمزُمف دم؛ ًمذًمؽ ضمزم سمف ذم  واًمّمقم

 ش.اًمٙمبػم

أهمٛمل قمٚمٞمف، َُمـ و: شمٙمٚمؿ قمام يكم: حمٍم حتٚمؾ ىمبؾ ومقات احل٩م؟ َُمـ ضمـ أ263س

أطمٍم قمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م؟ َُمـ طمٍم قمـ واضم٥م؟ َُمـ صد قمـ قمروم٦م؟ َُمـ أطمٍم 

ُمف أن  حَمكمِّ طمٞم٨م ضؾ اًمٓمريؼ؟ َُمـ اؿمؽمط ذم اسمتداء إوذه٤مب ٟمٗم٘م٦م أوسمٛمرض أ طمرا

 طمبستٜمل؟

ج: وٓ ىمْم٤مء قمغم حمٍم حتٚمؾ ىمبؾ ومقات احل٩م؛ ًمٔم٤مهر أي٦م ًمٙمـ إن أُمٙمٜمف ومٕمؾ 

أهمٛمل قمٚمٞمف وَُمـ واحل٩م ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم ًمزُمف وُمثٚمف ذم قمدم وضمقب اًم٘مْم٤مء َُمـ ضمـ أ
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طمٍم قمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م وم٘مط مل يتحٚمؾ طمتك يٓمقف ًمإلوم٤مض٦م، ويسٕمك إن مل يٙمـ 

شمريمف اظمتٞم٤مًرا قومٕمؾ واضم٥م مل يتحٚمؾ وقمٚمٞمف دم سمؽميمف، يمام ًم ؾمٕمك، وَُمـ طمٍم قمـ

ف صحٞمح ًمتامم أريم٤مٟمف؛ وَُمـ صد  قمـ قمروم٦م ذم طم٩م حتٚمؾ سمُٕمْٛمرة جم٤مًٟم٤م، وَُمـ  وطَمجُّ

سمذه٤مب ٟمٗم٘م٦م سم٘مل حمرًُم٤م طمتك ي٘مدر قمغم اًمبٞم٧م؛ وم٢من وم٤مشمف احل٩م حتٚمؾ وأطمٍم سمٛمرض أ

 طم٤مل ظمػم ُمٜمٝم٤م وٓ اًمتخٚمص ٓ يسَتٗمٞمَد سم٤مإلطمالل آٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مل إمم سمٕمٛمرة؛ ٕنف

ح٤م دظمؾ قمغم  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-ُمـ أذى سمف سمخالف طمٍم اًمٕمدو؛ وٕنف 

طمجل واؿمؽمـمل أن »ضب٤مقم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم، وىم٤مًم٧م: إين أريد احل٩م وأن٤م ؿم٤ميمٞم٦م، ىم٤مل: 

يم٤من اعمرض يبٞمح اًمتحٚمؾ ح٤م اطمت٤مضم٧م إمم ذط؛ وحلدي٨م: قومٚمش حمكم طمٞم٨م طمبستٜمل

ًٓ ش قمرج وم٘مد طمّؾ وُمـ يمرس أ» ؛ وم٢من محٚمقه ُمؽموك اًمٔم٤مهر؛ وم٢مٟمف ٓ يّمػم سمٛمجرده طمال

قمغم إسم٤مطم٦م اًمتحٚمؾ محٚمٜم٤م قمغم ُم٤م إذا اؿمؽمط، قمغم أن ذم احلدي٨م يمالًُم٤م؛ ٕن اسمـ قمب٤مس 

يرويف وُمذهبف سمخالومف، وهذه رواي٦م اظمت٤مره٤م اخلرىمل، روي ذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ 

اًمث٤مٟمٞم٦م ًمف اًمتحٚمؾ  قمب٤مس وُمروان، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق، واًمرواي٦م

ىمقل قمٓم٤مء واًمٜمخٕمل واًمثقري وأصح٤مب قسمذًمؽ، وروي ٟمحقه قمـ اسمـ ُمسٕمقد وه

رواه ش قمرج وم٘مد طمّؾ، وقمٚمٞمف طمج٦م أظمرىوُمـ يمرس أ»ىم٤مل:  ☺ اًمرأي؛ ٕن اًمٜمبل 

  َّ محجخ جح مج حج مث هت ُّٱ اًمٜمس٤مئل. وٕنف حمّمقر ومٞمدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف:

٘م٤مل: أطمٍمه اعمرض إطمّم٤مًرا، ًمٚمٛمرض وٟمحقه، يُ قحي٘م٘مف أن ًمٗمظ اإلطمّم٤مر: إٟمام ه

حمّمقر، ومٞمٙمقن اًمٚمٗمظ سحًي٤م ذم حمؾ اًمٜمزاع، وطمٍم قومٝموحمّمقر، وطمٍمه اًمٕمدقومٝم

ُم٘مٞمس قمٚمٞمف؛ وٕنف َُمّْمُدوٌد قمـ اًمبٞم٧م أؿمبف َُمـ صده اًمٕمدو، ويمذا ُمـ ضؾ واًمٕمد

ذه٤مب ٟمٗم٘م٦م يم٤معمحٍم وواعمحٍم سمٛمرض أش: آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م»اًمٓمريؼ. وذم 

لم قمـ أمحد، وُمثٚمف طم٤مئض شمٕمذر ُم٘م٤مُمٝم٤م وطمرم ـمقاومٝم٤م إطمدى اًمروايتقسمٕمدو، وه

ًمذه٤مب وًمٕمجزه٤م قمٜمف أوورضمٕم٧م ومل شمٓمػ جلٝمٚمٝم٤م، وضمقب ـمقاف اًمزي٤مرة أ
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ُمف أن حمكمِّ طمٞم٨م طمبستٜمل، ومٚمف اًمتحٚمؾ جم٤مًٟم٤م ذم  -اًمروم٘م٦م وُمـ ذط اسمتداء إطمرا

اجلٛمٞمع ُمـ ومقات وإطمّم٤مر وُمرض وٟمحقه، وٓ دم قمٚمٞمف؛ ًمٔم٤مهر ظمؼم ضب٤مقم٦م؛ وٕنف 

 .حٞمح، ومٙم٤من قمغم ُم٤م ذط. واهلل أقمٚمؿ، وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآخف وؾمٚمؿ ـهاذط ص

قمـ ٟم٤مومع أن قمبٞمد اهلل اسمـ قمبد اهلل رم آطمّم٤مر سمسٜمده  روى اًمبخ٤مرى ؒ

ًمٞم٤مزم ٟمزل اجلٞمش سم٤مسمـ  ¶أهنام يمٚمام قمبد اهلل سمـ قمٛمر  :وؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل أظمؼماه

أن حي٤مل سمٞمٜمؽ وسملم اًمبٞم٧م وم٘م٤مل  اًمزسمػم وم٘م٤مٓ ٓ يرضك أن ٓ حت٩م اًمٕم٤مم وإٟم٤م ٟمخ٤مف

هديف  ☺ ومح٤مل يمٗم٤مر ىمريش دون اًمبٞم٧م ومٜمحر اًمٜمبل  ☺ ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

وطمٚمؼ رأؾمف وأؿمٝمديمؿ أين ىمد أوضمب٧م اًمٕمٛمرة إن ؿم٤مء اهلل أنٓمٚمؼ وم٢من ظمكم سمٞمٜمل وسملم 

وأن٤م ُمٕمف وم٠مهؾ سم٤مًمٕمٛمرة  ☺ اًمبٞم٧م ـمٗم٧م وإن طمٞمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ومٕمٚم٧م يمام ومٕمؾ اًمٜمبل 

صمؿ ؾم٤مر ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل إٟمام ؿم٠مهنام واطمد أؿمٝمديمؿ أين ىمد أوضمب٧م طمج٦م  ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م

ُمع قمٛمريت ومٚمؿ حيؾ ُمٜمٝمام طمتك طمؾ يقم اًمٜمحر وأهدى ويم٤من ي٘مقل ٓ حيؾ طمتك 

وم٤م واطمدا يقم يدظمؾ ُمٙم٦م   ☺ ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمبل  :وقمٜمف رىض اهلل قمٜمف -يٓمقف ـمقا

 -ؼ رأؾمف سمدٟمف وطمٚم ☺ ُمٕمتٛمريـ ومح٤مل يمٗم٤مر ىمريش دون اًمبٞم٧م ومٜمحر رؾمقل اهلل 

 ؟☺ أخٞمس طمسبٙمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  :ي٘مقل ¶يم٤من اسمـ قمٛمر  وروى سمسٜمده

إن طمبس أطمديمؿ قمـ احل٩م ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ طمؾ ُمـ يمؾ رء طمتك 

سمسٜمده قمـ اسمـ  وروى ؒ -يّمقم إن مل جيد هدي٤م وحي٩م قم٤مُم٤م ىم٤مسمال ومٞمٝمدي أ

همػم وقمذر أإٟمام اًمبدل قمغم ُمـ ٟم٘مض طمجف سم٤مًمتٚمذذ وم٠مُم٤م ُمـ طمبسف  ¶قمب٤مس 

حمٍم ٟمحره إن يم٤من يستٓمٞمع أن قذًمؽ وم٢مٟمف حيؾ وٓ يرضمع وإن يم٤من ُمٕمف هدي وه

وقمٜمف أجْم٤م رىض  -يبٕم٨م سمف وإن اؾمتٓم٤مع أن يبٕم٨م سمف مل حيؾ طمتك يبٚمغ اهلدي حمٚمف 

ومحٚمؼ رأؾمف وضم٤مُمع ٟمس٤مءه وٟمحر هديف طمتك  ☺ ىمد أطمٍم رؾمقل اهلل  :اهلل قمٜمف

ئد ُمتٗمرىم٦م) احل٩مُمـ وم٘مف  ُمٚمحؼ سم٤معمس٠مخ٦م اقمتٛمر قم٤مُم٤م ىم٤مسمال ُمـ  (اًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م وومقا
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م اًمٓمقاف سمف ومٞمٕمتؼم حتٞم٦م اعمسجد احلرام يم٢مطمدى  اًمِمٕم٤مئر اهل٤مُم٦م ًمداظمؾ اًمبٞم٧م احلرا

ظمّم٤مئّمف قمـ همػمه ُمـ اعمس٤مضمد أجْم٤م يٕمتؼم ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م واًمٕمٛمرة وم٘مد يٙمقن ريمٜم٤م 

 ويمذًمؽ أطمد يمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ ديٜمٜم٤م سم٤مًمرضورة أطمد أريم٤من اًمٕمٛمرةقومٝم ؾمٜم٦موواضم٥م أوأ

وٓ ينمع اًمرُمؾ  أريم٤من احل٩م ورم يمٞمٗمٞم٦م ـمقاف اًم٘مدوم ىم٤مل اسمـ سم٤مز ؒ

مل يٗمٕمؾ  ☺ وآضٓمب٤مع ذم همػم هذا اًمٓمقاف وٓ ذم اًمسٕمل وٓ ًمٚمٜمس٤مء ٕن اًمٜمبل 

ومف إول اًمذي أتك سمف طملم ىمدم ُمٙم٦م ويٙمقن طم٤مل  اًمرُمؾ وآضٓمب٤مع إٓ ذم ـمقا

ويستح٥م ًمف أن  .٤م ًمفاًمٓمقاف ُمتٓمٝمرا ُمـ إطمداث وإظمب٤مث ظم٤مضٕم٤م ًمرسمف ُمتقاضٕم

ومف ُمـ ذيمر اهلل واًمدقم٤مء وإن ىمرأ ومٞمف ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومحسـ وٓ جي٥م ذم  يٙمثر ذم ـمقا

وٓ ذم اًمسٕمل ذيمر خمّمقص وٓ دقم٤مء  .هذا اًمٓمقاف وٓ همػمه ُمـ إـمقوم٦م

وم٢مذا ومرغ ُمـ اًمٓمقاف صغم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم إذا شمٞمرس ًمف ذًمؽ وإن مل  .خمّمقص

صالمه٤م ذم أي ُمقضع ُمـ اعمسجد ويسـ أن ي٘مرأ ومٞمٝمام يتٞمرس ًمف ذًمؽ ًمزطم٤مم وٟمحقه 

صمؿ ي٘مّمد  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱو  َّ يل ىل مل خل ُّٱسمٕمد اًمٗم٤محت٦م

وقمـ  .ذم ذًمؽ ☺ احلجر إؾمقد ومٞمستٚمٛمف سمٞمٛمٞمٜمف إن شمٞمرس ًمف ذًمؽ اىمتداء سم٤مًمٜمبل 

ومف يٛميض قمغم يٛمٞمٜمف ويٙمقن اًمبٞم٧م قمـ »يمٞمٗمٞمتف ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: صمؿ أظمذ ذم ـمقا

يكم اًمب٤مب سم٤مب اًمٙمٕمب٦م إمم اًمريمـ اًمذي ٓ يستٚمؿ صمؿ اًمذي يٚمٞمف ُمثٚمف ُم٤م  ٤ميس٤مره ُمتقضمٝمً 

اًمٞمامين اًمذي يكم إؾمقد ُمـ ضمٝم٦م اًمٞمٛملم صمؿ إمم احلجر إؾمقد قإمم اًمريمـ اًمث٤مًم٨م وه

يٗمٕمؾ ذًمؽ صمالصم٦م أؿمقاط يرُمؾ ومٞمٝم٤م صمؿ أرسمٕم٦م ٓ يرُمؾ ومٞمٝم٤م وهذا يمٚمف إمج٤مع ُمـ 

ٚم٦م ذًمؽ أن اًمٓم٤مئػ يبتديء ذم ُمروره ومج»ا ه. وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاًمٕمٚمامء

سمقضمف اًمٙمٕمب٦م وم٢مذا اؾمتٚمؿ احلجر إؾمقد أظمذ إمم ضمٝم٦م يٛمٞمٜمف ومٞمّمػم اًمبٞم٧م قمـ يس٤مره 

شمرة اًمذي شمٚم٘متف إُم٦م قمـ  ويٙمٛمؾ ؾمبٕم٦م أـمقاف، وهذا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مم واًمسٜم٦م اعمتقا

اًمنميٕم٦م  ٟمبٞمٝم٤م وشمقارصمتف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ ا ه ومم٤م يٜمبٖمك آٟمتب٤مه ًمف ُمـ ُم٘م٤مصد

 ،ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واح٤مًمٙمٞم٦م هم٤مًمب٤م ُم٤م طمٞم٨م اًمزطم٤مم اعمتٞم٘مـ رم أج٤مم احل٩م
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ُمـ اًمبٞم٧م طم٤مل اًمٓمقاف قواًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمٓم٤مئػ إذا شمٕم٤مرض قمٜمده اًمدٟم

َُمؾ؛ سمسب٥م ازدطم٤مم اًمٜم٤مس ىمريبً  ُمـ اًمبٞم٧م، وم٢من إومم ذم طم٘مف اخلروج إمم  ٤مواًمر 

َُمؾ سمٕمٞمدً طم٤مؿمٞم٦م اعمٓم٤مف؛ ًمتحّمٞمؾ ؾمٜم قمـ اًمزطم٤مم. وم٢من يم٤من شمب٤مقمده ُمـ اًمبٞم٧م  اٞم٦م اًمر 

َُمؾ؛ ح٤م خيِمك ُمـ طمّمقل إذى ًمف  َُمؾ ٕضمؾ اًمزطم٤مم ؾم٘مط قمٜمف اًمر  ٓ يٛمٙمٜمف ُمـ اًمر 

وىم٤مل  عمِم٘م٦م اًمزطم٤مم ًمف ؿمقاهد ُمـ اًمسٜم٦م ٤مواًمت٠مذي سمف. وؾم٘مقط اًمسٜمـ ذم اًمٜمسؽ دومٕمً 

ْٕمُل َرايمًِب٤م ضَم  ص٤مطم٥م اعمحغم ؒ ُف َواًمس  ٤مِئٌز، َويَمَذًمَِؽ َرُْمُل اجْلَْٛمَرِة: ًمُِٕمْذٍر َواًمٓم َقا

ـْ ـَمِريِؼ ُُمْسٚمٍِؿ صَمٜمِّل َأبُ  يٜم٤َم ُِم ـُ قَوًمَِٖمػْمِ قُمْذٍر ُروِّ َٟم٤م اسْم ـُ حَيَْٞمك، َأظْمؼَمَ ًمٓم ٤مِهِر َوطَمْرَُمَٚم٦ُم سْم ا

 
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل   سْم

ِ
ـْ قُمَبْٞمِد اَّلل  ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، قَم ـِ اسْم يِن ُيقُٟمُس، قَم ـِ َوْه٥ٍم: َأظْمؼَمَ ـِ اسْم ـِ قُمْتَب٦َم، قَم سْم

 
ِ
.  ☺ قَمب ٤مٍس َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـٍ ـَ سمِِٛمْحَج يْم ٦ِم اًْمَقَداِع قَمغَم سَمِٕمػٍم َيْسَتٚمُِؿ اًمرُّ ـَم٤مَف ذِم طَمج 

ـُ  ـْ ـَمِريِؼ ُُمْسٚمٍِؿ، ٟم٤م قَمْبُد سْم . َوُِم
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  ـْ ـَمِريِؼ قَم٤مِئَِم٦َم، َوضَم٤مسمِِر سْم يٜم٤َمُه َأجًْْم٤م ُِم َوُروِّ

يِن َأبُ مُحَ  ـُ ضُمَرْي٩ٍم: َأظْمؼَمَ َٟم٤م اسْم ـُ سَمْٙمٍر، َأظْمؼَمَ ُد سْم ٛم  ـَ قَمْبِد قْٞمٍد َأن٤م حُمَ سَمػْمِ َأن ُف ؾَمِٛمَع ضَم٤مسمَِر سْم ًمزُّ ا

 َيُ٘مقُل: ـَم٤مَف اًمٜم بِلُّ 
ِ
ْرَوِة  ☺ اَّلل  َٗم٤م َواعْمَ ٦ِم اًْمَقَداِع قَمغَم َراطِمَٚمتِِف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َوسم٤ِمًمّم  ذِم طَمج 

ُه اًمٜم   ا ُد ًمػَِمَ ٛم  ـُ طَمٜمَْبٍؾ، ٟم٤م حُمَ صَمٜمِل َأمْحَُد سْم ـْ ـَمِريِؼ ُُمْسٚمٍِؿ طَمد  َف َوًمَِٞمْس٠َمُخقُه. َوُِم ٤مُس َوًمُِٞمنْمِ

طِمٞمِؿ هُ  ـْ َأيِب قَمْبِد اًمر  ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم، قَم ـُ َأيِب َيِزيَد، قسْم ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم َواؾْمُٛمُف ظَم٤مًمُِد سْم ِد سْم ٛم  ظَم٤مُل حُمَ

ـِ َأيِب ُأنَْٞمَس٦مَ  ـْ َزْيِد سْم شمِِف ُأمِّ احْلَُّملْمِ ىَم٤مًَم٧ْم: طَمَجْج٧ُم قَم ـْ ضَمد  ، قَم ـِ احْلَُّملْمِ َٞمك سْم ـْ حَيْ ، قَم

 
ِ
٦َم اًْمَقَداعِ  ☺ َُمَع َرؾُمقِل اَّلل  ـِ اًْمَبْٞم٧ِم قِمٜمَْد اًمٓم َقاِف إٓ  ذِم  طَمج  َوَٓ جَيُقُز اًمت َب٤مقُمُد، قَم

طَم٤مِم؛ إِلن  اًمت َب٤مقُمَد قَمٜمُْف قَمَٛمٌؾ سمِِخاَلِف ومِ   اًمزِّ
ِ
َوقَمَب٨ٌم َٓ َُمْٕمٜمَك ًَمُف وَماَل  ☺ ْٕمِؾ َرؾُمقِل اَّلل 

 ا ـهجَيُقُز.

وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن إومْمؾ ذم ه٤مشملم اًمريمٕمتلم أن شمٙمقٟم٤م قمٜمد اعم٘م٤مم، 

وشمّمح٤من طمٞم٨م صالمه٤م اًمٓم٤مئػ. وم٢من يم٤من حتري اًمّمالة قمٜمد اعم٘م٤مم يٗميض إمم زمح٦م 

ًمف أن يّمكم قمٜمده سمؾ يّمكم طمٞم٨م إمم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٓم٤مئٗملم، ومٕمٜمدئذ ٓ يٜمبٖمل وأ

يتسػم ًمف. ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمقآة ذم اًمٓمقاف ىمقًملم ذم اجلٛمٚم٦م: اًم٘مقل إول: أن 
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اعمقآة سملم أؿمقاط اًمٓمقاف ذط ًمّمحتف، وهذا ُمذه٥م اح٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمل ذم 

اًم٘مديؿ واحلٜم٤مسمٚم٦م. اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اعمقآة سملم أؿمقاط اًمٓمقاف ؾمٜم٦م، وهذا ُمذه٥م 

ُمذه٥م اسمـ طمزم ُمـ قرواي٦م قمـ أمحد وهقواًمّمحٞمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وه احلٜمٗمٞم٦م

اًمٔم٤مهري٦م. وىمد اؾمتدل يمؾ ومريؼ سم٠مدًم٦م شمٜمٍم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف إٓ أن اجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم 

يم٠مي قمب٤مدة ًمف قوه أن ىمٓمع اًمٓمقاف ٓؾمؽماطم٦م يسػمة ٓ ي١مصمر ذم صح٦م اًمٓمقاف

ٛمقد ظمٓم٤مب ذوط شمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صحتف ضم٤مء قمٜمٝم٤م رم اًمديـ اخل٤مًمص ًمإلُم٤مم حم

يِمؽمط ًمّمحتف شمسٕم٦م ذوط: اًمٓمٝم٤مرة ُمـ -ذوط اًمٓمقاف  اًمسبٙمك ؒ

احلدث واًمٜمجس وؾمؽم اًمٕمقرة واًمٜمٞم٦م واًمٓمقاف سمجٛمٞمع اًمبٞم٧م ؾمبٕم٦م أؿمقاط وداظمؾ 

أن قوه ،اعمسجد ووراء طمجر إؾمامقمٞمؾ وحم٤مذاة احلجر إؾمقد سمجٛمٞمع سمدٟمف واًمؽمشمٞم٥م

اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث واًمٜمجس يٓمقف قمغم يٛمٞمٜمف واعمقآة. وه٤مك شمٗمّمٞمٚمٝم٤م. )إول( 

صمقسمف قمٜمد ُم٤مًمؽ ووٓ ُمـ ُمتٜمجس سمدٟمف أ ،أيمؼموومال يّمح ُمـ حمدث طمدصم٤م أصٖمر أ

أن  ¶ح٤م شم٘مدم قمـ اسمـ قمب٤مس  ،اعمِمٝمقر قمـ أمحدقواًمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقر وه

همػم أهن٤م  ،ىم٤مل: أن اًمٜمٗمس٤مء واحل٤مئض شمٖمتسؾ وحترم وشم٘ميض اعمٜم٤مؾمؽ يمٚمٝم٤م ☺ اًمٜمبل 

د سم٤مًمٓمٝم٤مرة هٜم٤م اًمٖمسؾ ح٤م ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ٓ شمٓمقف سم٤مًمبٞم٧م طمتك شمٓمٝمر وا عمرا

وأن٤م اسمٙمل وم٘م٤مل: أنٗمس٧ِم: يٕمٜمل احلٞمْم٦م ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل: أن هذا  ☺ دظمؾ قمغم اًمٜمبل 

احل٤مج همػم أٓ شمٓمقذم سم٤مًمبٞم٧م طمتك  ؿمئ يمتبف اهلل قمغم سمٜم٤مت آدم وم٤مىميض ُم٤م ي٘م٣م

ٜم٘مٓمع هنٞم٧م احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء قمـ اًمٓمقاف طمتك ي شمٖمتسكم )احلدي٨م( أظمرضمف ُمسٚمؿ

طملم ىمدم  ☺ أن أول ؿمئ سمدأ سمف اًمٜمبل  :▲اًمدم وشمٖمتسؾ "ىم٤مًم٧م"قم٤مئِم٦م 

ُمٙم٦م أنف شمقض٠م صمؿ ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م )احلدي٨م( أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من واًمبٞمٝم٘مل )وىم٤مل( 

رواي٦م قمـ قذم اًمٓمقاف سمؾ واضمب٦م وه ٤ماحلٜمٗمٞمقن: اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث ًمٞمس٧م ذـمً 

ومف وًمزُمف ؿم٤مة. وإن  ٤مطمدصمً  ٤مـم٤مف حمدصمً قأمحد. ومٚم طم٤مئْم٤م وـم٤مف ضمٜمب٤م أأصٖمر صح ـمقا

 .صح وًمزُمف سمدٟمف ويٕمٞمده ُم٤م دام سمٛمٙم٦م ا ـه
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امم ذه٤مسمف سمٕمدم اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة ُمـ  ويِمٕمر يمالم ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

َ َأب٤َمَح وِمٞمِف  ومٞم٘مقلاحلدث إصٖمر ًمٚمٓمقاف  ٓ  َأن  اَّلل  اَلِة إ ُف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم يَم٤مًمّم  َواًمٓم َقا

َؿ وِمٞمِف  ـْ شَمَٙمٚم  ٓ  سمَِخػْمِ اًْمَٙماَلَم وَمَٛم ًرا  .وَماَل َيَتَٙمٚم ُؿ إ َوهِلََذا ُي١ْمَُمُر اًمٓم ٤مِئُػ َأْن َيُٙمقَن ُُمَتَٓمٝمِّ

َتٜمُِبَٝم٤م  تِل جَيْ َتٜم٥َِم اًمٜم َج٤مؾَم٦ِم اًم  ى َوَيُٙمقَن َُمْسُتقَر اًْمَٕمْقَرِة جُمْ ْٖمَرى َواًْمُٙمؼْمَ  اًمّمُّ
اًمٓم َٝم٤مَرشَملْمِ

ـْ ذِم وُ  ؛اعْمَُّمكمِّ َواًمٓم ٤مِئُػ ـَم٤مِهًرا  ُف مَلْ ًَمِٙم  وَم٢ِمٟم 
ِ
ٌع سَملْمَ اًْمُٕمَٚماَمء ِف ٟمَِزا ضُمقِب اًمٓم َٝم٤مَرِة ذِم اًمٓم َقا

ـْ اًمٜم بِلِّ  َٓ هَنَك اعْمُْحِدَث َأْن َيُٓمقَف  ☺ َيٜمُْ٘مْؾ َأطَمٌد قَم ِف َو َٝم٤مَرِة ًمِٚمٓم َقا َأن ُف َأَُمَر سم٤ِمًمٓم 

ِف ًَمِٙمٜم ُف صَمَب٧َم قَمٜمُْف َأن ُف هَنَ  .َوًَمِٙمٜم ُف ـَم٤مَف ـَم٤مِهًرا  ـْ اًمٓم َقا َوىَمْد ىَم٤مَل اًمٜم بِلُّ  .ك احْل٤َمِئَض قَم

اَلِة اًمٓم ُٝمقُر َوحَتِْريُٛمَٝم٤م اًمت ْٙمبػُِم َوحَتْٚمِٞمُٚمَٝم٤م اًمت ْسٚمِٞمؿُ » ☺  تِل  شُِمْٗمَت٤مُح اًمّم  اَلُة اًم  وَم٤مًمّم 

َتُؿ سم٤ِمًمت ْسٚمِٞمؿِ  َٝم٤مَرَة َُم٤م يَم٤مَن ُيْٗمَتَتُح سم٤ِمًمت ْٙمبػِِم َوخُيْ تِل وِمٞمَٝم٤م ُريُمقٌع  َأْوضَم٥َم هَل٤َم اًمٓم  اَلِة اًم  يَم٤مًمّم 

ٝمْ  ٜم٤َمَزِة َوؾَمْجَديَتْ اًمس 
ـْ قَوؾُمُجقٌد يَمَّماَلِة اجْلِ ُف َوؾُمُجقُد اًمتِّاَلَوِة وَمَٚمْٞمَس٤م ُِم ٤م اًمٓم َقا َوَأُم 

ُ  .َهَذا َٗم٤مِق َواعْم شمِّ
ِٓ َٝم٤مَرُة سم٤ِم ُط ًَمُف اًمٓم  َٓ ُيِْمؽَمَ ُط ًَمُف اعْمَْسِجُد َو قْمتَِٙم٤مُف ُيِْمؽَمَ

ِٓ ْٕمَتِٙمَٗم٦ُم َوا

ْب٨ِم ذِم اعْمَْسِجِد َُمَع احْلَْٞمِض َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم شَمْٚمَب٨ُم ذِم اعْمَْسِجِد َوِهَل  ـْ اًمٚمُّ احْل٤َمِئُض شُمٜمَْٝمك قَم

ِدصَم٦مٌ    .حُمْ
ِ
سْمٜمِِف قَمْبِد اَّلل 

ِٓ ـُ طَمٜمَْبٍؾ ذِم " َُمٜم٤َمؾِمِؽ احْل٩َمِّ "  صَمٜم٤َم :ىَم٤مَل َأمْحَد سْم ـُ  طَمد  ؾَمْٝمُؾ سْم

ـْ مَح ٤مٍد َوَُمٜمُّْمقٍر ىَم٤مَل ُيقؾُمَػ َأنَْب٠مَ  ضُمِؾ َيُٓمقُف سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم  :ن٤َم ؿُمْٕمَب٦ُم قَم ـْ اًمر  ؾَم٠َمْختٝماَم قَم

ٍئ وَمَٚمْؿ َيَرَي٤م سمِِف سَم٠ْمؾًم٤مقَوهُ    .هَمػْمُ ُُمَتَقضِّ
ِ
ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل قَمْبُد اَّلل  َأطَم٥مُّ  :ؾَم٠َمْخ٧م َأيِب قَم

َٓ َيُٓمقَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َوهُ  َف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َصاَلةٌ هَمػْمُ قإزَم  َأْن  َن  اًمٓم َقا ِٕ ٍئ  َوىَمْد اظْمَتَٚمَٗم٧ْم  . ُُمَتَقضِّ

َٝم٤مَرِة وِمٞمِف َوُوضُمقهِب٤َم يَماَم هُ  اِط اًمٓم  ـْ َأمْحَد ذِم اؿْمؽِمَ َواَي٦ُم قَم أَطَمُد اًْمَ٘مْقًَملْمِ ذِم َُمْذَه٥ِم َأيِب قاًمرِّ

َتٚمُِػ َُمْذَه٥ُم َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم أَ  .طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  َٓ خَيْ ـْ  ط ا ـهًَمِٙم ٤َم ًَمْٞمَس٧ْم سمنَِمْ  .هن 

ذم اعمحغم َواًمٓم َقاُف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قَمغَم هَمػْمِ ـَمَٝم٤مَرٍة ضَم٤مِئٌز،  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزم ؒ

 
ِ
ُرُم إٓ  قَمغَم احْل٤َمِئِض وَمَ٘مْط؛ إِلن  َرؾُمقَل اَّلل  ، َوَٓ حَيْ

ِ
َُمٜمََع ُأم  اعْم١ُْمُِمٜملَِم إْذ  ☺ َوًمِٚمٜمَُّٗمَس٤مء

ـْ اًم ِف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم يَماَم َذيَمْرَٟم٤م ىَمْبُؾ. َوَوًَمَدْت َأؾْماَمُء سمِٜم٧ُْم قُمَٛمْٞمٍس سمِِذي احْلَُٚمْٞمَٗم٦ِم طَم٤مَض٧ْم ُِم ٓم َقا

ـِ اًمٓم َقاف ا ـه ♠وَم٠َمَُمَرَه٤م  ، َومَلْ َيٜمَْٝمَٝم٤م، قَم  .سم٠َِمْن شَمْٖمَتِسَؾ َوهُتِؾ 
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واعمت٠مُمؾ رم يمالم اهؾ اًمٕمٚمؿ جيد إمهٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إصٖمر 

ُمٕمتٛمر ووُمـ همػم اعمتّمقر شمٕمٛمد طم٤مج أ ؾمٜم٦م صالة اًمريمٕمتلم سمٕمده طمٞم٨م ٓمقافًمٚم

م اول ُمرة ًمتٙمتحؾ قمٞمٜم٤مه سمرؤيتف ي٠متك قمغم همػم شمٚمؽ اًمٓمٝم٤مرة وًمذا  ي٠متك امم اًمبٞم٧م احلرا

وًمٙمـ ىمد يٓمرأ ذاك احلدث وؾمط اًمزطم٤مم اًمِمديد  يم٤من ىمقل اجلٛمٝمقر ُمٜمٝمؿ سم٤مؿمؽماـمف

ومف أ وقمغم رأى اجلٛمٝمقر  ؟ومامذا يّمٜمع طمٞمٜمئذ أثٜم٤مئفويمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف رم سمداي٦م ـمقا

وقمغم اًمرأى أظمر وًمف  ٓسمد ُمـ ىمٓمع اًمٓمقاف وشمرك اعمٙم٤من ًمٚمقضقء صمؿ اًمٕمقدة

وضم٤مهتف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمٖمراء واًمٞمرس ومٞمٝم٤م وقمدم اًمٕمٜم٧م إيمامل اًمٓمقاف 

همػم أنف ًمـ يّمغم قمٜمد اعم٘م٤مم اًمريمٕمتلم ويذه٥م ُمب٤مذة امم اًمّمٗم٤م طمٞم٨م  سمال طمرج

وًمٚمٗم٤مئدة  .ًمذي مل يِمؽمط ومٞمف اجلٛمٞمع اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إصٖمر واهلل أقمٚمؿا اًمسٕمل

ُمٜمٝم٤م هؾ يؽمك اعمٙمٞمقن اجلٛمع سمٕمروم٦م سم٤مقمتب٤مر  -أجْم٤م واإلضم٤مسم٦م قمغم شمس٤مؤٓت أظمرى 

ىم٤مل ؿمٞمخ  .؟وُمتك شمٜم٘مٓمع اًمتٚمبٞم٦م ؟أهنؿ ُم٘مٞمٛمقن؟ وهؾ ُمـ اًمسٜم٦م صالة اًمٕمٞمد سمٛمٜمك

 .اإلؾمالم ؒ

ع سم٤معمسٚمٛملم مجٞمٕمٝمؿ سمٕمروم٦م سملم اًمٔمٝمر أنف مج ☺ وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  -1 

واًمٕمٍم وسمٛمزدًمٗم٦م سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ويم٤من ُمٕمف ظمٚمؼ يمثػم ممـ ُمٜمزًمف دون ُمس٤موم٦م 

اًم٘مٍم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وُم٤م طمقهل٤م ومل ي٠مُمر طم٤مضي اعمسجد احلرام سمتٗمريؼ يمؾ صالة 

ذم وىمتٝم٤م وٓ أن يٕمتزل اعمٙمٞمقن وٟمحقهؿ ومال يّمٚمقا ُمٕمف اًمٕمٍم وأن يٜمٗمردا ومٞمّمٚمقه٤م 

ذم أثٜم٤مء اًمقىم٧م دون ؾم٤مئر اعمسٚمٛملم وم٢من هذا مم٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓضٓمرار عمـ شمتبع إطم٤مدي٨م 

ىمقل ُم٤مًمؽ وـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وأمحد وقمٚمٞمف يدل يمالم قأنف مل يٙمـ وه

اجلٛمع  أمحد وإٟمام همٗمؾ ىمقم ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وأمحد قمـ هذا ومٓمردوا ىمٞم٤مؾمٝمؿ ذم

ٛمع ًمٚمسٗمر ٓ يٙمقن إٓ عمـ ؾم٤مومر ؾمت٦م قمنم واقمت٘مدوا أنف إٟمام مجع ٕضمؾ اًمسٗمر، واجل

يم٤من مجٕمف قومرؾمخ٤م وطم٤مضوا ُمٙم٦م ًمٞمسقا قمـ قمروم٦م هبذا اًمبٕمد وهذا ًمٞمس سمحؼ وم٢مٟمف ًم
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ٕضمؾ اًمسٗمر جلٛمع ىمبؾ هذا اًمٞمقم وسمٕمده وىمد أىم٤مم سمٛمٜمك أج٤مم اًمتنميؼ ومل جيٛمع ومٞمٝم٤م 

جيٛمع ذم  ٟم٤مزل إٓ ُمرة واطمدة وإٟمام يم٤منقٓ ؾمٞمام ومل يٜم٘مؾ قمٜمف أنف مجع ذم اًمسٗمر وه

اًمقىمقف ٕضمؾ أن ٓ يٗمّمؾ سملم اًمقىمقف قاًمسٗمر إذا ضمد سمف اًمسػم وإٟمام مجع ًمٜمح

سمّمالة وٓ همػمه٤م يمام ىم٤مل أمحد أنف جيقز اجلٛمع ٕضمؾ ذًمؽ ُمـ اًمِمٖمؾ اح٤مٟمع ُمـ 

أبٕمد قمـ قشمٗمرق اًمّمٚمقات وُمـ اؿمؽمط ذم هذا اجلٛمع اًمسٗمر ُمـ أصح٤مب أمحد ومٝم

جلٛمع ُٕمقر يمثػمة همػم اًمسٗمر طمتك أصقًمف ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وم٢من أمحد جيقز ا

يٕمغم وهمػمه شمٗمسػما ًم٘مقل أمحد إٟمف جيٛمع ًمٙمؾ ُم٤م يبٞمح شمرك اجلامقم٦م قىم٤مل اًم٘م٤ميض أب

وم٤مجلٛمع ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئص اًمسٗمر وهذا سمخالف اًم٘مٍم وم٢مٟمف ٓ ينمع إٓ ًمٚمٛمس٤مومر 

وهبذا ىم٤مل أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد إن ىمٍم اًمّمالة سمٕمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك وأج٤مم 

يؼ ٓ جيقز إٓ ًمٚمٛمس٤مومر اًمذي يب٤مح ًمف اًم٘مٍم قمٜمدهؿ ـمردا ًمٚم٘مٞم٤مس واقمت٘م٤مدا أن اًمتنم

اًم٘مٍم مل يٙمـ إٓ ًمٚمسٗمر سمخالف اجلٛمع طمتك أُمر أمحد وهمػمه أن اعمقؾمؿ ٓ ي٘مٞمٛمف 

أُمػم ُمٙم٦م ٕضمؾ ىمٍم اًمّمالة وذه٥م ـمقائػ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وهمػمهؿ ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ 

اعمٙمٞمقن وهمػمهؿ وأن اًم٘مٍم أنف ي٘مٍم  وـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وأمحد إمم

أُمر ُمـ صغم ظمٚمٗمف  ☺ واحلج٦م ُمع ه١مٓء أنف مل يثب٧م أن اًمٜمبل  هٜم٤مك ٕضمؾ اًمٜمسؽ

سمٕمرومف وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك ُمـ اعمٙمٞملم أن يتٛمقا اًمّمالة يمام أُمرهؿ أن يتٛمقا ح٤م يم٤من يّمغم 

يم٤من اعمٙمٞمقن قوم٢مٟمف ًم هبؿ سمٛمٙم٦م أج٤مم ومتح ُمٙم٦م طملم ىم٤مل هلؿ أمتقا صالشمٙمؿ وم٢مٟم٤م ىمقم ؾمٗمر

ىم٤مُمقا ح٤م صٚمقا ظمٚمٗمف اًمٔمٝمر وم٠ممتقه٤م أرسمٕم٤م صمؿ ح٤م صٚمقا اًمٕمٍم ىم٤مُمقا وم٠ممتقه٤م أرسمٕم٤م  ىمد

صمؿ ح٤م صٚمقا ظمٚمٗمف قمِم٤مء أظمرة ىم٤مُمقا وم٠ممتقه٤م أرسمٕم٤م صمؿ يم٤مٟمقا ُمدة ُم٘م٤مُمف سمٛمٜمك يتٛمقن 

 .ظمٚمٗمف ح٤م أمهؾ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٘مؾ ُمثؾ هذا

ك يقم ومم٤م ىمد يٖمٚمط ومٞمف اًمٜم٤مس اقمت٘م٤مد سمٕمْمٝمؿ أنف يستح٥م صالة اًمٕمٞمد سمٛمٜم -2

اًمٜمحر طمتك ىمد يّمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اعمٜمتسبلم إمم اًمٗم٘مف أظمذا ومٞمف سم٤مًمٕمٛمقُمٞم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م 

وظمٚمٗم٤مءه مل يّمٚمقا سمٛمٜمك  ☺ اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م وهذه همٗمٚم٦م قمـ اًمسٜم٦م فم٤مهرة وم٢من اًمٜمبل وأ
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قمٞمدا ىمط وإٟمام صالة اًمٕمٞمد سمٛمٜمك هل مجرة اًمٕم٘مب٦م ومرُمك مجرة اًمٕم٘مب٦م ٕهؾ اعمقؾمؿ 

تح٥م أمحد أن شمٙمقن صالة أهؾ إُمّم٤مر وىم٧م سمٛمٜمزًم٦م صالة اًمٕمٞمد ًمٖمػمهؿ وهلذا اؾم

يقم اًمٜمحر سمٕمد اجلٛمرة يم٤من يمام خيٓم٥م ذم همػم  ☺ اًمٜمحر سمٛمٜمك وهلذا ظمٓم٥م اًمٜمبل 

ُمٙم٦م سمٕمد صالة اًمٕمٞمد ورُمك اجلٛمرة حتٞم٦م ُمٜمك يمام أن اًمٓمقاف حتٞم٦م اعمسجد احلرام 

وُمثؾ هذا ُم٤م ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٘مٞمؾ أنف يستح٥م ًمٚمٛمحرم إذا دظمؾ اعمسجد 

ٟمحقه وأُم٤م وم أن يّمغم حتٞم٦م اعمسجد يمس٤مئر اعمس٤مضمد صمؿ يٓمقف ـمقاف اًم٘مدوم أاحلرا 

إئٛم٦م ومج٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مب أمحد وهمػمهؿ ومٕمغم إٟمٙم٤مر هذا أُم٤م أوٓ ومألنف 

شمرة ُمـ ومٕمؾ اًمٜمبل  وظمٚمٗم٤مئف وم٢مهنؿ ح٤م دظمٚمقا اعمسجد مل  ☺ ظمالف اًمسٜم٦م اعمتقا

ُم٤م صم٤مٟمٞم٤م ومألن حتٞم٦م اعمسجد احلرام يٗمتتحقا إٓ سم٤مًمٓمقاف صمؿ اًمّمالة قم٘م٥م اًمٓمقاف وأ

هل اًمٓمقاف يمام أن حتٞم٦م ؾم٤مئر اعمس٤مضمد هل اًمّمالة وأؿمٜمع ُمـ هذا اؾمتحب٤مب سمٕمض 

أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل عمـ ؾمٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة أن يّمغم ريمٕمتلم سمٕمد اًمسٕمل قمغم 

اعمروة ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمّمالة سمٕمد اًمٓمقاف وىمد أنٙمر ذًمؽ ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء ُمـ أصح٤مب 

اًمٓمقائػ ورأوا أن هذه سمدقم٦م فم٤مهرة اًم٘مبح وم٠من اًمسٜم٦م ُمْم٧م سم٠من اًمِم٤مومٕمل وؾم٤مئر 

وظمٚمٗم٤مؤه ـم٤مومقا وصٚمقا يمام ذيمر اهلل اًمٓمقاف واًمّمالة صمؿ ؾمٕمقا ومل  ☺ اًمٜمبل 

يّمٚمقا قم٘م٥م اًمسٕمل وم٤مؾمتحب٤مب اًمّمالة قم٘م٥م اًمسٕمل يم٤مؾمتحب٤مهب٤م قمٜمد اجلٛمرات 

ٜم٦م يمام أن ضمٕمؾ اًمٗمجر أرسمٕم٤م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمٔمٝمر واًمؽمك اًمراشم٥م ؾموسم٤معمقىمػ سمٕمروم٤مت أوأ

وضمقد ُم٤مٟمع وومقات ذط أواًمٗمٕمؾ اًمراشم٥م ؾمٜم٦م سمخالف ُم٤م يم٤من شمريمف سمٕمدم ُم٘متض أ

وطمدث سمٕمده ُمـ اعم٘متْمٞم٤مت واًمنموط وزوال اح٤مٟمع ُم٤م دًم٧م اًمنميٕم٦م قمغم ومٕمٚمف 

طمٞمٜمئذ يمجٛمع اًم٘مرآن ذم اعمّمحػ ومجع اًمٜم٤مس اًمؽماويح قمغم إُم٤مم واطمدا وشمٕمٚمؿ 

حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمديـ سمحٞم٨م ٓ شمتؿ اًمٕمرسمٞم٦م وأؾمامء اًمٜم٘مٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وهمػم ذًمؽ مم٤م 

وضمقد وًمٗمقات ذـمف أ ☺ اعمستحب٤مت اًمنمقمٞم٦م إٓ سمف وإٟمام شمريمف واًمقاضمب٤مت أ
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أذن ومٞمف وًمٗمٕمٚمف ويم٤من ُمنموقم٤م ًمٗمٕمٚمف أقُم٤مٟمع وم٠مُم٤م ُم٤م شمريمف ُمـ ضمٜمس اًمٕمب٤مدات ُمع أنف ًم

 .اخلٚمٗم٤مء سمٕمده واًمّمح٤مسم٦م ومٞمج٥م اًم٘مٓمع سم٠من ومٕمٚمف سمدقم٦م وضالًم٦م

أظمذ وم٘مٝم٤مء احلدي٨م يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػممه٤م ُمع  ٞم٦موقمـ وىم٧م اٟم٘مٓم٤مع اًمتٚمب -3 

وم٢مٟمف ىمد صمب٧م  ☺ وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م ُم٤م قمٚمٞمف مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ سمتٚمبٞم٦م رؾمقل اهلل 

ذه٥م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمٜمف أنف مل يزل يٚمبل طمتك رُمك مجرة اًمٕم٘مب٦م 

قىمػ سمٕمروم٦م ٕهن٤م واًمت٤مسمٕملم وأهؾ اعمديٜم٦م يمامًمؽ إمم أن اًمتٚمبٞم٦م شمٜم٘مٓمع سم٤مًمقصقل إمم اعم

  .إضم٤مسم٦م ومتٜم٘مٓمع سم٤مًمقصقل إمم اعم٘مّمد واًمراضمح إول
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 يف واجبات وسٍَ احلج املشألة الرابعة

 -:ومٝمل قمغم شمٗمّمٞمؾ ()ومدي٦م أُم٤م اًمقاضمب٤مت اًمذي يقضم٥م شمٕمٛمد شمريمٝم٤م دم 

 .٤ماإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت اعمٕمتؼم ًمف ذقمً  -1 

وىمػ إمم اًمٖمروب  ☺ ل ؛ ٕن اًمٜمبااًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ عمـ أت٤مه٤م هن٤مرً  - 2

 ، وىم٤مل: )ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ(.-يمام ؾمٞم٠ميت ذم صٗم٦م طمجتف-

 ☺ اعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ، إن واوم٤مه٤م ىمبٚمف؛ ًمٗمٕمٚمف  - 3

ـْ  :ىم٤مل ذًمؽ.ح٤م رواه ُمسٚمؿ ؒ ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمد 

ـِ قُمْ٘مَب٦َم قمَ  ـِ َزْيٍد َأن ُف ؾَمِٛمَٕمُف َيُ٘مقُل َدوَمَع ُُمقؾَمك سْم ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم ـِ قَمب ٤مٍس قَم ـْ يُمَرْي٥ٍم َُمْقمَم اسْم

 
ِ
٠َم َومَلْ ُيْسبِِغ  ☺  َرؾُمقُل اَّلل  ْٕم٥ِم َٟمَزَل وَمَب٤مَل صُمؿ  شَمَقض  ـْ قَمَروَم٦َم طَمت ك إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمِمِّ ُِم

اَلَة. ىَم٤مَل  الَ »اًْمُقُضقَء وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف اًمّم  وَمَريم٥َِم وَمَٚمام  ضَم٤مَء اعْمُْزَدًمَِٗم٦َم َٟمَزَل  .شُة َأَُم٤مَُمَؽ اًمّم 

اَلُة وَمَّمغم  اعْمَْٖمِرَب صُمؿ  َأن٤َمَخ يُمؾُّ إِْٟمَس٤مٍن سَمِٕمػَمُه رِم  ٠َم وَم٠َمؾْمَبَغ اًْمُقُضقَء صُمؿ  ُأىِمٞمَٛم٧ِم اًمّم   وَمَتَقض 

 ْٞمٜمَُٝماَم ؿَمٞمًْئ٤م.َُمٜمِْزًمِِف صُمؿ  ُأىِمٞمَٛم٧ِم اًْمِٕمَِم٤مُء وَمَّمال َه٤م َومَلْ ُيَّمؾِّ سمَ 

ـِ  - ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـُ حَيْٞمَك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ وىم٤مل: َوطَمد 

 
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـِ اسْم  قَم

ِ
َصغم  اعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مَء سم٤ِمعْمُْزَدًمَِٗم٦ِم مَجِٞمًٕم٤م.  ☺  قَمْبِد اَّلل 

صَمٜمَ  ـْ َوطَمد  ـِ يُمَٝمْٞمٍؾ قَم ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم َٟم٤م اًمثقري قَم اِق َأظْمؼَمَ ز  َٟم٤م قَمْبُد اًمر  ـُ مُحَْٞمٍد َأظْمؼَمَ ٤م قَمْبُد سْم

 
ِ
ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل مَجََع َرؾُمقُل اَّلل  ـِ اسْم ـِ ضُمَبػْمٍ قَم  سمَِجْٛمٍع  ☺  ؾَمِٕمٞمِد سْم

ِ
سَملْمَ اعْمَْٖمِرِب َواًْمِٕمَِم٤مء

 ٤مَء َريْمَٕمَتلْمِ سم٢ِِمىَم٤مَُم٦ٍم َواطِمَدٍة.َصغم  اعْمَْٖمِرَب صَماَلصًم٤م َواًْمِٕمَِم 

ـُ حَيَْٞمك َوَأبُ  ورم اعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م روى ؒ - َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ـُ َأبِك قوم٘م٤مل طَمد  سَمْٙمِر سْم

ـْ َأبِك ُُمَٕم٤مِوَي٦َم يُمَرْي٥ٍم مَجِ قؿَمْٞمَب٦َم َوَأبُ  َٟم٤م َأبُ -ٞمًٕم٤م قَم ـِ إقَْمَٛمِش  -ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ قىَم٤مَل حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ قَم

ـْ قُماَم   قَم
ِ
 ىَم٤مَل َُم٤م َرَأج٧ُْم َرؾُمقَل اَّلل 

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  ـِ َيِزيَد قَم ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمر  َصغم   ☺  َرَة قَم



   

 
315 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

 سمَِجْٛمٍع َوَصغم  اًْمَٗمْجَر َيْقَُمِئٍذ ىَمْبَؾ 
ِ
ٞمَ٘م٤مهِت٤َم إِٓ  َصاَلشَملْمِ َصاَلَة اعْمَْٖمِرِب َواًْمِٕمَِم٤مء

ِ ِ
 َصاَلًة إِٓ  عم

 ُِمٞمَ٘م٤مهِت٤َم.

 قاز اوم٤مض٦م اًمْمٕمٗم٤مء وذوى احل٤مضم٦م ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمبؾ اًمٗمجر روى ؒورم ضم -

صَمٜم٤َم  :ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مل قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ذًمؽ ُمـ أيمثر ُمـ ـمريؼ ـُ ُٟمَٛمػْمٍ طَمد  صَمٜم٤َم اسْم طَمد 

ـْ قمَ  ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ قَم ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ قَم ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمر  ـُ قُمَٛمَر قَم  سْم
ِ
صَمٜم٤َم قُمَبٞمُْد اَّلل  ٤مِئَِم٦َم َأبِك طَمد 

 
ِ
ْبَح  ☺  ىَم٤مًَم٧ْم َوِدْدُت َأنِّك يُمٜم٧ُْم اؾْمَت٠ْمَذْٟم٧ُم َرؾُمقَل اَّلل  يَماَم اؾْمَت٠ْمَذَٟمْتُف ؾَمْقَدُة وَم٠ُمَصغمِّ اًمّمُّ

سمِِٛمٜمًك وَم٠َمْرُِمك اجْلَْٛمَرَة ىَمْبَؾ َأْن َي٠ْمتَِك اًمٜم ٤مُس. وَمِ٘مٞمَؾ ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ؾَمْقَدُة اؾْمَت٠ْمَذَٟمْتُف ىَم٤مًَم٧ْم 

 َٟمَٕمْؿ إِ 
ِ
ًة صَمِ٘مٞمَٚم٦ًم صَمبَِٓم٦ًم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَٟم٧ْم َرؾُمقَل اَّلل  ٤َم يَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرأَ وروى ذًمؽ  -وَم٠َمِذَن هَل٤َم ☺  هن 

ًمٓم ٤مِهِر قطمدصمٜمل َأبُ  قمـ أم طمبٞمب٦م رىض اهلل قمٜمٝم٤م واسمـ قمب٤مس وقمـ اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل ا

ٟمِك ُيقُٟمُس  ـُ َوْه٥ٍم َأظْمؼَمَ َٟم٤م اسْم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَٓ َأظْمؼَمَ ـَ  َوطَمْرَُمَٚم٦ُم سْم  ؿِمَٝم٤مٍب َأن  ؾَم٤ممِلَ سْم
ـِ ـِ اسْم قَم

ُم َضَٕمَٗم٦َم َأْهٚمِِف وَمَٞمِ٘مُٗمقَن قِمٜمَْد اعْمَِْمَٕمِر ا ـَ قُمَٛمَر يَم٤مَن ُيَ٘مدِّ  سْم
ِ
ُه َأن  قَمْبَد اَّلل   َأظْمؼَمَ

ِ
ِم قَمْبِد اَّلل  حْلََرا

َ َُم٤م سَمَدا هَلُْؿ صُمؿ  َيْدومَ  ْٞمِؾ وَمَٞمْذيُمُروَن اَّلل  ُٕمقَن ىَمْبَؾ َأْن َيِ٘مَػ اإِلَُم٤مُم َوىَمْبَؾ َأْن سم٤ِمعْمُْزَدًمَِٗم٦ِم سم٤ِمًمٚم 

ـْ َيْ٘مَدُم سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٢ِمَذا ىَمِدُُمقا َرَُمُقا  ـْ َيْ٘مَدُم ُِمٜمًك ًمَِّماَلِة اًْمَٗمْجِر َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َيْدوَمَع وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم

 
ِ
ـُ قُمَٛمَر َيُ٘مقُل َأْرظَمَص رِم ُأوئَلَِؽ َرؾُمقُل اَّلل  .ورم رُمك مجرة  ☺  اجْلَْٛمَرَة َويَم٤مَن اسْم

ـْ قَمْبِد  اًمٕم٘مب٦م ويمٞمٗمٞمتف روى ؒ ِهٞمَؿ قَم ـْ إسِْمَرا ـِ احْلََٙمِؿ قَم سمسٜمده قمـ ؿُمْٕمَب٦ُم قَم

 ىَم٤مَل وَمَرَُمك اجْلَْٛمَرَة سمَِسْبِع طَمَّمَٞم٤مٍت َوضَمَٕمَؾ اًْمَبٞم٧َْم 
ِ
ـِ َيِزيَد َأن ُف طَم٩م  َُمَع قَمْبِد اَّلل  ـِ سْم مْحَ اًمر 

ـْ َيِٛمٞمٜمِ  ـْ َيَس٤مِرِه َوُِمٜمًك قَم  ِف َوىَم٤مَل َهَذا َُمَ٘م٤مُم اًم ِذى ُأنِْزًَم٧ْم قَمَٚمْٞمِف ؾُمقَرُة اًْمَبَ٘مَرِة.قَم

ٟمِك َأبُ  - ـِ ضُمَرْي٩ٍم َأظْمؼَمَ ـِ اسْم سَمػْمِ َأن ُف ؾَمِٛمَع ضَم٤مسمًِرا َيُ٘مقُل َرَأج٧ُْم قوروى سمسٜمده قَم ًمزُّ ا

ا َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمْؿ وَم٢ِمٟمِّك َٓ َأْدِرى ًمَِت٠ْمظُمُذو»َيْرُِمك قَمغَم َراطِمَٚمتِِف َيْقَم اًمٜم ْحِر َوَيُ٘مقُل  ☺  اًمٜم بِك  

تِك َهِذهِ   . شًَمَٕمغمِّ َٓ َأطُم٩مُّ سَمْٕمَد طَمج 
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 َيُ٘مقُل َرَأج٧ُْم اًمٜم بِك   -
ِ
ـَ قَمْبِد اَّلل  َرَُمك اجْلَْٛمَرَة سمِِٛمْثِؾ  ☺  وقمٜمف أجْم٤م قمـ ضَم٤مسمَِر سْم

 .طَمََم اخْلَْذف

  اعمبٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم أج٤مم اًمتنميؼ. -4 

ـْ  .ورم وىم٧م اًمرُمك هل٤م روى ُمسٚمؿ ٤ؒمشمبً رُمل اجلٛمرات ُمر - 5 سمسٜمده قَم

 
ِ
٤م سَمْٕمُد وَم٢ِمَذا َزاًَم٧ِم  ☺  ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل َرَُمك َرؾُمقُل اَّلل  اجْلَْٛمَرَة َيْقَم اًمٜم ْحِر ُضًحك َوَأُم 

ْٛمُس )أي أج٤مم  ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ورم قمدده٤م روى سمسٜمده -.13 ،12 ،11اًمِم  قَم

 
ِ
ؾْمتِجْ » ☺  اَّلل  ِٓ اَمِر شمَ قاَمُر شمَ ا َٗم٤م َواعْمَْرَوِة شمَ قَوَرُْمُك اجْلِ َواًمٓم َقاُف قواًمسٕمل سَملْمَ اًمّم 

ومقىم٧م اًمرُمك اذن حمدد سم٤مًمٜمص ومال اضمتٝم٤مد . شَوإَِذا اؾْمَتْجَٛمَر َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمٞمَْسَتْجِٛمْر سمَِتقٍّ قشمَ 

ومقىم٧م اًمرُمك جلٛمرة اًمٕم٘مب٦م اًمٙمؼمى يقم اًمٜمحر ُمـ سمٕمد اًمٗمجر واًمنموق امم ُم٤م  ُمٕمف

ُمـ سمٕمد اًمزوال امم  ووىم٧م اًمرُمل ًمٚمثالث ُمـ سمٕمد رم أج٤مم اًمتنميؼ ىمبؾ اًمزوال

ورم إدوار رم  طمتك ومجر اًمٞمقم اًمت٤مزم قمغم اظمتالف ومٞمف ؾمٕم٦م سملم اًمٗم٘مٝم٤مءواًمٖمروب ا

هقاء اجلامر اًمثالث اًمتل سمٜمٞم٧م سمحٛمد اهلل ًمٚمرُمل ويمذًمؽ ضمقاز اإلٟم٤مسم٦م ًمٕمذر ُمٜمدوطم٦م 

  .ومتٜمبف ُمـ ظمِمٞم٦م اًمرضر سم٤مًمزطم٤مم

، [27]اًمٗمتح:  َّ  مس خس حس ُّٱ اًمت٘مّمػم، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:واحلٚمؼ أ - 6

صَمٜم٤َم حَيَْٞمك  وأُمره سمذًمؽ.ويٗمْمؾ احلٚمؼ ح٤م رواه ُمسٚمؿ ؒ ،☺ وًمٗمٕمٚمف  وم٘م٤مل طَمد 

 
ِ
ـِ قُمَٛمَر َأن  َرؾُمقَل اَّلل   سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل  ـْ َٟم٤موِمٍع قَم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم  ☺  سْم

 ىَم٤مَل  .شاْرطَمِؿ اعْمَُحٚمِِّ٘ملمَ  اًمٚم ُٝمؿ  »ىَم٤مَل 
ِ
ـَ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ي ِ اًمٚم ُٝمؿ  اْرطَمِؿ »ىَم٤مًُمقا َواعْمَُ٘مٍمِّ

 ىَم٤مَل  .شاعْمَُحٚمِِّ٘ملمَ 
ِ
ـَ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ي ِ ـَ »ىَم٤مًُمقا َواعْمَُ٘مٍمِّ ي ِ صَمٜم٤َم . شَواعْمَُ٘مٍمِّ وىم٤مل أجْم٤م طَمد 

ـُ  َٟم٤م طَمْٗمُص سْم ـُ حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ َٞمك سْم ـِ  حَيْ ـْ َأنَِس سْم ـَ قَم ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ حُمَٛم  ـْ ِهَِم٤مٍم قَم هِمَٞم٤مٍث قَم

 
ِ
َأتَك ُِمٜمًك وَم٠َمتَك اجْلَْٛمَرَة وَمَرَُم٤مَه٤م صُمؿ  َأتَك َُمٜمِْزًَمُف سمِِٛمٜمًك َوَٟمَحَر صُمؿ   ☺  َُم٤مًمٍِؽ َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ـِ صمُ  .شظُمذْ »ىَم٤مَل ًمِْٚمَحال ِق   ؿ  إَجرَْسِ صُمؿ  ضَمَٕمَؾ ُيْٕمٓمِٞمِف اًمٜم ٤مَس.َوَأؿَم٤مَر إمَِم ضَم٤مٟمِبِِف إَجَْٛم



   

 
317 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

وًمٙمٜمف اًمتٞمسػم ذم ذيٕمتف ووصٞمتف  ☺ هذا شمرشمٞم٥م ُم٤م صٜمع رم هذا اًمٞمقم  -

اًمدائٛم٦م ُٕمتف وىمد ؾمب٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ رم أذٟمف سم٤مٟٓمٍماف ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمبؾ 

ـُ حَيَْٞمك  وم٘م٤مل اًمٗمجر يتجغم هٜم٤م ومٞمام رواه ُمسٚمؿ ؒ َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم طَمد 

ـِ قَمْٛمرِ   سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل   قَم

ِ
ـِ قُمَبْٞمِد اَّلل  ـِ ـَمْٚمَح٦َم سْم ـْ قِمٞمَسك سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـِ وَُم٤مًمٍِؽ قَم سْم

 
ِ
٦ِم اًْمَقَداِع سمِِٛمٜمًك ًمِٚمٜم ٤مِس َيْس٠َمُخقَٟمُف وَمَج٤مَء  ☺  اًْمَٕم٤مِص ىَم٤مَل َوىَمَػ َرؾُمقُل اَّلل  رِم طَمج 

 مَلْ َأؿْمُٕمْر وَمَحَٚمْ٘م٧ُم ىَمْبَؾ َأْن َأنَْحَر. وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل َي٤م 
ِ
صُمؿ   .شاْذسَمْح َوَٓ طَمَرَج »َرؾُمقَل اَّلل 

 مَلْ َأؿْمُٕمْر وَمٜمََحْرُت ىَمْبَؾ َأْن َأْرُِمَك وَمَ٘م٤مَل 
ِ
اْرِم َوَٓ »ضَم٤مَءُه َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

  .شطَمَرَج 
ِ
َر إِٓ  ىَم٤مَل  ☺  ىَم٤مَل وَماَم ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اَّلل  َم َوَٓ ُأظمِّ  ىُمدِّ

ٍ
ـْ ؿَمْكء اوْمَٕمْؾ َوَٓ »قَم

 . شطَمَرَج 

وُمـ يم٤من آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م ـمقاف  ـمقاف اًمقداع ًمٖمػم احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء؛ - 7

، : )أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمبٞم٧م¶حلدي٨م اسمـ قمب٤مس  اإلوم٤مض٦م

ة احل٤مئض(  .إٓ أنف ظمٗمػ قمـ اعمرأ

ضمؼمه سمدم وصح طمجف، ح٤م  ٤مٟم٤مؾمٞمً وأ اُمـ هذه اًمقاضمب٤مت قم٤مُمدً  ٤مومٛمـ شمرك واضمبً 

 (٤مشمريمف ومٚمػمق دُمً وأ ٤مأنف ىم٤مل: )ُمـ ٟمز ُمـ ٟمسٙمف ؿمٞمئً ¶صمب٧م قمـ اسمـ قمب٤مس 

 وُمـ أهؿ هذه اًمسٜمـ: .ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ احل٩مقوُم٤م ؾمقى ُم٤م ذيمر ُمـ إقمامل ومٝم

 آهمتس٤مل ًمإلطمرام واًمتٓمٞم٥م وًمبس صمقسملم أبٞمْملم.  - 1

 ذ ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م واإلسمط وىمص اًمِم٤مرب وُم٤م يٚمزم أظمذه.شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر وأظم - 2

 ـمقاف اًم٘مدوم ًمٚمٛمٗمرد واًم٘م٤مرن.  - 3 

َُمؾ ذم اًمثالصم٦م إؿمقاط إومم ُمـ ـمقاف اًم٘مدوم - 4  .اًمر 
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آضٓمب٤مع ذم ـمقاف اًم٘مدوم، وهق: أن جيٕمؾ وؾمط اًمرداء حت٧م قم٤مشم٘مف  - 5

 إجٛمـ، وـمرومٞمف قمغم قم٤مشم٘مف إجرس.

  ٦م.اعمبٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م قمروم - 6 

 اًمتٚمبٞم٦م ُمـ طملم اإلطمرام إمم رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م. - 7

 .اجلٛمع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سمٛمزدًمٗم٦م شم٘مدياًم  - 8

شمٞمرس، وإٓ  اًمقىمقف سمٛمزدًمٗم٦م قمٜمد اعمِمٕمر احلرام ُمـ اًمٗمجر إمم اًمنموق إن - 9 

 هل اإلطمرام وم٠مريم٤مهن٤م صمالصم٦م أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٕمٛمرة :ىمٚم٧م ومٛمزدًمٗم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ ـها

 - واحلٚمؼ أواًمت٘مّمػم مه٤م اإلطمرام هب٤م ُمـ احلؾ وواضمب٤مهت٤م اصمٜم٤من واًمسٕمل واًمٓمقاف

ورم اًمقىمقع ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرات  ضمدير سم٤مًمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم حمٔمقرات اإلطمرامقومم٤م ه

 :ُمتٜمققم٦م يمام ذيمر قمٜمد إئٛم٦م وهك

 إزاًم٦م اًمِمٕمر.  -1 

 شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر. -2

سمف. وـمٕم٤مُمف أوصمقسمف أواؾمتٕمامل اًمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف أ -3   ذا

 اًمّمٞمد.  ىمتؾ -4

 قم٘مد اًمٜمٙم٤مح. -5

 اجلامع. -6 

 اًمٜمٔمر واعمب٤مذة سمِمٝمقة. -7 

ًمبس اًم٘مٗم٤مزيـ ومه٤م ذاب اًمٞمديـ. وهذه اعمحٔمقرات قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء،  -8 

ًمبس اعمخٞمط. صم٤مٟمٞمٝمام: شمٖمٓمٞم٦م  :وحيرم قمغم اًمذيمقر دون اإلٟم٤مث ؿمٞمئ٤من: أطمدمه٤م

ـ جيد ٟمٕمٚملم، وًمبس ذاب اًمرأس. يمام حيرم قمغم اًمذيمر ظِمْٓمب٦م اًمٜمس٤مء وًمبس اخلٗملم عم
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ويؾ عمـ جيد إزارا، وٓ جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٜمت٘م٥م. وإن أزال  اًمرضمٚملم وًمبس اًمرسا

همٓمك رأؾمف، وًمبس اًمذيمر خمٞمٓم٤م، أوشمٓمٞم٥م، أوأفمٗم٤مره، أواعمحرم ؿمٞمئ٤م ُمـ أؿمٕم٤مره أ

ة، أوسم٤مذ ًمِمٝمقة، أوأ إن ومٕمؾ  ،ًمبس٧م ىمٗم٤مزيـوهمٓم٧م وضمٝمٝم٤م سمؼمىمع، أواٟمت٘مب٧م اعمرأ

ومال رء قمٚمٞمف حلدي٨م: رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من وإن ومٕمٚمف  ضم٤مهالوذًمؽ ٟم٤مؾمٞم٤م أ

وإن يم٤من حل٤مضم٦م ومال ي٠مثؿ وقمٚمٞمف اًمٗمدي٦م، وهل ًمٙمؾ  ،قم٤مُمدا ذايمرا ومٕمٚمٞمف اًمٗمدي٦م وي٠مثؿ

ح٤م  صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مموإـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم أوواطمد ُمـ هذه إؿمٞم٤مء خيػم سملم ذسمح ؿم٤مة أ

ٜم٤م اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م ٟم٤مومع قمـ قمبد اهلل سمـ طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يزيد طمدصم وم٘م٤مل رواه اًمبخ٤مرى

ىم٤مم رضمؾ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤مذا شم٠مُمرٟم٤م أن ٟمٚمبس ُمـ اًمثٞم٤مب ذم  :ىم٤مل¶قمٛمر 

ويالت وٓ اًمٕمامئؿ وٓ ) ☺ وم٘م٤مل اًمٜمبل  ؟اإلطمرام ٓ شمٚمبسقا اًم٘مٛمٞمص وٓ اًمرسا

اًمؼماٟمس إٓ أن يٙمقن أطمد ًمٞمس٧م ًمف ٟمٕمالن ومٚمٞمٚمبس اخلٗملم وًمٞم٘مٓمع أؾمٗمؾ ُمـ 

ة اعمحرُم٦م وٓ اًمٙمٕمبلم وٓ شم ٚمبسقا ؿمٞمئ٤م ُمسف اًمزقمٗمران وٓ اًمقرس وٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأ

وإن ىمتؾ اعمحرم صٞمدا ُمع اقمتب٤مر أن هٜم٤مك دواب ٓ طمرج رم ىمتٚمٝم٤م  (شمٚمبس اًم٘مٗم٤مزيـ

طمدصمٜم٤م أصبغ ىم٤مل أظمؼمين قمبد اهلل سمـ  :وم٘م٤مل رم احلرم يمام روى اًمبخ٤مري ؒ

ىم٤مًم٧م  ¶قمٛمر وه٥م قمـ يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾم٤ممل ىم٤مل ىم٤مل قمبد اهلل سمـ 

مخس ُمـ اًمدواب ٓ طمرج قمغم ُمـ ىمتٚمٝمـ اًمٖمراب ) ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  :طمٗمّم٦م

وم٢من يم٤من ًمف ُمثؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ يم٤محلامُم٦م  (واحلدأة واًمٗم٠مرة واًمٕم٘مرب واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر

وُمثٞمٚمٝم٤م اًمِم٤مة ظمػم سملم أُمريـ: إُم٤م أن يذسمح اعمثؾ ويتّمدق سمف قمغم اعمس٤ميملم ذم احلرم، 

٤م يٗمرىمف قمغم ُمس٤ميملم احلرم ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع، وإُم٤م أن خيرج ىمٞمٛم٦م اعمثؾ ـمٕم٤مُم

يّمقم قمـ يمؾ ُمسٙملم يقُم٤م، وإن مل يٙمـ ًمٚمّمٞمد ُمثؾ يم٤مجلراد، وم٢مٟمف يٜمٔمر ىمٞمٛمتف وأ

ومٞمخرج سمام ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ـمٕم٤مُم٤م يٗمرىمف قمغم ُمس٤ميملم احلرم ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع، 

يّمقم قمـ يمؾ ـمٕم٤مم ُمسٙملم يقُم٤م. وإن وـمئ اعمحرم زوضمتف ىمبؾ اًمتحٚمؾ إول وأ

ف، ويٛميض ومٞمف وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء هلذا احل٩م، وقمٚمٞمف ومدي٦م )ؿم٤مة( وم٢من مل جيده٤م ومسد ٟمسٙم



   

 
321 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

ص٤مم قمنمة أج٤مم سمٕمد اًمتحٚمؾ إول، وإن سم٤مذ اعمحرم وم٠منزل ىمبؾ اًمتحٚمؾ إول ومٕمٚمٞمف 

وإن وـمئ اعمٕمتٛمر ىمبؾ إمت٤مم اًمسٕمل  ؿم٤مة وطمجف صحٞمح، وإن مل يٜمزل ومال رء قمٚمٞمف.

ىمْم٤مؤه٤م وقمٚمٞمف ؿم٤مة، وسمٕمده أي: سمٕمد ومسدت قمٛمرشمف وقمٚمٞمف اعميض ومٞمٝم٤م، وجي٥م قمٚمٞمف 

وقمٚمٞمف ُمع ذًمؽ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر واًمٕمزم قمغم  ،ٓ شمٗمسد وقمٚمٞمف ؿم٤مة -إمت٤مم اًمسٕمل

وًمٚمٗم٤مئدة هٜم٤م ٟمٜمٔمر إمم ُم٤ميمتبف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء رم  -قمدم اًمٕمقدة إمم ومٕمؾ ذًمؽ.

سم٤مًمٜمسب٦م حلٚمؼ اًمِمٕمر، وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر، وًمبس  -اًمٗم٘مف اعمٞمرس قمـ ومدي٦م اعمحٔمقرات:

عمخٞمط، واًمٓمٞم٥م، وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، واإلُمٜم٤مء سمٜمٔمرة، واعمب٤مذة سمٖمػم إٟمزال اعمٜمل: ا

 اًمٗمدي٦م ومٞمٝم٤م قمغم اًمتخٞمػم سملم أصٜم٤مف صمالصم٦م:

 صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم. - 1 

           إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم.وأ - 2

 ذسمح ؿم٤مة.وأ - 3

ًمٙمٕم٥م سمـ قمجرة طملم آذاه هقام رأؾمف: )اطمٚمؼ رأؾمؽ، وصؿ صمالصم٦م  ☺ ًم٘مقًمف 

وىمٞمس٧م قمٚمٞمف سم٘مٞم٦م إومٕم٤مل، ٕهن٤م حمرُم٦م  .اٟمسؽ ؿم٤مة(وأـمٕمؿ ؾمت٦م ُمس٤ميملم، أوأج٤مم، أ

 سم٤مإلطمرام، وٓ شمٗمسد احل٩م. 

شم٘مقيؿ ووأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًم٘متؾ اًمّمٞمد: ومٞمخػم ىم٤مشمؾ اًمّمٞمد سملم ذسمح اعمثؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ، أ -

جيزئ ذم اًمٗمٓمرة، ومٞمٓمٕمؿ يمؾ ُمسٙملم  ٤ماعمثؾ سمٛمحؾ اًمتٚمػ، ويِمؽمي سم٘مٞمٛمتف ـمٕم٤مُمً 

، أ ؛ ٤ميّمقم قمـ إـمٕم٤مم يمؾ ُمسٙملم يقُمً وؿمٕمػم، أوص٤مع ُمـ همػمه، يمتٛمر أٟمّمػ وُمّدسُمرٍّ

 مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت
. وأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمقطء ذم [95]اح٤مئدة:   َّ مع جع مظ حط مض  خض حض

 عمسوشم٘مبٞمؾ، أواؾمتٛمٜم٤مء، أواحل٩م ىمبؾ اًمتحٚمؾ إول، وإٟمزال اعمٜمل سمٛمب٤مذة، أ
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 ضم٤مهاًل وأ ٤مشمٙمرار ٟمٔمر: وم٢مٟمف يٗمسد احل٩م، طمتك وإن يم٤من اعمج٤مُمع ؾم٤مهٞمً وسمِمٝمقة، أ

. وجي٥م ذم ذًمؽ سمدٟم٦م، وىمْم٤مء احل٩م، واًمتقسم٦م. وأُم٤م سمٕمد اًمتحٚمؾ إول، وم٢مٟمف ٤مُمٙمرهً وأ

وأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح: ومال جي٥م ذم ذًمؽ  -ٓ يٗمسد احل٩م، وجي٥م ذم ذًمؽ ؿم٤مة. 

 .اومدي٦م، وإٟمام يٙمقن اًمٕم٘مد وم٤مؾمدً 

وأُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًم٘مٓمع ؿمجر احلرم وٟمب٤مشمف اًمذي مل يزرقمف أدُمل: ومتْمٛمـ اًمِمجرة  -

سمِم٤مة وُم٤م ومقىمٝم٤م سمب٘مرة، ويْمٛمـ اًمٜمب٤مت واًمقرق سم٘مٞمٛمتف ٕنف ُمت٘مقم.  ٤ماًمّمٖمػمة قمرومً 

 ، أُم٤م اجل٤مهؾ واًمٜم٤مد ومال رء قمٚمٞمٝمام.ا ـهاهذا إذا يم٤من ُمرشمٙم٥م اعمحٔمقر ُمتٕمٛمدً 

  -:هٞم٤م إمم وعمزيد سمٞم٤من ًمألطمب٤مب

 :لمىشألتني الجالجة والرابعة ()ودارسة احلج وواجباتْ وغريِا أركاُ

 قمٜمٝم٤م وهمػمه٤م ؿمج٤مع ؒقأريم٤مٟمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م مخس٦م يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض أب

وأريم٤من احل٩م مخس٦م اإلطمرام ُمع اًمٜمٞم٦م واًمقىمقف سمٕمروم٦م واًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م واًمسٕمل سملم 

ٕمل واحلٚمؼ وأريم٤من اًمٕمٛمرة أرسمٕم٦م اإلطمرام واًمٓمقاف واًمس اًمّمٗم٤م واعمروة واحلٚمؼ

وواضمب٤مت احل٩م همػم إريم٤من صمالصم٦م أؿمٞم٤مء اإلطمرام ُمـ  اًمت٘مّمػم ذم أطمد اًم٘مقًملموأ

شم٘مديؿ احل٩م قمغم قوؾمٜمـ احل٩م ؾمبع اإلومراد وه اعمٞم٘م٤مت ورُمل اجلامر اًمثالث واحلٚمؼ

اًمٕمٛمرة واًمتٚمبٞم٦م وـمقاف اًم٘مدوم )واعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م( وريمٕمت٤م اًمٓمقاف )واعمبٞم٧م سمٛمٜمك 

إطمٜم٤مف قمدا   إىمقاس واضمب٤مت قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م وقمٜمدُم٤م سملم :ىمٚم٧م (وـمقاف اًمقداع

وحيرم قمغم  - اعمبٞم٧م سمٛمٜمك وان يم٤من قمٜمٝمؿ واضمب٤مت أظمرى يمام ؾمٞم٠متك إن ؿم٤مء اهلل

اعمحرم قمنمة أؿمٞم٤مء ًمبس اعمخٞمط وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ُمـ اًمرضمؾ واًمقضمف ُمـ اعمرأة 

 وشمرضمٞمؾ اًمِمٕمر وطمٚم٘مف وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر واًمٓمٞم٥م وىمتؾ اًمّمٞمد وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح واًمقطء

وذم مجٞمع ذًمؽ اًمٗمدي٦م إٓ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح وم٢مٟمف ٓ يٜمٕم٘مد وٓ يٗمسده  - واعمب٤مذة سمِمٝمقة

وُمـ وم٤مشمف اًمقىمقف سمٕمروم٦م حتٚمؾ سمٕمٛمؾ قمٛمرة  إٓ اًمقطء ذم اًمٗمرج وٓ خيرج ُمٜمف سم٤مًمٗمس٤مد
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وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واهلدي وُمـ شمرك ريمٜم٤م مل حيؾ ُمـ إطمراُمف طمتك ي٠ميت سمف وُمـ شمرك واضمب٤م 

َأْريَم٤مُن  ورم اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمقوى ؒ يٚمزُمف سمؽميمٝم٤م ؿمئ ا ـهًمزُمف اًمدم وُمـ شمرك ؾمٜم٦م مل 

 َٓ ْٕمُل، َواحْلَْٚمُؼ إَذا ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمُسًٙم٤م َو ُم، َواًْمُقىُمقُف، َواًمٓم َقاُف، َواًمس  طْمَرا احْل٩َمِّ مَخَْس٦ٌم: اإْلِ

ى ا ًمٜمُُّسَٙم٤مِن قَمغَم َأْوضُمٍف: دُمؼَْمُ سمَِدٍم، َوَُم٤م ؾِمَقى اًْمُقىُمقِف َأْريَم٤مٌن ذِم اًْمُٕمْٛمَرِة َأجًْْم٤م. َوُي١َمد 

لِّ َوَي٠ْميِتَ سمَِٕمَٛمٚمَِٝم٤م. اًمث ٤ميِن  ِم اعْمَٙمِّ ِرَم سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة: يَم٢ِمطْمَرا ُد سم٠َِمْن حَي٩ُم  صُمؿ  حُيْ وْمَرا
ُن  َأطَمُدَه٤م اإْلِ اًْمِ٘مَرا

ٞمَ٘م٤مِت َوَيْٕمَٛمَؾ قَمَٛمَؾ احْل٩َمِّ وَمَٞمْحُّماَلِن، َوًمَ 
ِ
ـْ اعْم ِرَم هِبِاَم ُِم َرَم سمُِٕمْٛمَرٍة ذِم َأؿْمُٝمِر أَطْم قسم٠َِمْن حُيْ

َٓ جَيُقُز قَمْٙمُسُف ذِم اجْلَِديِد. اًمث ٤مًم٨ُِم: اًمت َٛمتُُّع  ِف يَم٤مَن ىَم٤مِرًٟم٤م. َو احْل٩َمِّ صُمؿ  سمَِح٩مٍّ ىَمْبَؾ اًمٓم َقا

٦مَ  ـْ َُمٙم  ٤م ُِم ـْ ُِمٞمَ٘م٤مِت سَمَٚمِدِه َوَيْٗمُرَغ ُِمٜمَْٝم٤م صُمؿ  ُيٜمِِْمَئ طَمجًّ ِرَم سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة ُِم . َوَأوْمَْمُٚمَٝم٤م سم٠َِمْن حُيْ

ِد.  وْمَرا ـْ اإْلِ ُن، َوذِم ىَمْقٍل اًمت َٛمتُُّع َأوْمَْمُؾ ُِم ُد َوسَمْٕمَدُه اًمت َٛمتُُّع َوسَمْٕمَد اًمت َٛمتُِّع اًْمِ٘مَرا وْمَرا َوقَمغَم اإْلِ

ـْ ُدونَ  وُه َُم ِم، َوطَم٤مِضُ ي اعْمَْسِجِد احْلََرا ـْ طَم٤مِضِ َٓ َيُٙمقَن ُِم ِط َأْن   اعْمَُتَٛمتِِّع َدٌم سمنَِمْ

ُ َأقْمَٚمُؿ، َوَأْن شَمَ٘مَع قُمْٛمَرشُمُف ذِم َأؿْمُٝمِر  ـْ احْلََرِم، َوَاَّلل  ََصحُّ ُِم ْٕ ٦َم. ىُمْٚم٧م: ا ـْ َُمٙم  َُمْرطَمَٚمَتلْمِ ُِم

ُُمُف  ِم إطْمَرا ٞمَ٘م٤مِت. َوَوىْم٧ُم ُوضُمقِب اًمد 
ِ
ِم احْل٩َمِّ إمَم اعْم طْمَرا َٓ َيُٕمقَد إِلِ ـْ ؾَمٜمَتِِف، َوَأْن  احْل٩َمِّ ُِم

، وَ  َة َأج ٤مٍم صَماَلصَم٦ًم سم٤ِمحْل٩َمِّ وَْمَْمُؾ َذسْمُحُف َيْقَم اًمٜم ْحِر، وَم٢ِمْن قَمَجَز قَمٜمُْف ذِم َُمْقِضِٕمِف َص٤مَم قَمنَمَ ْٕ ا

فَْمَٝمِر، َوُيٜمَْدُب شَمَت٤مسُمُع  ْٕ ذِم احل٩م شُمْسَتَح٥مُّ ىَمْبَؾ َيْقِم قَمَروَم٦َم، َوؾَمْبَٕم٦ًم إَذا َرضَمَع إمَم َأْهٚمِِف ذِم ا

َق ذِم قْبَٕم٦ُم، َوًمَ اًمث اَلصَم٦ِم، َويَمَذا اًمس   فَْمَٝمُر َأن ُف َيْٚمَزُُمُف َأْن ُيَٗمرِّ ْٕ ، وَم٤م وَم٤مشَمْتُف اًمث اَلصَم٦ُم ذِم احْل٩َمِّ

ـْ  ىمْم٤مئٝم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمسبٕم٦م َٓ َيُٙمقَن ُِم ِط َأْن  َوقَمغَم اًْمَ٘م٤مِرِن َدٌم يَمَدِم اًمت َٛمتُِّع. ىُمْٚم٧م: سمنَِمْ

ُ أَ  ِم، َوَاَّلل  ي اعْمَْسِجِد احْلََرا  قْمَٚمُؿ.ا ـهطَم٤مِضِ

وهك ُم٤م ذيمره اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُم٤م قمدا  وقمٜمد إطمٜم٤مف رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إريم٤من صمالصم٦م

اًمسٕمل واحلٚمؼ وان اقمتؼم اإلطمرام قمٜمدهؿ ذط صح٦م وٓيرض ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م 

ويّمح أداء ومرض )  ؒ ومٞم٘مقل ص٤مطم٥م ُمراىمك اًمٗمالح احلٙمؿ اًمنمقمل وأثره

 :صمؿ اإلشمٞم٤من سمريمٜمٞمف ومه٤م ٤مناإلطمرام واإلؾمالم ومه٤م ذـم :احل٩م سم٠مرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ًمٚمحر
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اًمقىمقف حمرُم٤م سمٕمروم٤مت حلٔم٦م ُمـ زوال يقم اًمت٤مؾمع إمم ومجر يقم اًمٜمحر ينمط قمدم 

ُم٤م سمٕمد ـمٚمقع قأيمثر ـمقاف اإلوم٤مض٦م ذم وىمتف وهقواًمريمـ اًمث٤مين ه اجلامع ىمبٚمف حمرُم٤م

وُمد اًمقىمقف سمٕمروم٤مت إمم  إٟمِم٤مء اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت :وواضمب٤مت احل٩م ومجر اًمٜمحر

ورُمل  قف سم٤معمزدًمٗم٦م ومٞمام سمٕمد ومجر يقم اًمٜمحر وىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمسواًمقىم اًمٖمروب

وشم٘مديؿ اًمرُمل  واحلٚمؼ وَتّمٞمّمف سم٤محلرم وأج٤مم اًمٜمحر وذسمح اًم٘م٤مرن واعمتٛمٜمع اجلامر

واًمسٕمل  وإي٘م٤مع ـمقاف اًمزي٤مرة ذم أج٤مم اًمٜمحر احلٚمؼ وٟمحر اًم٘م٤مرن واعمتٛمتع سمٞمٜمٝمام قمغم

واعمٌم ومٞمف عمـ ٓ  ف ُمٕمتد سمفوطمّمقًمف سمٕمد ـمقا  سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ذم أؿمٝمر احل٩م

وسمداءة يمؾ  وسمداءة اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ذم أؿمٝمر احل٩م وـمقاف اًمقداع قمذر ًمف

واًمٓمٝم٤مرة  واعمٌم ومٞمف عمـ ٓ قمذر ًمف واًمتٞم٤مُمـ ومٞمف ـمقاف سم٤مًمبٞم٧م ُمـ احلجر إؾمقد

وشمرك  ُمـ ـمقاف اًمزي٤مرة ؟وأىمؾ إؿمقاط سمٕمد ومٕمؾ إيمثر وؾمؽم اًمٕمقرة ُمـ احلدصملم

رات يمٚمبس اًمرضمؾ اعمخٞمط وؾمؽم رأؾمف ووضمٝمف وؾمؽم اعمرأة وضمٝمٝم٤م واًمروم٨م اعمحٔمق

  .واًمٗمسقق واجلدال وىمتؾ اًمّمٞمد واإلؿم٤مرة إًمٞمف واًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ا ـه

 وقمٜمد اح٤مًمٙمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أرسمٕم٦م وقمٜمٝمؿ ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ؒ

 وأريم٤من احل٩م أرسمٕم٦م وهل: اإلطمرام واًمٓمقاف واًمسٕمل واًمقىمقف سمٕمرومف وزاد قمبد

واًم٘م٤مـمع ًمٚمح٩م ؿمٞمئ٤من ومقات وإومس٤مد وم٤مًمٗمقات ُمتٕمٚمؼ  اعمٚمؽ رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م

اقمت٘م٤مد دظمقًمف قسم٤مًمقىمقف واًمٗمس٤مد ُمتٕمٚمؼ سم٤مإلطمرام وذًمؽ يذيمر ومٞمام سمٕمد. واإلطمرام ه

ذم احل٩م وسمذًمؽ يّمػم حمرُم٤م وًمف اًمنموط ُمـ اًمسٜمـ واًمٗمروض. وم٠مُم٤م اًمسٜمـ 

ُمر قمٚمٞمف )ىمٚم٧م وىمبٚمف أوُمٜمف أ واعمٜمدوسم٤مت وم٠من حيرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت ٟمٗمسف إن يم٤من ُمٜمزًمف

وأن يٖمتسؾ ًمف وأن يتجرد اًمرضمؾ ُمـ خمٞمط  (واضم٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م يمام ُم٣مقوه

اًمثٞم٤مب واخلٗم٤مف وأن يٙمِمػ وضمٝمف ورأؾمف وأن يّمكم ٟمٗمال صمؿ حيرم قم٘مبف وم٢من يم٤من ذم 

وىم٧م يٛمٜمع ومٞمف اًمٜمٗمؾ أىم٤مم إمم اًمقىم٧م اًمذي جيقز ومٞمف اًمٜمٗمؾ إٓ أن متٜمٕمف ضورة وإن 
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تقسم٦م ضم٤مز وقم٘مٞم٥م اًمٜمٗمؾ أومْمؾ ُمٜمف سمٖمػم صالة مجٚم٦م وم٢مذا ومرغ ُمـ أطمرم قم٘مٞم٥م ُمٙم

صالشمف ريم٥م راطمٚمتف وم٢مذا اؾمتقت سمف أطمرم وٓ يٜمتٔمر أن شمٜمبٕم٨م سمف وإن يم٤من ُم٤مؿمٞم٤م 

ومحلم ي٠مظمذ ذم اعمٌم وهيٚمؾ ًمٚمتٚمبٞم٦م طملم اقمت٘م٤مده ًمإلطمرام راومٕم٤م هب٤م صقشمف إٓ اًمٜمس٤مء 

 ومٞمٙمره هلـ رومع اًمّمقت.

ٞم٘م٤مت وٓ يتج٤موزه وأن يتجرد ُمـ خمٞمط اًمثٞم٤مب وم٠مُم٤م واضمب٤مشمف وم٢من حيرم ُمـ اعم

وىم٧م إرادشمف اإلطمرام وُمـ يمؾ ُم٤م يٛمٜمع ذم اإلطمرام مم٤م يٗمسده إذا ـمرأ قمٚمٞمف واًمتٚمبٞم٦م 

م صمؿ ذم أدسم٤مر اًمّمٚمقات وقمٜمد يمؾ ذف وي٘مٓمٕمٝم٤م سمٕمد  ؾمٜم٦م ُم١ميمدة يبتدئٝم٤م قمٜمد اإلطمرا

قاف واًمسٕمل اًمزوال ُمـ يقم قمروم٦م وىمٞمؾ قمٜمد اًمرواح إمم اعمقىمػ ويٙمػ قمٜمٝم٤م ذم اًمٓم

ُمرة ومال قويتِم٤مهمؾ سم٤مًمدقم٤مء وٓ يٙمثر ُمٜمٝم٤م إيمث٤مرا خيرضمف إمم اإلرساف وم٢من ىمٚمؾ ُمٜمٝم٤م وًم

دم قمٚمٞمف. وم٢من مل ي٠مت هب٤م مجٚم٦م ومٕمٚمٞمف اًمدم وآظمتٞم٤مر أن ي٘متٍم ذم إطمراُمف قمغم اًمٜمٞم٦م ذم 

م سم٤مًمٕمٛمرة صٗمتف سم٤محل٩م وقمـ حمٔمقرات  شمٕمٞملم ُم٤م يٜمقيف دون اًمتٚمٗمظ سمف. وصٗم٦م اإلطمرا

م ي٘م م يٛمٜمع اًمرضمؾ قمنمة أؿمٞم٤مء: ًمبس اعمخٞمط يمٚمف وشمٖمٓمٞم٦م  قل ؒاإلطمرا اإلطمرا

رأؾمف ووضمٝمف وًمبس اخلٗملم واًمِمٛمِمٙملم ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمٜمٕمٚملم وطمٚمؼ ؿمٕمر رأؾمف 

وهمػمه ُمـ مجٞمع سمدٟمف واًمٓمٞم٥م وىمص إفمٗم٤مر وىمتؾ اًم٘مٛمؾ وىمتؾ اًمّمٞمد وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح 

قطء ُمٙمروه إٓ أن واًمقطء ذم اًمٗمرج وإٟمزال اح٤مء اًمداومؼ وآؾمتٛمت٤مع سمام دون اًم

ة ُمس٤موي٦م ًمٚمرضمؾ ذم ذًمؽ يمٚمف إٓ  ي٘م٤مرٟمف اإلٟمزال ومٞمٗمسده وذًمؽ يذيمر ومٞمام سمٕمد واعمرأ

 ذم اًمٚمب٤مس وم٢من قمٚمٞمٝم٤م يمِمػ وضمٝمٝم٤م ُم٤م ومقق اًمدىمـ ُمٜمف ويمٗمٞمٝم٤م ا ـه

 ومٞم٘مقل قمٜمٝم٤م واًمقاضمب٤مت وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يم٤مح٤مًمٙمٞم٦م إريم٤من أرسمٕم٦م

جمرد اًمٜمٞم٦م ق٩م أرسمٕم٦م: إول: اإلطمرام وهأريم٤من احل ص٤مطم٥م دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م ؒ

 ومٛمـ شمريمف مل يٜمٕم٘مد طمجف.
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اًمقىمقف سمٕمروم٦م ووىمتف ُمـ ـمٚمقع ومجر يقم قمروم٦م إمم ـمٚمقع ومجر يقم اًمٜمحر  :اًمث٤مين

طم٤مئْم٤م وٟم٤مئام أوُم٤مرا أقأهؾ وًمقومٛمـ طمّمؾ ذم هذا اًمقىم٧م سمٕمروم٦م حلٔم٦م واطمدة وه

ٟم٤موأ وىمػ قٖمٛمك قمٚمٞمف وًمُموجمٜمقٟم٤م أوأ ضم٤مهال أهن٤م قمروم٦م صح طمجف ٓ إن يم٤من ؾمٙمرا

 اًمٕم٤مذ ظمٓم٠م أضمزأهؿ.ويمٚمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمال ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ أواًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أ

ُمـ ٟمّمػ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر عمـ وىمػ وإٓ ومبٕمد  :ـمقاف اإلوم٤مض٦م ووىمتف :اًمث٤مًم٨م

  .اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة :اًمراسمع اًمقىمقف وٓ طمد ٔظمره.

وىمػ هن٤مرا، واضمب٤مشمف ؾمبٕم٦م: اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت، اًمقىمقف إمم اًمٖمروب عمـ 

ًمٞم٤مزم اًمتنميؼ، رُمل  ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، اعمبٞم٧م سمٛمٜمك ذم اعمبٞم٧م ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر سمٛمزدًمٗم٦م إمم سمٕمد

وأريم٤من اًمٕمٛمرة صمالصم٦م: اإلطمرام  اًمت٘مّمػم، ـمقاف اًمقداع.واجلامر ُمرشمب٤م، احلٚمؼ أ

 اًمت٘مّمػم.واإلطمرام هب٤م ُمـ احلؾ واحلٚمؼ أ :ؿمٞمئ٤من واًمٓمقاف واًمسٕمل. وواضمب٤مهت٤م

ًمٞمٚم٦م قمروم٦م وـمقاف اًم٘مدوم واًمرُمؾ ذم اًمثالصم٦م أؿمقاط إول  واعمسٜمقن: يم٤معمبٞم٧م سمٛمٜمك

ُمٜمف وآضٓمب٤مع ومٞمف ودمرد اًمرضمؾ ُمـ اعمخٞمط قمٜمد اإلطمرام وًمٞمس إزار ورداء أبٞمْملم 

م إمم أول اًمرُمل. ومٛمـ شمرك ريمٜم٤م مل يتؿ طمجف إٓ سمف  ٟمٔمٞمٗملم واًمتٚمبٞم٦م ُمـ طملم اإلطمرا

وذوط   رء قمٚمٞمف.وُمـ شمرك واضمب٤م ومٕمٚمٞمف دم وطمجف صحٞمح وُمـ شمرك ُمسٜمقٟم٤م ومال

صح٦م اًمٓمقاف أطمد قمنم: اًمٜمٞم٦م واإلؾمالم واًمٕم٘مؾ ودظمقل وىمتف وؾمؽم اًمٕمقرة 

واضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م واًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدي٨م وشمٙمٛمٞمؾ اًمسبع وضمٕمؾ اًمبٞم٧م قمـ يس٤مره 

وإن يم٤من  ويمقٟمف ُم٤مؿمٞم٤م ُمع اًم٘مدرة واعمقآة. ومٞمست٠منٗمف حلدث ومٞمف ويمذا ًم٘مٓمع ـمقيؾ

 :زة صغم وسمٜمك ُمـ احلجر إؾمقد. وؾمٜمٜمفطمرضت ضمٜم٤موأىمٞمٛم٧م اًمّمالة أويسػما أ

اؾمتالم اًمريمـ اًمٞمامين ذم سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ويمذا احلجر إؾمقد وشم٘مبٞمٚمف واًمدقم٤مء، واًمذيمر 

ُمـ اًمبٞم٧م، واًمريمٕمت٤من سمٕمده. وذوط صح٦م اًمسٕمل صمامٟمٞم٦م: اًمٜمٞم٦م واإلؾمالم قواًمدٟم
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 ُمسٜمقٟم٤م يمٓمقاف اًم٘مدومقواًمٕم٘مؾ واعمقآة واعمٌم ُمع اًم٘مدرة ويمقٟمف سمٕمد ـمقاف وًم

وشمٙمٛمٞمؾ اًمسبع واؾمتٞمٕم٤مب ُم٤م سملم اًمّمٗم٤م واعمروة. وإن سمدا سم٤معمروة مل يٕمتد سمذًمؽ 

اًمٓمٝم٤مرة وؾمؽم اًمٕمقرة واعمقآة سمٞمٜمف وسملم اًمٓمقاف. وؾمـ أن ينمب  :اًمِمقط. وؾمٜمٜمف

ُمـ ُم٤مء زُمزم ح٤م أطم٥م ويرش قمغم سمدٟمف وصمقسمف وي٘مقل: "سمسؿ اهلل مهللا اضمٕمٚمف ًمٜم٤م 

ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء واهمسؾ سمف ىمٚمبل وأُمأله ُمـ قمٚمام ٟم٤مومٕم٤م ورزىم٠م واؾمٕم٤م وري٤م وؿمبٕم٤م و

وىمؼمي ص٤مطمبٞمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمام  ☺ ظمِمٞمتؽ".وؾمـ: زي٤مرة ىمؼم اًمٜمبل 

م سمامئ٦م أخػ.  ☺ وشمستح٥م اًمّمالة سمٛمسجده  وهل سم٠مخػ صالة. وذم اعمسجد احلرا

ُمـ ـمٚمع قمٚمٞمف ومجر  - وقمـ آطمّم٤مر ي٘مقل ؒ -وذم اعمسجد إىمَم سمخٛمسامئ٦م

همػمه وم٤مشمف احل٩م واٟم٘مٚم٥م إطمراُمف قمٛمرة وٓ و٦م ًمٕمذر طمٍم أيقم اًمٜمحر ومل ي٘مػ سمٕمروم

صد قدمزئ قمـ قمٛمرة اإلؾمالم ومٞمتحٚمؾ هب٤م وقمٚمٞمف دم واًم٘مْم٤مء ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ًمٙمـ ًم

شمف ومال ىمْم٤مء. وُمـ طمٍم قمـ اًمبٞم٧م وًم سمٕمد اًمقىمقف ققمـ اًمقىمقف ومتحٚمؾ ىمبؾ ومقا

ٍم قمـ وُمـ طم .ذسمح هدي٤م سمٜمٞم٦م اًمتحٚمؾ وم٢من مل جيد ص٤مم قمنمة أج٤مم سمٜمٞم٦م وىمد طمؾ

ـمقاف اإلوم٤مض٦م وم٘مط وىمد رُمك وطمٚمؼ مل يتحٚمؾ طمتك يٓمقف. وُمـ ذط ذم اسمتداء 

ذهب٧م ٟمٗم٘متل ومكم أن وقمجزت أوىم٤مل: إن ُمرض٧م أوإطمراُمف: إن حمكم طمٞم٨م طمبستٜمل أ

 أطمؾ يم٤من ًمف أن يتحٚمؾ ُمتك ؿم٤مء ُمـ همػم رء وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف ا ـه

م اًمتسٕم٦م واًمٗمدي٦م ومٞمٝم٤م ىم٤مل ا  سمـ قمثٞمٛملم ؒورم ُمزيد سمٞم٤من عمحٔمقرات اإلطمرا

وحمٔمقرات اإلطمرام ُمـ طمٞم٨م اًمٗمدي٦م شمٜم٘مسؿ إمم أرسمٕم٦م أىمس٤مم:  ذم اًمنمح اعمٛمتع

اجلامع ذم احل٩م قاًمث٤مين: ُم٤م ومديتف ُمٖمٚمٔم٦م، وه قم٘مد اًمٜمٙم٤مح.قإول: ُم٤م ٓ ومدي٦م ومٞمف، وه

ىمتؾ اًمّمٞمد. اًمراسمع: ُم٤م قسمدًمف، وهوىمبؾ اًمتحٚمؾ إول. اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ومديتف اجلزاء أ

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ.  سم٘مٞم٦م اعمحٔمقرات. وهذه اًم٘مسٛم٦م طم٤مسة شمريحقومديتف ومدي٦م أذى، وه

صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم ووومدي٦م إذى إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع، أ
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 حض جض ُّٱ ذسمح ؿم٤مة، ومتذسمح وشمقزع قمغم اًمٗم٘مراء، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:وُمتٗمرىم٦م، أوُمتت٤مسمٕم٦م، أ
 .[196]اًمب٘مرة:   َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

خيػم سمٗمدي٦م : »-ًمٙمٜمف ًمٞمس قمغم وضمف اًمت٘مسٞمؿ واحلٍمذًمؽ  ٤مُمبٞمٜمً -ىم٤مل اعم١مًمػ 

إـمٕم٤مم وطمٚمؼ، وشم٘مٚمٞمؿ، وشمٖمٓمٞم٦م رأس، وـمٞم٥م، وًمبس خمٞمط، سملم صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم، أ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمبٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ يٕمقد قمغم ش خيػم» .شؾمت٦م ُمس٤ميملم

إضمٜم٤مس،  ُمـ هذه ا، واًمت٘مدير خيػم اعمحرم إذا ومٕمؾ حمٔمقرً ااعمحرم اًمذي ومٕمؾ حمٔمقرً 

اًمرضمٚملم، وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، واًمٓمٞم٥م، خيػم وطمٚمؼ اًمِمٕمر، وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر ُمـ اًمٞمديـ أ

إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم ًمٙمؾ ُمسٙملم ُُمدُّ سُمر، وذم هذه إرسمٕم٦م: سملم صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم، أ

ذسمح ؿم٤مة. ودًمٞمؾ هذه اًمٗمدي٦م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م، ىمقًمف وؿمٕمػم، أوٟمّمػ ص٤مع متر، أوأ

 .َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱشمٕم٤ممم: 
ش صدىم٦م»وأ ،☺ ، ًمٙمـ سمٞمٜمف رؾمقل اهلل -قمّز وضمؾ-جمٛمؾ مل يبٞمٜمف اهلل ش صٞم٤مم»و

ُمبلم؛ ٕن اًمٜمسؽ ش ٟمسؽ»و. أ☺ ًمٙمـ سمٞمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل  -٤مأجًْم -جمٛمٚم٦م 

ًمذسمٞمح٦م، وم٤مًمّمٞم٤مم سمٞم ٜمف اًمرؾمقل قه ، سم٠منف ◙ذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة  ،☺ ا

ىمقًمف:  ٤ميملم، ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤معصمالصم٦م أج٤مم، واًمّمدىم٦م سم٠مهن٤م إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس

فم٤مهره أن اًمٗمدي٦م ذم اإلـمٕم٤مم  ،شؿمٕمػموٟمّمػ ص٤مع متر أوًمٙمؾ ُمسٙملم ُمدُّ سُمر، أ»

حمّمقرة ذم هذه إصٜم٤مف اًمثالصم٦م، اًمؼم، واًمتٛمر، واًمِمٕمػم، وهذا همػم ُمراد؛ ٕن 

د ُم٤م يٓمٕمٛمف اًمٜم٤مس، ُمـ متر، أ  همػمه.ودظمـ، أوذرة، أورز، أوسمر، أوؿمٕمػم، أواعمرا

واعمُد رسمع  ٜم٤م ومرق سملم اًمؼم وهمػم اًمؼم، وم٤مًمؼم ُُمد، وهمػم اًمؼم ٟمّمػ ص٤مع.واعم١مًمػ ه

ان، ومٗمرق اعم١مًمػ ؒ ☺ اًمّم٤مع؛ ٕن ص٤مع اًمٜمبل  سملم  أرسمٕم٦م أُمداد، ٟمّمٗمف ُمد 

اًمؼم وهمػمه، وذم سم٤مب اًمٗمٓمرة مل يٗمرق اعم١مًمػ سملم اًمؼم وهمػمه. ومٗمل سم٤مب اًمٗمٓمرة ص٤مع 

 -ًمؽ مم٤م خُيْرج ُمٜمف، وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء همػم ذوص٤مع ُمـ ؿمٕمػم، أوص٤مع ُمـ متر، أوُمـ سمر، أ
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يٗمرىمقن سملم اًمؼم وهمػمه ذم مجٞمع اًمٙمٗم٤مرات واًمٗمدي٦م، إٓ ذم صدىم٦م  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

ىم٤مقمدة، وىم٤مل: إن اًمؼم قمغم اًمٜمّمػ  اًمٗمٓمر، وهلذا ىمرر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

وًمٙمـ ُمذهبٜم٤م ذم اًمٗمٓمرة  ُمـ همػمه، ومٗمل اًمٗمٓمرة ٟمّمػ ص٤مع قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم

اعمديٜم٦م، وىم٤مل:  ◙وم٢مٟمف ح٤م ىمدم ُمٕم٤موي٦م : »◙ؾمٕمٞمد اخلدري ُمذه٥م أيب 

ا ُمـ هذه يس٤موي ُمديـ ُمـ اًمِمٕمػم، ىم٤مل أب ؾمٕمٞمد: أُم٤م أن٤م ومال أزال أظمرضمف قأرى ُمدًّ

. ◙ؾمٕمٞمد قوٟمحـ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل أب ش☺ يمام يمٜم٧م أظمرضمف قمغم قمٝمد اًمٜمبل 

قمجرة  ىم٤مل ًمٙمٕم٥م سمـ ☺ ويمذًمؽ ُمذهبٜم٤م هٜم٤م أن ٓ ومرق سملم اًمؼم وهمػمه؛ ٕن اًمٜمبل 

ومٕملم  اعم٘مدار، وأـمٚمؼ  ،شأـمٕمؿ ؾمت٦م ُمس٤ميملم ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع» :◙

ُمـ واًمٜمقع، ومٔم٤مهر احلدي٨م أن اًمٗمدي٦م ٟمّمػ ص٤مع ًمٙمؾ ُمسٙملم، ؾمقاء ُمـ اًمؼم أ

شمٕمِمٞمٝمؿ، إٓ هذا وإـمٕم٤مم ُمس٤ميملم جيقز أن شمٖمدهيؿ أ همػمه؛ وهلذا مجٞمع ُم٤م ورد ومٞمف

ٟمّمػ ص٤مع ًمٙمؾ ُمسٙملم.  يٛمٚمٙمقٟمف، وُم٘مداره ٤ماعمقضع ومال سمد أن شمٓمٕمٛمٝمؿ ـمٕم٤مُمً 

د إنثك ُمـ اًمْم٠من، أ ،شؿم٤مة»أـمٚمؼ اعم١مًمػ ش ذسمح ؿم٤مةوأ»ىمقًمف:  د أقمؿ وومٝمؾ اعمرا اعمرا

ٌء يم٤مٟم٧م ظمروومً  ُمـ ذًمؽ؟ د اًمث٤مين، ؿم٤مة، ؾمقا ، سمؾ ٤مأم ض٠منً  ا أم أنثك، ُمٕمزً  ٤ماجلقاب: اعمرا

ٜمٝم٤م ؾُمبع سم٘مرة مم٤م جيزئ ذم إضحٞم٦م، ويقزقمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء وٓ ي٠ميمؾ ُموؾُمبع سمدٟم٦م، أوأ

فم٤مهره أنف ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمتت٤مسمع،  ،شصٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم»؛ ٕهن٤م دم ضمؼمان. وىمقًمف: ٤مؿمٞمئً 

ٕن ُم٤م أـمٚم٘مف اًمنمع جي٥م أن يٙمقن قمغم إـمالىمف، وإض٤موم٦م ىمٞمد إمم ُم٤م أـمٚم٘مف اًمنمع 

صؿ »ىم٤مل ًمٙمٕم٥م سمـ قمجرة  ☺ شم٘مٞمٞمد ًمنمع اهلل وشمْمٞمٞمؼ قمغم قمب٤مد اهلل، واًمرؾمقل 

وم٢من  سمٕمد يقم، وإن ؿمئ٧م صٛمٝم٤م ُمتت٤مسمٕم٦م. ٤مؿمئ٧م صؿ يقُمً ومل ي٘مٞمده٤م. وم٢من  شصمالصم٦م أج٤مم

 -قمّز وضمؾ-ىم٤مل ىم٤مئؾ: أخستؿ شم٘مقًمقن: إن يمٗم٤مرة إجامن صمالصم٦م أج٤مم ُمتت٤مسمٕم٦م، واهلل 

  َّحص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث ُّٱأـمٚمؼ وم٘م٤مل: 
أنف ىمرأ:  ◙وم٤مجلقاب: أنف ىمد صح قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد  ، [89]اح٤مئدة: 
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طمج٦م طمتك إن اًمرؾمقل  ◙وىمراءة اسمـ ُمسٕمقد  ،ش٦مومّمٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم ُمتت٤مسمٕم»

يمام أنزل ومٚمٞم٘مرأ سم٘مراءة اسمـ  ٤مُمـ أطم٥م أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همًْم »أطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل:  ☺ 

أرسمٕم٦م حمٔمقرات ومديتٝم٤م ومدي٦م أذى.  اإذً  ◙ -يٕمٜمل قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد  ،شأم قمبد

سم٤مىمل وم٢مذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: احلٚمؼ قمرومٜم٤م دًمٞمٚمف ُمـ اًم٘مرآن، ومام اًمدًمٞمؾ ذم اًمت٘مٚمٞمؿ و

اعمحٔمقرات؟وم٤مجلقاب: اًم٘مٞم٤مس، ومّم٤مرت هذه اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس، احلٚمؼ سم٤مًمٜمص، 

 ٤مواًمب٤مىمل سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف. واح٤مٟمٕمقن ًمٚم٘مٞم٤مس، يٛمٜمٕمقن اًمٗمدي٦م ذم هذه اًمثالصم٦م، ظمّمقًص 

 همػم فم٤مهرة، ا ـه -وهل اًمؽمومف  -وأن اًمٕمٚم٦م هٜم٤م 

 عاًم٘مقل ذم اًمتٛمت ىم٤مل ص٤مطم٥م سمداي٦م اعمجتٝمد ؒ وقمـ أنقاع اًمٜمسؽ -

اعمٕمٜمل سم٘مقًمف قومٜم٘مقل: إن اًمٕمٚمامء اشمٗم٘مقا قمغم أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمسؽ اًمذي ه

أن هيؾ قه، [196]اًمب٘مرة:   َّحم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ ؾمبح٤مٟمف:

اًمرضمؾ سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ُمـ اعمٞم٘م٤مت وذًمؽ إذا يم٤من ُمسٙمٜمف ظم٤مرضم٤م قمـ احلرم 

ٕؿمٝمر سمٕمٞمٜمٝم٤م صمؿ صمؿ ي٠ميت طمتك يّمؾ اًمبٞم٧م ومٞمٓمقف ًمٕمٛمرشمف ويسٕمك وحيٚمؼ ذم شمٚمؽ ا

حيؾ سمٛمٙم٦م صمؿ يٜمِمكء احل٩م ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم سمٕمٞمٜمف وذم شمٚمؽ إؿمٝمر سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمـ همػم أن 

ُمتٛمتع وإن قم٤مد إمم سمٚمده ومل قيٜمٍمف إمم سمٚمده إٓ ُم٤م روي قمـ احلسـ أنف يم٤من ي٘مقل ه

  خل حل جل مك لك ُّٱ حي٩م: أي قمٚمٞمف هدي اعمتٛمتع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ل قمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ُمتٕم٦م. وىم٤مل ـم٤مووس: ٕنف يم٤من ي٘مق  َّحم جم هل مل

ُمـ اقمتٛمر ذم همػم أؿمٝمر احل٩م صمؿ أىم٤مم طمتك احل٩م وطم٩م ُمـ قم٤مُمف أنف ُمتٛمتع. واشمٗمؼ 

ُمتٛمتع. واظمتٚمٗمقا ذم اعمٙمل قاًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ مل يٙمـ ُمـ طم٤مضي اعمسجد احلرام ومٝم

ٞمس قمٚمٞمف دم هؾ ي٘مع ُمٜمف اًمتٛمتع أم ٓ ي٘مع؟ واًمذيـ ىم٤مًمقا إٟمف ي٘مع ُمٜمف اشمٗم٘مقا قمغم أنف ًم

واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ  ،َّهس مس  هث مث هت مت هب مب ُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل وًمذًمؽ ٓ يِمؽ أن أهؾ  -وسمٕمد أن ذيمر آراء اًمٕمٚمامء-طم٤مض اعمسجد احلرام قه
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ُمٙم٦م هؿ ُمـ طم٤مضي اعمسجد احلرام يمام ٓ يِمؽ أن ُمـ ظم٤مرج اعمقاىمٞم٧م ًمٞمس ُمٜمٝمؿ 

سملم اًمٜمسٙملم وؾم٘مقط  ٟمقع اًمتٛمتع اعمِمٝمقر وُمٕمٜمك اًمتٛمتع أنف متتع سمتحٚمٚمفقومٝمذا ه

ويمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن أن رؾمقل اهلل -احل٩م قاًمسٗمر قمٜمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٜمسؽ اًمث٤مين اًمذي ه

ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: قأُمر أصح٤مسمف قم٤مم طم٩م سمٗمسخ احل٩م ذم اًمٕمٛمرة وه ☺ 

اؾمت٘مبٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت ح٤م ؾم٘م٧م اهلدي وجلٕمٚمتٝم٤م قمٛمرة" وأُمره عمـ مل ق"ًم

أن يٗمسخ إهالًمف ذم اًمٕمٛمرة وهبذا متسؽ أهؾ اًمٔم٤مهر  يسؼ اهلدي ُمـ أصح٤مسمف

واطمتجقا سمام  ☺ واجلٛمٝمقر رأوا ذًمؽ ُمـ سم٤مب اخلّمقص ٕصح٤مب رؾمقل اهلل 

روي قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمبد اًمرمحـ قمـ احل٤مرث سمـ سمالل سمـ احل٤مرث اعمدين قمـ أبٞمف 

مل  ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أومسخ ًمٜم٤م ظم٤مص٦م أم عمـ سمٕمدٟم٤م؟ ىم٤مل: "ًمٜم٤م ظم٤مص٦م" وهذا

يّمح قمٜمد أهؾ اًمٔم٤مهر صح٦م يٕم٤مرض هب٤م اًمٕمٛمؾ اعمت٘مدم. وروي قمـ قمٛمر أنف ىم٤مل: 

أن٤م أهنك قمٜمٝمام وأقم٤مىم٥م قمٚمٞمٝمام: ُمتٕم٦م اًمٜمس٤مء  ☺ ُمتٕمت٤من يم٤مٟمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

وُمتٕم٦م احل٩م وروي قمـ قمثامن أنف ىم٤مل: ُمتٕم٦م احل٩م يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م وًمٞمس٧م ًمٙمؿ وىم٤مل 

صمؿ يٗمسخف ذم قمٛمرة هذا يمٚمف ُمع فم٤مهر ىمقًمف ذر: ُم٤م يم٤من ٕطمد سمٕمدٟم٤م أن حيرم سم٤محل٩م قأب

  .َّخت حت جت هب ُّٱشمٕم٤ممم: 

واًمٔم٤مهري٦م قمغم أن إصؾ اشمب٤مع ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م طمتك يدل دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب اهلل 

ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م قمغم أنف ظم٤مص. ومسب٥م آظمتالف هؾ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م حمٛمقل قمغم اًمٕمٛمقم وأ

سٙملم ُمٕم٤م أن هيؾ سم٤مًمٜمقوأُم٤م اًم٘مران ومٝم -صمؿ ىم٤مل قمـ اًم٘مران -قمغم اخلّمقص.وأ

وىم٤مل  -يردف ذًمؽ سم٤محل٩م ىمبؾ أن هيؾ ُمـ اًمٕمٛمرة. هيؾ سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م صمؿوأ

د ومٝم -قمـ اإلومراد أٓ يٙمقن ُمتٛمتٕم٤م وٓ قُم٤م شمٕمرى ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت وهقوأُم٤م اإلومرا

د أ اًم٘مران وىم٤مرٟم٤م سمؾ أن هيؾ سم٤محل٩م وم٘مط. وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء أي أومْمؾ هؾ اإلومرا

همػم واضم٥م وغم أن صٗم٦م يمؾ ـمقاف واضمب٤م يم٤من أواجلٛمٝمقر جمٛمٕمقن قم-اًمتٛمتع؟.وأ

يٚمٛمسف سمٞمده وي٘مبٚمٝم٤م إن وأن يبتدئ ُمـ احلجر إؾمقد وم٢من اؾمتٓم٤مع أن ي٘مبٚمف ىمبٚمف أ
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أُمٙمٜمف صمؿ جيٕمؾ اًمبٞم٧م قمغم يس٤مره ويٛميض قمغم يٛمٞمٜمف ومٞمٓمقف ؾمبٕم٦م أؿمقاط يرُمؾ ذم 

ؽ اًمثالصم٦م إؿمقاط إول صمؿ يٛمٌم ذم إرسمٕم٦م وذًمؽ ذم ـمقاف اًم٘مدوم قمغم ُمٙم٦م وذًم

اًمذي قرُمؾ قمغم اًمٜمس٤مء ويستٚمؿ اًمريمـ اًمٞمامين وه٤مج واعمٕمتٛمر دون اعمتٛمتع وأنف ًٓمٚمح

وقمـ اًمٓمقاف  -. ☺ قمغم ىمٓمر اًمريمـ إؾمقد ًمثبقت هذه اًمّمٗم٦م ُمـ ومٕمٚمف 

وأُم٤م أقمداده وم٢من اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم أن اًمٓمقاف صمالصم٦م أنقاع: ـمقاف  - ىم٤مل ؒ

ًمٕم٘مب٦م يقم اًمٜمحر وـمقاف اًمقداع اًم٘مدوم قمغم ُمٙم٦م وـمقاف اإلوم٤مض٦م سمٕمد رُمل مجرة ا

شمف ه ـمقاف اإلوم٤مض٦م وأنف قوأمجٕمقا قمغم أن اًمقاضم٥م ُمٜمٝم٤م اًمذي يٗمقت احل٩م سمٗمقا

 حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱاعمٕمٜمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
وأنف ٓ جيزئ قمٜمف دم ومجٝمقرهؿ قمغم أنف ٓ جيزئ ـمقاف  ،[29]احل٩م:  َّ مت خت

ًمٙمقٟمف ىمبؾ يقم اًمٜمحر. اًم٘مدوم قمغم ُمٙم٦م قمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م إذا ٟمز ـمقاف اإلوم٤مض٦م 

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ: إن ـمقاف اًم٘مدوم جيزئ قمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م 

ـمقاف واطمد. ومجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ـمقاف اًمقداع قيم٠مهنؿ رأوا أن اًمقاضم٥م إٟمام ه

جيزئ قمـ ـمقاف اإلوم٤مض٦م إن مل يٙمـ ـم٤مف ـمقاف اإلوم٤مض٦م ٕنف ـمقاف سم٤مًمبٞم٧م 

اف اإلوم٤مض٦م سمخالف ـمقاف اًم٘مدوم ـمققُمٕمٛمقل ذم وىم٧م ـمقاف اًمقضمقب اًمذي ه

قمٛمر سمـ قمبد اًمؼم أن ـمقاف قىمبؾ وىم٧م ـمقاف اإلوم٤مض٦م وأمجٕمقا ومٞمام طمٙم٤مه أبقاًمذي ه

اًم٘مدوم واًمقداع ُمـ ؾمٜم٦م احل٤مج إٓ خل٤مئػ ومقات احل٩م وم٢مٟمف جيزئ قمٜمف ـمقاف 

اإلوم٤مض٦م واؾمتح٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء عمـ قمرض ًمف هذا أن يرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م 

ض٦م قمغم ؾمٜم٦م ـمقاف اًم٘مدوم ُمـ اًمرُمؾ وأمجٕمقا قمغم أن اعمٙمل ًمٞمس ُمـ ـمقاف اإلوم٤م

قمٚمٞمف إٓ ـمقاف اإلوم٤مض٦م يمام أمجٕمقا قمغم أنف ًمٞمس إٓ ـمقاف اًم٘مدوم. وأمجٕمقا أن ُمـ 

وم٤م ًمٚمح٩م يقم اًمٜمحر قمغم ُم٤م ذم  وم٤م ًمٚمٕمٛمرة حلٚمف ُمٜمٝم٤م وـمقا إمم احل٩م أن قمٚمٞمف ـمقاوملم ـمقا

ٞمف إٓ ـمقاف واطمد يمام ىمٚمٜم٤م يقم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمِمٝمقر. وأُم٤م اعمٗمرد ًمٚمح٩م ومٚمٞمس قمٚم

صمقر: جيزئ اًم٘م٤مرن قاًمٜمحر. واظمتٚمٗمقا ذم اًم٘م٤مرن وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وأب
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ُمذه٥م قمبد اهلل سمـ قمٛمر وضم٤مسمر وقمٛمدهتؿ طمدي٨م قـمقاف واطمد وؾمٕمل واطمد وه

طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ًمٞمغم قمغم اًم٘م٤مرن ققم٤مئِم٦م اعمت٘مدم. وىم٤مل اًمثقري وإوزاقمل وأب

وم٤من وؾمٕمٞم٤من ورووا هذا قمـ قمكم واسمـ ُمسٕمقد ٕهنام شمسٙم٤من ُمـ ذط يمؾ واطمد  ـمقا

ومف وؾمٕمٞمف ومقضم٥م أن يٙمقن إُمر يمذًمؽ إذا اضمتٛمٕم٤م ومٝمذا  ُمٜمٝمام إذا اٟمٗمرد ـمقا

ًم٘مقل ذم وضمقب هذا اًمٗمٕمؾ وصٗمتف وذوـمف وقمدده ووىمتف وصٗمتف ا ـهقه   .ا

واشمٗم٘مقا قمغم أن ومروض  )سمتٍمف( ورم اظمتالف اًمٕمٚمامء ي٘مقل اسمـ هبػمة ؒ 

 ،ـمقاف اإلوم٤مض٦مقوه وـمقاف اًمزي٤مرة ،واًمقىمقف سمٕمروم٦م ،اإلطمرام سم٤محل٩م :صم٦ماحل٩م صمال

وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ  .صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة .ويسٛمك ـمقاف اًمٗمرض أجْم٤م

وومروضف ٓ يٜمقب قمٜمف  أنف ريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م :واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم أفمٝمر روايتٞمف

ٕمقا قمغم أنف ؾمبع ُمرات وأمج .واضم٥م يتقب قمٜمف اًمدمقه :طمٜمٞمٗم٦مقوىم٤مل أب .اًمدم

وأمجٕمقا قمغم أن  .سم٤مًمّمٗم٤م وخيتؿ سم٤معمروة حيس٥م اًمذه٤مب ؾمٕمٞمف وسم٤مًمرضمقع ؾمٕمٞمف يبتدئ

سم٠من يٗمٕمؾ قم٘مٞم٥م ـمقاف  اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة جيقز شم٘مديٛمف قمغم ـمقاف اًمزي٤مرة

اًم٘مدوم وجيزئ ومال حيت٤مج إذا ـم٤مف ـمقاف اًمزي٤مرة إمم اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ٓ 

وأمجٕمقا قمغم أن ـمقاف اًم٘مدوم ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ احل٩م ويمذًمؽ اًمرُمؾ  .ٝم٤مظمالف سمٞمٜمٝمؿ ومٞم

واظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م اًمقىمقف سمٕمروم٦م  .ذم اًمسٕمل وآضٓمب٤مع واؾمتالم احلجر إؾمقد

ُمـ وىم٧م اًمزوال ُمـ يقم قمروم٦م إمم ـمٚمقع  :طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕملقوم٘م٤مل أب .وطمده

اًمٗمجر اًمث٤مين ُمـ يقم ُمـ ـمٚمقع قه :وىم٤مل أمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف .اًمٗمجر ُمـ يقم اًمٜمحر

واشمٗم٘مقا قمغم أن قمروم٤مت وُم٤م ىم٤مرب اجلبؾ  قمروم٦م إمم ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ُمـ يقم اًمٜمحر

واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ وىمػ سمٕمروم٦م سمٕمد  .جيزئ اًمقىمقف ومٞمف يمٚمف ُمقىمػ إٓ سمٓمـ قمروم٦م وم٢مٟمف ٓ

اًمزوال ُمـ يقم قمروم٦م ودومع ُمـ قمروم٤مت ىمبؾ همروب اًمِمٛمس ومل يٕمد إًمٞمٝم٤م ىمبؾ 

جيزئف وىمد شمؿ طمجف إٓ أن قمٚمٞمف دُم٤م ٕنف ىمد شمرك  :ٗم٦م وأمحدطمٜمٞمقوم٘م٤مل أب .همروهب٤م

وقمـ اًمِم٤مومٕمل  .اعمٙم٨م ذم اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم همروب اًمِمٛمسققمٜمدمه٤م وه واضمب٤م
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جيزئف وٓ رء قمٚمٞمف ٕن اًمِم٤مومٕمل اظمتٚمػ قمٜمف  :واًمث٤مين .يمٛمذهبٝمام :أطمدمه٤م ،ىمقٓن

قمغم  ؟ُمـ واضمب٤مت احل٩مقذم اعمٙم٨م ذم اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم همروب اًمِمٛمس هؾ ه

 إذا دومع ُمـ قمروم٤مت ىمبؾ همروب اًمِمٛمس مل جيزه طمتك ي٘مػ :وىم٤مل ُم٤مًمؽ .ىمقًملم

 وُمـ ظمرج ُمـ قمروم٦م ىمبؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس :ضمزءا ُمـ اًمٚمٞمؾ وؿمدد ومٞمف ضمدا طمتك ىم٤مل

وم٢من رضمع ومقىمػ ىمبؾ اًمٗمجر ومال  .ومل يرضمع إًمٞمٝم٤م طمتك ـمٚمع اًمٗمجر وم٘مد وم٤مت احل٩م

أوًمف  :طمٜمٞمٗم٦مقوم٘م٤مل أب .هواظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م ـمقاف اًمزي٤مرة اًمٗمرض وطمد .رء قمٚمٞمف

أج٤مم  وآظمره آظمر اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ،ُمـ طملم ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ُمـ يقم اًمٜمحر

أول  :اًمِم٤مومٕملووىم٤مل أمحد  .وم٢من أظمره إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م وضم٥م قمٚمٞمف اًمدم .اًمتنميؼ

 ،وآظمره همػم ُمقىم٧م ،يقم اًمٜمحر وأومْمٚمف ضحك ،وىمتف ُمـ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر

ٓ يتٕمٚمؼ  :وىم٤مل ُم٤مًمؽ .اًمتنميؼ يمره ًمف ذًمؽ ومل يٚمزُمف رء وم٢من أظمره إمم آظمر أج٤مم

ًمٙمٜمف  .قمٜمده ُمـ أؿمٝمر احل٩م أظمره إمم آظمر ذي احلج٦م ٕنف مجٞمٕمفقوًم ،اًمدم سمت٠مظمػمه

وم٢من  .ٓ سم٠مس سمت٠مظمػم ـمقاف اإلوم٤مض٦م إمم آظمر أج٤مم اًمتنميؼ وشمٕمجٞمٚمٝم٤م أومْمؾ :ىم٤مل

ًمٗم٦م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ُمـ واشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز اًمدومع ُمـ ُمزد أظمره٤م إمم اعمحرم ومٕمٚمٞمف دم

وم٢من شمرك اًمقىمقف  ،ٓ جيقز طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر :ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر إٓ أب٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف ىم٤مل

واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م يقم  .سم٤معمزدًمٗم٦م سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر ومٕمٚمٞمف دم

 :وىم٤مل قمبد اعمٚمؽ سمـ اح٤مضمِمقن ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ .اًمٜمحر ظم٤مص٦م سمسبع طمّمٞم٤مت

واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب رُمل  .تحٚمؾ إٓ سمف يمس٤مئر إريم٤منريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م ٓ يقه

 ،اجلامر ذم أج٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م ًمٚمجٛمرات اًمثالصم٦م ذم يمؾ يقم مجرة سمسبع طمّمٞم٤مت

طمّم٤مة ومجٛمٞمع ُم٤م يرُمك ذم أج٤مم  ومٞمٙمقن ًمٙمؾ مجرة ذم إج٤مم اًمثالصم٦م إطمدى وقمنمون

سجد اخلٞمػ سم٤مٕومم اًمتل شمكم ُم يبدأ اًمتنميؼ صمالصم٦م وؾمتقن طمّم٤مة ُمثؾ طمَم احلذف

 .صمؿ اًمث٤مًمث٦م وهل مجرة اًمٕم٘مب٦م ،صمؿ اًمقؾمٓمك
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 :طمٜمٞمٗم٦م وأمحدقوم٘م٤مل أب .ـمقاف اًمّمدرقواظمتٚمٗمقا ذم ـمقاف اًمقداع وه -

 ،ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمسٜمقن :وىم٤مل ُم٤مًمؽ .واضم٥م وشمريمف ًمٖمػم قمذر يقضم٥م دُم٤مقه

وٓ جي٥م ومٞمف دم ٕن اًمدم إٟمام جي٥م قمٜمده ذم شمرك اًمقاضم٥م  ،ُمستح٥مقوإٟمام ه

اًمِم٤مومٕمل ىمقٓن اعمٜمّمقر ُمٜمٝمام قمٜمد أصح٤مسمف وضمقسمف ووضمقب اًمدم وقمـ  .واعمسٜمقن

وُمٕمٜمك ذًمؽ أنف ُمتك  ،واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا ومسد احل٩م مل يتحٚمؾ ُمٜمف سم٤مإلومس٤مد ذم شمريمف

م ومٕمٚمٞمف ومٞمف ُم٤م قمغم اعمحرم ذم احل٩م اًمّمحٞمح  ،ويٛميض ذم وم٤مؾمدة أتك حمٔمقرات اإلطمرا

ا وـمئ ومٞمام دون اًمٗمرج ومٚمؿ يٜمزل واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذ .ويٚمزُمف ذًمؽ صمؿ ي٘ميض ومٞمام سمٕمد

 .سمٕمروم٦م أن قمٚمٞمف دم وٓ يٗمسد طمجف ويم٤من ذًمؽ ىمبؾ اًمقىمقف

وأمجٕمقا قمغم أن أومٕم٤مل اًمٕمٛمرة ُمـ اإلطمرام واًمٓمقاف  -اًمٕمٛمرة ىم٤مل  وقمـ -

واًمسٕمل أريم٤من هل٤م إٓ احلٚمؼ ومٕمٜمٝمؿ ومٞمف اظمتالف. وأمجٕمقا قمغم اٟمف ٓ جيقز اإلطمرام 

  .ا ـه.وم٠مُم٤م ُمـ ُمٙم٦م ومال ،ُم٤م سمٕمدهوأدٟمك احلؾ أوإٟمام يٙمقن ُمـ  .سم٤مًمٕمٛمرة ُمـ احلرم

اًمسٕمك قمغم اًمس٘مػ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة( يمام )ُمٚمحؼ ذم ُمدارؾم٦م)ـمقاف اًمقداع(و

 -ـه1399 \10\21وشم٤مريخ  (70)ىمرار هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء رىمؿ  ضم٤مء رم

 :وسمٕمد ،وآخف وصحبف ،واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمف حمٛمد ،احلٛمد هلل وطمده

يمب٤مر اًمٕمٚمامء ذم دورشمف اًمراسمٕم٦م قمنمة اعمٜمٕم٘مدة سمٛمديٜم٦م اًمٓم٤مئػ وم٘مد ٟمٔمر جمٚمس هٞمئ٦م 

ذم طمٙمؿ ـمقاف اًمقداع  -ـه1399\10\21طمتك  -ـه1399\10\10اسمتداء ُمـ 

وهؾ يٗمرق سملم ُمـ  ،همػممه٤موُمٕمتٛمرا أوًمٚمخ٤مرج ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ؾمقاء يم٤من طم٤مضم٤م أ

جٜم٦م يم٤من ؾمٗمره ُمس٤موم٦م ىمٍم وُمـ يم٤من دون ذًمؽ؟ واـمٚمع قمغم اًمبح٨م اًمذي أقمدشمف اًمٚم

اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ذم اعمقضقع سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اعمجٚمس ذم دورشمف 

وىمد شمبلم ًمف أن اًمٕمٚمامء خمتٚمٗمقن ذم شمٚمؽ اعمس٤مئؾ شمبٕم٤م ٓظمتالف  ،اًمث٤مًمث٦م قمنمة

ويمت٥م  ،وُمدون ذم يمت٥م إطم٤مدي٨م ،اضمتٝم٤مدهؿ واخلالف ومٞمٝم٤م ُمٕمروف سملم اًمٕمٚمامء
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 ،ري٤م قمغم إظمذ سمام يؽمضمح هلؿ دًمٞمٚمفوُم٤م زال قمٛمؾ اًمٕمٚمامء ضم٤م ،اًمٗم٘مف واعمٜم٤مؾمؽ

ًمف وأومٕم٤مًمف ُم٤م  ☺ ويٜمبٖمل ًمٚمح٤مج وهمػمه أن حيرص قمغم آىمتداء سمرؾمقل اهلل  ذم أىمقا

ًمذًمؽ يرى اعمجٚمس  ؛شظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ» :☺ ًم٘مقًمف  ؛اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمبٞمال

وُمذه٥م اًمٕم٤مُمل  ،ذم هذه اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م أن يستٗمتل اًمٕم٤مُمل ُمـ يثؼ سمديٜمف وأُم٤مٟمتف

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد، وآخف  .ه٥م ُمـ يٗمتٞمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُمذ

قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محٞمد أقمدت  رئٞمس اًمدورة هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء .وصحبف وؾمٚمؿ

 :اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سمحث٤م ذم ذًمؽ يِمٛمؾ ُم٤م يكم

 .ُمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩موـمقاف اًمقداع ٟمسؽ ُمست٘مؾ أ :أوٓ

 .اخلالف ذم طمٙمٛمف ُمع إدًم٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ :ٟمٞم٤مصم٤م

ممـ يٜمٗمر ظم٤مرج احلرم وهؾ يٓمٚم٥م ُمـ يمؾ ُمـ ٟمٗمر قمـ اًمبٞم٧م سمٕمد اًمٜمسؽ أ :صم٤مًمث٤م

 ؟ظم٤مرج ُمس٤موم٦م اًم٘مٍموظم٤مرج اعمقاىمٞم٧م أوأ

 ؟ُمتك يٓم٤مًم٥م سم٤مًمرضمقع ُمـ شمرك اًمقداع وهؾ يرضمع حمرُم٤م أم ٓ :راسمٕم٤م

٤م ُمـ أضمؾ ؿمدة اًمزطم٤مم صمؿ يٕمقد هؾ جيقز عمـ أدى اًمٜمسؽ أن يٜمٗمر ُم١مىمت :ظم٤مُمس٤م

وٟمٔمرا ًمؽماسمط وشمداظمؾ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ هلذه إُمقر رأجٜم٤م ذيمر ُم٤م ؟ًمٞمقدع

 .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وأتبٕمٜم٤مه سمخالص٦م ح٤م شمْمٛمٜمتف هذه اًمٜم٘مقل ،شمٞمرس ٟم٘مٚمف ومٞمٝم٤م جمتٛمٕم٤م

 :وومٞمام يكم ذيمر ذًمؽ

  زًمٚمٝمسم٤مظمتّم٤مر همػم خمؾ إن ؿم٤مء ا ىمٚم٧م:اًمٜم٘مقل ُمـ يمت٥م احلدي٨م وذوطمٝم٤م

قمـ  ،قمـ اسمـ ـم٤مووس ،طمدصمٜم٤م ُمسدد طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من) :ىم٤مل اًمبخ٤مري ؒ -أ 

أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ » :قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل ،أبٞمف

سم٤مب ) :ىمقًمف :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ؒ شسم٤مًمبٞم٧م إٓ أنف ظمٗمػ قمـ احل٤مئض
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دم قمغم اًمّمحٞمح  ـمقاف اًمقداع واضم٥م يٚمزم سمؽميمف) :ىم٤مل اًمٜمقوي (ـمقاف اًمقداع

ؾمٜم٦م ٓ رء ذم قه :وىم٤مل ُم٤مًمؽ وداود واسمـ اعمٜمذر ،ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامءقوه ،قمٜمدٟم٤م

ٓسمـ اعمٜمذر أنف واضم٥م ًمألُمر سمف إٓ أنف ٓ  [إوؾمط]واًمذي رأجتف ذم  .اٟمتٝمك (شمريمف

يمذا ذم رواي٦م قمبد اهلل سمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمغم  (أُمر اًمٜم٤مس) :ىمقًمف .جي٥م سمؽميمف رء

وىمد رواه ؾمٗمٞم٤من  ،(ظمٗمػ) :ويمذا ىمقًمف ،☺ يسؿ وم٤مقمٚمف واعمراد سمف اًمٜمبل اًمبٜم٤مء ح٤م مل 

 :وًمٗمٔمف قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل ،أجْم٤م قمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل قمـ ـم٤موس ومٍمح ومٞمف سم٤مًمرومع

ٓ يٜمٗمرن أطمد طمتك  :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،يم٤من اًمٜم٤مس يٜمٍمومقن ذم يمؾ وضمف»

ٞمد سمـ ُمٜمّمقر واًمذي ىمبٚمف قمـ ؾمٕمق( أظمرضمف ُمسٚمؿ ه1) .شيٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م

وهلذا وىمع ذم  ؛ومٙم٠من ـم٤مووؾم٤م طمدث سمف قمغم اًمقضمٝملم ،قمـ ؾمٗمٞم٤من سم٤مإلؾمٜم٤مديـ ومرىمٝمام

وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب ـمقاف  ،رواي٦م يمؾ ُمـ اًمراويلم قمٜمف ُم٤م مل ي٘مع ذم رواي٦م أظمر

وؾمٞم٠ميت اًمبح٨م ومٞمف ذم  ،اًمقداع ًمألُمر اعم١ميمد سمف وًمٚمتٕمبػم ذم طمؼ احل٤مئض سم٤مًمتخٗمٞمػ

سم٤مب اعمٕمتٛمر إذا ـم٤مف ـمقاف اًمٕمٛمرة صمؿ ) :اًمبخ٤مري أجْم٤مىم٤مل  .اًمب٤مب اًمذي سمٕمده

 .(؟ظمرج هؾ جيزئف ُمـ ـمقاف اًمقداع

 :ىم٤مًم٧م▲ ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م أومٚمح سمـ محٞمد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قم٤مئِم٦م قطمدصمٜم٤م أب

 ☺ وم٘م٤مل اًمٜمبل  ،ومٜمزًمٜم٤م سمرسف ،ظمرضمٜم٤م ُمٝمٚملم سم٤محل٩م ذم أؿمٝمر احل٩م وطمرم احل٩م»

ة ومٚمٞمٗمٕمؾ وُمـ يم٤من ُمٕمف هدي ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف هدي وم٠مطم٥م أن جيٕمٚمٝم٤م قمٛمر :ٕصح٤مسمف

ومٚمؿ شمٙمـ هلؿ  ،ورضم٤مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذوي ىمقة اهلدي ☺ ويم٤من ُمع اًمٜمبل  .ومال

ؾمٛمٕمتؽ شم٘مقل  :" ىمٚم٧م؟ُم٤م يبٙمٞمؽ" :وم٘م٤مل ،وأن٤م أبٙمل ☺ ومدظمؾ قمكم اًمٜمبل  ،قمٛمرة

 :ىم٤مل .ٓ أصكم :" ىمٚم٧م ؟وُم٤م ؿم٠منؽ" :ىم٤مل .ومٛمٜمٕم٧م اًمٕمٛمرة ،ٕصح٤مسمؽ ُم٤م ىمٚم٧م

ومٙمقين ذم طمجتؽ قمسك  ،قمٚمٞمؽ ُم٤م يمت٥م قمٚمٞمٝمـ ومال يرضك أن٧م ُمـ سمٜم٤مت آدم يمت٥م"

ومدقم٤م قمبد  ،ومٙمٜم٧م طمتك ٟمٗمرٟم٤م ُمـ ُمٜمك ومٜمزًمٜم٤م اعمحّم٥م :اهلل أن يرزىمٙمٝم٤م " ىم٤مًم٧م
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" اظمرج سم٠مظمتؽ ُمـ احلرم ومٚمتٝمؾ سمٕمٛمرة صمؿ اومرهم٤م ُمـ ـمقاومٙمام أنتٔمريمام  :اًمرمحـ وم٘م٤مل

 ومٜم٤مدى سم٤مًمرطمٞمؾ ذم ،ٟمٕمؿ :" ىمٚم٧م ؟ومرهمتام" :وم٘م٤مل ،ه٤مهٜم٤م " وم٠متٞمٜم٤م ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ

صمؿ ظمرج ُمقضمٝم٤م إمم  ،وُمـ ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ىمبؾ صالة اًمّمبح ،أصح٤مسمف وم٤مرحتؾ اًمٜم٤مس

سم٤مب اعمٕمتٛمر إذا ـم٤مف ـمقاف اًمٕمٛمرة صمؿ ظمرج هؾ ) :ىمقًمف :وىم٤مل احل٤مومظ شاعمديٜم٦م

وومٞمف ىمقًمف  ،أورد ومٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم قمٛمرهت٤م ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ (جيزئف ُمـ ـمقاف اًمقداع

 ش..ؾ سمٕمٛمرة صمؿ اومرهم٤م ُمـ ـمقاومٙماماظمرج سم٠مظمتؽ ُمـ احلرم ومٚمتٝم» :ًمٕمبد اًمرمحـ ☺ 

ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن اعمٕمتٛمر إذا ـم٤مف ومخرج إمم سمٚمده ) :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل .احلدي٨م

ويم٠من اًمبخ٤مري ح٤م مل يٙمـ ذم  .اٟمتٝمك (أنف جيزئف ُمـ ـمقاف اًمقداع يمام ومٕمٚم٧م قم٤مئِم٦م

طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمتٍميح سم٠مهن٤م ُم٤م ـم٤موم٧م ًمٚمقداع سمٕمد ـمقاف اًمٕمٛمرة مل يب٧م احلٙمؿ ذم 

إن إطمدى اًمٕمب٤مدشملم ٓ شمٜمدرج ذم إظمرى أن  :وأجْم٤م وم٢من ىمٞم٤مس ُمـ ي٘مقل ،ؽممج٦ماًم

ويستٗم٤مد ُمـ ىمّم٦م قم٤مئِم٦م أن اًمسٕمل إذا وىمع سمٕمد ـمقاف اًمريمـ  ،ي٘مقل سمٛمثؾ ذًمؽ هٜم٤م

أن َتٚمؾ اًمسٕمل سملم اًمٓمقاف  -إن ـمقاف اًمريمـ يٖمٜمل قمـ ـمقاف اًمقداع  :إن ىمٚمٜم٤م -

وىم٤مل  .ًمريمـ واًمقداع ُمٕم٤مواخلروج ٓ ي٘مٓمع إضمزاء اًمٓمقاف اعمذيمقر قمـ ا

قمـ  ،طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من :وزهػم سمـ طمرب ىم٤مٓ ،طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر :ُمسٚمؿ ؒ

يم٤من اًمٜم٤مس يٜمٍمومقن ذم يمؾ  :قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل ،ؾمٚمٞمامن إطمقل

ىم٤مل  .شٓ يٜمٗمرن أطمد طمتك يٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م» :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،وضمف

سمٙمر سمـ أيب قطمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر وأب .(ذم) :ومل ي٘مؾ .(يٜمٍمومقن يمؾ وضمف) :زهػم

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ اسمـ ـم٤مووس قمـ أبٞمف قمـ اسمـ  :ىم٤مٓ ،(واًمٚمٗمظ ًمسٕمٞمد) :ؿمٞمب٦م

أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمبٞم٧م إٓ أنف ظمٗمػ قمـ اعمرأة » :قمب٤مس ىم٤مل

 ،طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ ضمري٩م ،طمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ .(7) شاحل٤مئض

يمٜم٧م ُمع اسمـ قمب٤مس إذ ىم٤مل زيد سمـ ) :ىم٤مل ،ُمسٚمؿ قمـ ـم٤موسأظمؼمين احلسـ سمـ 
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وم٘م٤مل ًمف اسمـ  (؟شمٗمتل أن شمّمدر احل٤مئض ىمبؾ أن يٙمقن آظمر قمٝمده٤م سم٤مًمبٞم٧م :صم٤مسم٧م

 :ىم٤مل ؟☺ ومسؾ ومالٟم٦م إنّم٤مري٦م هؾ أُمره٤م سمذًمؽ رؾمقل اهلل  ،إُم٤م ٓ :قمب٤مس

 .(ُم٤م أراك إٓ ىمد صدىم٧م) :ي٘مقلقومرضمع زيد سمـ صم٤مسم٧م إمم اسمـ قمب٤مس يْمحؽ وه

طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ  ،وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ رُمح ،(ح)طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م  ،ٜم٤م ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمدطمدصم

طم٤مض٧م صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمٕمدُم٤م  :اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م وقمروة أن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،☺ ومذيمرت طمٞمْمتٝم٤م ًمرؾمقل اهلل  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ،أوم٤مض٧م

٤مض٧م وـم٤موم٧م إهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م أوم ،ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘مٚم٧م :" ىم٤مًم٧م؟أطم٤مسمستٜم٤م هل» :

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ " ومٚمتٜمٗمر" :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،سم٤مًمبٞم٧م صمؿ طم٤مض٧م سمٕمد اإلوم٤مض٦م

قمـ أبٞمف، قمـ قمٛمرة سمٜم٧م قمبد  ،قمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر ،ىمرأت قمغم ُم٤مًمؽ :ىم٤مل ،حيٞمك

إن صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل  ،ي٤م رؾمقل اهلل» :☺ قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل  ،اًمرمحـ

أخؿ شمٙمـ ىمد ـم٤موم٧م ُمٕمٙمـ  ،ًمٕمٚمٝم٤م حتبسٜم٤م" :☺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ىمد طم٤مض٧م

سم٤مب وضمقب ـمقاف ) :ىم٤مل اًمٜمقوي ؒش وم٤مظمرضمـ :ىم٤مل :سمغم :" ىم٤مًمقا !؟سم٤مًمبٞم٧م

 .(اًمقداع وؾم٘مقـمف قمـ احل٤مئض

( ومٞمف دًٓم٦م عمـ ىم٤مل 5) شٓ يٜمٗمرن أطمد طمتك يٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م» :☺ ىمقًمف 

وسمف ىم٤مل  ،٤ماًمّمحٞمح ذم ُمذهبٜمقوأنف إذا شمريمف ًمزُمف دم وه ،سمقضمقب ـمقاف اًمقداع

طمٜمٞمٗم٦م وأمحد قأيمثر اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ احلسـ اًمبٍمي واحلٙمؿ ومح٤مد واًمثقري وأب

وقمـ  ،ؾمٜم٦م ٓ رء ذم شمريمفقه :وىم٤مل ُم٤مًمؽ وداود واسمـ اعمٜمذر ،صمقرقوإؾمح٤مق وأب

أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمبٞم٧م إٓ أنف » :ىمقًمف .جم٤مهد روايت٤من يم٤معمذهبلم

ة احل٤مئض ًمقضمقب ـمقاف اًمقداع قمغم همػم احل٤مئض هذا دًمٞمؾ  شظمٗمػ قمـ اعمرأ

هذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م  ،وٓ يٚمزُمٝم٤م دم سمؽميمف ،وؾم٘مقـمف قمٜمٝم٤م

أهنؿ  ╚إٓ ُم٤م طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ قمٛمر وزيد سمـ صم٤مسم٧م  ،وأمحد واًمٕمٚمامء يم٤موم٦م
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دًمٞمؾ اجلٛمٝمقر هذا احلدي٨م وطمدي٨م صٗمٞم٦م اعمذيمقر  ،أُمروه٤م سم٤معم٘م٤مم ًمٓمقاف اًمقداع

 .سمٕمده

وذم طمديثٝم٤م دًمٞمؾ  ،اًمْمؿ أؿمٝمر ،سمْمؿ احل٤مء ويمرسه٤م (صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل) :٤مىمقهل -

وأنف ٓ  ،وأن ـمقاف اإلوم٤مض٦م ريمـ ٓ سمد ُمٜمف ،ًمس٘مقط ـمقاف اًمقداع قمـ احل٤مئض

وم٢من ذهب٧م إمم  ،وأن احل٤مئض شم٘مٞمؿ ًمف طمتك شمٓمٝمر ،يس٘مط قمـ احل٤مئض وٓ همػمه٤م

وسمٞم٤من إطمراُمف  وىمد ؾمبؼ طمدي٨م صٗمٞم٦م هذا ،وـمٜمٝم٤م ىمبؾ ـمقاف اإلوم٤مض٦م سم٘مٞم٧م حمرُم٦م

سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام )وضبٓمف وُمٕمٜم٤مه ووم٘مٝمف ذم أوائؾ يمت٤مب احل٩م ذم سم٤مب 

إذا ومرغ ُمـ احل٩م ) :ىم٤مل اعمّمٜمػ ؒ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع.(سم٤محل٩م

وم٢من أراد اخلروج ـم٤مف ًمٚمقداع وصغم  ،وأراد اعم٘م٤مم سمٛمٙم٦م مل يٙمٚمػ ـمقاف اًمقداع

 ،أنف جي٥م (:أطمدمه٤م) :ومٞمف ىمقٓن ؟وهؾ جي٥م ـمقاف اًمقداع أم ٓ ،ريمٕمتل اًمٓمقاف

ٕنف ؾمٜم٦م ومال جي٥م سمؽميمف  ؛دم» :ىم٤مل ☺ أن اًمٜمبل  ،¶ح٤م روى اسمـ قمب٤مس 

ومف قمـ اًمقداع ،يمس٤مئر ؾمٜمـ احل٩م ،دم ٕنف ٓ  ؛وإن ـم٤مف ًمٚمقداع صمؿ أىم٤مم مل يٕمتد سمٓمقا

وإن ـم٤مف صمؿ صغم ذم ـمري٘مف  ،وم٢مذا أراد أن خيرج أقم٤مد ـمقاف اًمقداع ،شمقديع ُمع اعم٘م٤مم

وإن ٟمز اًمٓمقاف وظمرج  ،ٕنف ٓ يّمػم سمذًمؽ ُم٘مٞمام ؛مل يٕمد اًمٓمقاف -ى زادا اؿمؽموأ

وم٢من يم٤من ُمـ ُمٙم٦م قمغم ُمس٤موم٦م شم٘مٍم ومٞمٝم٤م  ،إٟمف واضم٥م ٟمٔمرت (:وم٢من ىمٚمٜم٤م)صمؿ ذيمره 

ٕن اًمٓمقاف اًمث٤مين ًمٚمخروج  ؛وم٢من قم٤مد وـم٤مف مل يس٘مط اًمدم ،اًمّمالة اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمدم

ذم ُمس٤موم٦م ٓ شم٘مٍم ومٞمٝم٤م قر ذًمؽ وهوم٢من ذيم ،اًمث٤مين ومال جيزئف قمـ اخلروج إول

وجيقز ًمٚمح٤مئض أن شمٜمٗمر  ،ٕنف ذم طمٙمؿ اعم٘مٞمؿ ؛اًمّمالة ومٕم٤مد وـم٤مف ؾم٘مط قمٜمف اًمدم

أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر » :أنف ىم٤مل¶ح٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس  ؛سمال وداع

ة احل٤مئض وم٢من ٟمٗمرت احل٤مئض صمؿ  ،(1) شقمٝمدهؿ سم٤مًمبٞم٧م إٓ أنف ىمد ظمٗمػ قمـ اعمرأ

ٞم٤من ُمٙم٦م قم٤مدت وـم٤موم٧م وإن ظمرضم٧م ُمـ اًمبٜمٞم٤من مل يٚمزُمٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ذم سمٜم ،ـمٝمرت

ىم٤مل  (:إطمداه٤م) :أُم٤م إطمٙم٤مم ومٗمٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ .اًمنمح صمؿ ىم٤مل ؒ (اًمٓمقاف
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وهذا ٓ  ،ُمـ ومرغ ُمـ ُمٜم٤مؾمٙمف وأراد اعم٘م٤مم سمٛمٙم٦م ًمٞمس قمٚمٞمف ـمقاف اًمقداع :أصح٤مسمٜم٤م

همػمه ووإن أراد اخلروج ُمـ ُمٙم٦م إمم وـمٜمف أ ،همريب٤موظمالف ومٞمف ؾمقاء يم٤من ُمـ أهٚمٝم٤م أ

وإذا ـم٤مف صغم  ،ـم٤مف ًمٚمقداع وٓ رُمؾ ذم هذا اًمٓمقاف وٓ اضٓمب٤مع يمام ؾمبؼ

 :وذم هذا اًمٓمقاف ىمقٓن ُمِمٝمقران ذيمرمه٤م اعمّمٜمػ سمدًمٞمٚمٝمام ،ريمٕمتل اًمٓمقاف

طمٙم٤مه  ،وطمٙمل ـمريؼ آظمر أنف ؾمٜم٦م ىمقٓ واطمدا ،ؾمٜم٦م :واًمث٤مين ،أنف واضم٥م :أصحٝمام

إذا ظمرج سمال وداع  (:ٞم٦ماًمث٤مٟم) .أنف واضم٥م :واعمذه٥م .ضٕمٞمػ همري٥مقاًمراومٕمل وه

وًمزُمف اًمٕمقد ًمٚمٓمقاف ُم٤م مل يبٚمغ ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم ُمـ  ،وىمٚمٜم٤م جي٥م ـمقاف اًمقداع قمَم

وم٢من قم٤مد ىمبؾ سمٚمقهمف  ،وُمتك مل يٕمد ًمزُمف اًمدم ،وم٢من سمٚمٖمٝم٤م مل جي٥م اًمٕمقد سمٕمد ذًمؽ ،ُمٙم٦م

وسمف ىمٓمع  (أصحٝمام) :وإن قم٤مد سمٕمد سمٚمقهمٝم٤م ومٓمري٘م٤من ،ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم ؾم٘مط قمٜمف اًمدم

 ،ٓ يس٘مط (:أصحٝمام) :طمٙم٤مه اخلراؾم٤مٟمٞمقن وضمٝم٤من (:واًمث٤مين) .س٘مطٓ ي :اجلٛمٝمقر

 .يس٘مط (:واًمث٤مين)

 ؛ًمٞمس قمغم احل٤مئض وٓ قمغم اًمٜمٗمس٤مء ـمقاف وداع وٓ دم قمٚمٞمٝم٤م ًمؽميمف (:اًمث٤مًمث٦م)

ًمٙمـ يستح٥م هل٤م أن شم٘مػ قمغم سم٤مب اعمسجد  ،ٕهن٤م ًمٞمس٧م خم٤مـمب٦م سمف ًمٚمحدي٨م اًمس٤مسمؼ

ـمٝمرت احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء وم٢من يم٤من قوًم.شمٕم٤مممسمام ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل قوشمدقم ،احلرام

وإن يم٤من سمٕمد ُمس٤موم٦م  ،ًمزوال قمذره٤م ؛ىمبؾ ُمٗم٤مرىم٦م سمٜم٤مء ُمٙم٦م ًمزُمٝم٤م ـمقاف اًمقداع

وإن يم٤من سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م ُمٙم٦م وىمبؾ ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم وم٘مد  ،اًم٘مٍم مل يٚمزُمٝم٤م اًمٕمقد سمال ظمالف

 .وٟمص أن اعم٘مٍم سمؽمك اًمٓمقاف يٚمزُمف اًمٕمقد ،أنف ٓ يٚمزُمٝم٤م :ٟمص اًمِم٤مومٕمل

 ؛اًمٗمرق يمام ٟمص قمٚمٞمف وسمف ىمٓمع اعمّمٜمػ واجلٛمٝمقر (اعمذه٥م)٤مب ـمري٘م٤من: وًمألصح

يٜمبٖمل أن ي٘مع ـمقاف اًمقداع سمٕمد مجٞمع  (:اًمراسمٕم٦م) .ٕنف ُم٘مٍم سمخالف احل٤مئض

ًمِمٖمؾ همػم وإن يم٤من ًمٖمػم قمذر أ :وم٢من ُمٙم٨م ٟمٔمر ،ويٕم٘مبف اخلروج سمال ُمٙم٨م ،إؿمٖم٤مل

ء ُمت٤مع أ ٤مدة ُمريض ًمزُمف إقم٤مدة قمٞموزي٤مرة صديؼ أوىمْم٤مء ديـ أوأؾمب٤مب اخلروج يمنما

ء اًمزاد وؿمد اًمرطمؾ وٟمحقمه٤م ،اًمٓمقاف ومٝمؾ  ،وإن اؿمتٖمؾ سم٠مؾمب٤مب اخلروج يمنما



   

 
341 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

وذيمر إُم٤مم احلرُملم ومٞمف  ،ىمٓمع اجلٛمٝمقر سم٠منف ٓ حيت٤مج :ومٞمف ـمري٘م٤من ؟حيت٤مج إمم إقم٤مدشمف

ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ذم  ،أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومّماله٤م ُمٕمٝمؿ مل يٕمد اًمٓمقافقوًم ،وضمٝملم

طمٙمؿ ـمقاف اًمقداع طمٙمؿ ؾم٤مئر أنقاع  (:اخل٤مُمس٦م) .ٕصح٤مبواشمٗمؼ قمٚمٞمف ا ،اإلُمالء

وومٞمف وضمف ٕيب يٕم٘مقب إجبقردي أنف يّمح سمال  ،اًمٓمقاف ذم إريم٤من واًمنموط

همٚمط قوه ،وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من اًمقضمف ذم ومّمؾ ـمقاف اًم٘مدوم ،ـمٝم٤مرة ودمؼم اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمدم

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .فم٤مهر

 ،ومٞمف ظمالف ؟ؽ أم قمب٤مدة ُمست٘مٚم٦مهؾ ـمقاف اًمقداع ُمـ مجٚم٦م اعمٜم٤مؾم (:اًمس٤مدؾم٦م)

ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ وًمٞمس قمغم احل٤مج واعمٕمتٛمر ـمقاف وداع قه :وم٘م٤مل إُم٤مم احلرُملم واًمٖمزازم

ًمٞمس ـمقاف اًمقداع ُمـ  :وىم٤مل اًمبٖمقي واعمتقزم وهمػممه٤م ،إذا ظمرج ُمـ ُمٙم٦م خلروضمف

قمب٤مدة ُمست٘مٚم٦م ي١مُمر هب٤م يمؾ ُمـ أراد ُمٗم٤مرىم٦م ُمٙم٦م إمم ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم قسمؾ ه ،اعمٜم٤مؾمؽ

وهذا اًمث٤مين أصح قمٜمد اًمراومٕمل وهمػمه ُمـ اعمح٘م٘ملم شمٕمٔمٞمام  ،آوم٤مىمٞم٤مو٤من ُمٙمٞم٤م أؾمقاء يم

 :ىم٤مل اًمراومٕمل ،ًمٚمحرم وشمِمبٞمٝم٤م ٓىمتْم٤مء ظمروضمف اًمقداع سم٤مىمتْم٤مء دظمقًمف اإلطمرام

وٕن إصح٤مب اشمٗم٘مقا قمغم أن اعمٙمل إذا طم٩م وٟمقى قمغم أن ي٘مٞمؿ سمقـمٜمف ٓ ي١مُمر 

يم٤من ُمـ قوًم ،ىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م ٓ وداع قمٚمٞمفويمذا أوم٤مىمل إذا طم٩م وأراد اإل ،سمٓمقاف اًمقداع

ومم٤م يستدل سمف ُمـ اًمسٜم٦م ًمٙمقٟمف ًمٞمس  ،هذا يمالم اًمراومٕمل ،مجٚم٦م اعمٜم٤مؾمؽ ًمٕمؿ احلجٞم٩م

ي٘مٞمؿ » :ىم٤مل ☺ أن رؾمقل اهلل  :وهمػمه [صحٞمح ُمسٚمؿ]ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ ُم٤م صمب٧م ذم 

( وضمف اًمدًٓم٦م أن ـمقاف اًمقداع يٙمقن قمٜمد 1) شاعمٝم٤مضمر سمٛمٙم٦م سمٕمد ىمْم٤مء ٟمسٙمف صمالصم٤م

 - .واهلل أقمٚمؿ .وطم٘مٞم٘متف أن يٙمقن ىمْم٤مه٤م يمٚمٝم٤م ،ع وؾمامه ىمبٚمف ىم٤مضٞم٤م ًمٚمٛمٜم٤مؾمؽاًمرضمق

 :مم٤م شم٘مدم يتٚمخص ُم٤م ي٠ميت

إُم٤مم احلرُملم  :ُمٜمٝمؿ ،إن ـمقاف اًمقداع ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ :ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء - 1

 .ُمذه٥م أمحد واًمِم٤مومٕملقوه ،واًمٖمزازم
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ٛمٞم٦م ذم أطمد اًمبٖمقي واعمتقزم واسمـ شمٞم :ُمٜمٝمؿ ،قمب٤مدة ُمست٘مٚم٦مقه :وىم٤مل آظمرون

م ،شمٕمٔمٞمام ًمٚمحرم ؛ىمقًمٞمف  ،وشمِمبٞمٝم٤م ٓىمتْم٤مء ظمروضمف اًمقداع سم٤مىمتْم٤مء دظمقًمف اإلطمرا

وقمـ  ،ًمٙمٜمف ؾم٘مط قمـ اعمٙمل إذا مل خيرج ،يم٤من ُمـ مجٚم٦م اعمٜم٤مؾمؽ ًمٕمؿ احلجٞم٩مقوٕنف ًم

ي٘مٞمؿ اعمٝم٤مضمر سمٛمٙم٦م سمٕمد ىمْم٤مء ٟمسٙمف » :وحلدي٨م ،أوم٤مىمل إذا ٟمقى اإلىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م

يٓمٚم٥م ممـ ٟمٗمر سمٕمد  :وقمغم إول ،ؾ اًمقداع قمٜمد ٟمٗمرهومسامه ىم٤مضٞم٤م ٟمسٙمف ىمب شصمالصم٤م

 .يٓمٚم٥م ممـ ٟمٗمر ُمـ ُمٙم٦م ُمٓمٚم٘م٤م :وقمغم اًمث٤مين ،ٟمسؽ وم٘مط

 ؛ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مقوه .إن ـمقاف اًمقداع واضم٥م :ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م - 2

ٟمسٞم٤مٟم٤م ًمزُمف وضمٝمال أوومٛمـ شمريمف قمٛمدا أ ،وهنٞمف قمـ اًمٜمٗمر ىمبٚمف ،سمف ☺ ُٕمر اًمٜمبل 

وقمٚمٞمف ٓ ي٠مثؿ  ،ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦مقسم٠منف ؾمٜم٦م وه :وىم٤مل اح٤مًمٙمٞم٦م ،ُمتٕمٛمداوأثؿ إن يم٤من  ،دم

وقمٚمؿ مم٤م ؾمبؼ أن وىم٧م ـمقاف اًمقداع إٟمام يٙمقن سمٕمد ومراغ  .وٓ دم قمٚمٞمف ،ُمـ شمريمف

 .احل٤مج ُمـ مجٞمع ٟمسٙمف

يم٤من ذًمؽ إمم قىمٞمؾ: يٓمٚم٥م ـمقاف اًمقداع ممـ ٟمٗمر سمٕمد ٟمسٙمف ُمـ ُمٙم٦م، وًم - 3

وىمٞمؾ: يٓمٚم٥م ُمـ يمؾ  .ٜمٝمل قمـ شمريمف قمٜمد اًمٜمٗمرًمٕمٛمقم إُمر سمف واًم ؛طمدود احلرم وم٘مط

ودون ُمس٤موم٦م  ،يم٤من دون اعمقاىمٞم٧مقوًم ،ُمـ ٟمٗمر سمٕمد ٟمسٙمف إمم ظم٤مرج طمدود احلرم

 .ٓ ممـ ٟمٗمر ُمـ ُمٙم٦م إمم داظمؾ طمدود احلرم ،اًم٘مٍم

 وىمٞمؾ: ٓ يٓمٚم٥م ممـ ٟمٗمر سمٕمد ٟمسٙمف إمم اعمقاىمٞم٧م ومام دوهن٤م.

 ،ٕنف ذم طمٙمؿ اعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م ؛ٓ يٓمٚم٥م ممـ ٟمٗمر إمم ُم٤م دون ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم :وىمٞمؾ

وذًمؽ  ،إمم اًمتٜمٕمٞمؿ ًمتحرم ُمٜمف سمٕمٛمرة ¶وخلروج قم٤مئِم٦م ُمع أظمٞمٝم٤م قمبد اًمرمحـ 

وٓ يٓمٚم٥م ممـ طم٩م  .واًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ احلؾ ،ومل ي٠مُمرمه٤م سمقداع ،☺ قمغم قمٚمؿ ُمٜمف 

اقمتٛمر وٟمقى اإلىم٤مُم٦م وأ ،وٓ ُمـ آوم٤مىمل طم٩م ،اقمتٛمر ُمـ أهؾ ُمٙم٦م واعم٘مٞمٛملم هب٤موأ
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يستح٥م ٕهؾ ُمٙم٦م إذا طمجقا  :يقؾمػقوىم٤مل أب ،ر إولىمبؾ اًمٜمٗموسمٛمٙم٦م ُمٓمٚم٘م٤م أ

 .اقمتٛمروا أن يٓمقومقا ـمقاف اًمقداعوأ

وضم٥م قمٚمٞمف أن يرضمع  ،ٟمسٞم٤مٟم٤موُمـ شمرك ـمقاف اًمقداع قمٛمدا أ :ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م - 4

جي٥م قمٚمٞمف  :ىم٤مل ،وُمـ ىم٤مل سمقضمقسمف ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،ًمٞمٓمقومف ُم٤م مل يتج٤موز اعمٞم٘م٤مت

 جي٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع وقمٚمٞمف دم وقمَم اهلل إن وإٓ مل ،اًمرضمقع ُم٤م مل يبٚمغ ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم

 :وم٘مٞمؾ ،وم٢من رضمع سمٕمد سمٚمقغ ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم وـم٤مف .وهٙمذا قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ،يم٤من قم٤مُمدا

ٓ يس٘مط ًمت٘مرر وضمقسمف ذم ذُمتف  :وىمٞمؾ ،إلشمٞم٤مٟمف سمام وضم٥م قمٚمٞمف ،يس٘مط قمٜمف اًمدم

وإن رضمع ىمبؾ سمٚمقغ ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم  ،ويٙمقن رضمققمف سم٢مطمرام ،سمٛمج٤موزشمف اعمس٤موم٦م

إن ـمقاف اًمقداع ؾمٜم٦م مل  :وُمـ ىم٤مل ،ومال دم قمٚمٞمف وٓ إطمرام قمٚمٞمف ذم رضمققمف ،وـم٤مف

يٚمزم ُمـ ٟمٗمر ُمـ ُمٙم٦م سمٕمد ٟمسٙمف دون اًمقداع أن يرضمع ًمٞمٓمقف ومل ي١مصمٛمف ومل يقضم٥م 

سمٚمغ أىمَم ققمغم ُمـ شمرك ـمقاف اًمقداع أن يرضمع ًمٞمٓمقومف وًم :وىم٤مل اسمـ طمزم .قمٚمٞمف دُم٤م

 .إرض ذم ؾمٗمره

ٓ جيقز عمـ أدى اًمٜمسؽ أن يٜمٗمر ُمـ  :ًمقداعقمغم اًم٘مقل سمقضمقب ـمقاف ا - 5 

ومف سمٕمد قوًم ،زطم٤مموُم١مىمت٤م دون ـمقاف وداع عمرض أقُمٙم٦م وًم ُمع ٟمٞمتف أن يٕمقد ًمٓمقا

هذا ُم٤م شمٞمرس إقمداده، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم  .زوال اًمزطم٤مموؿمٗم٤مئف أ

 ا ـه.وآخف وصحبف ،قمبده ورؾمقًمف حمٛمد

ىمرار هٞمئ٦م يمب٤مر قوه وضم٤مء هب٤م اًم٘مرار اًمث٤مٟمك أُم٤م قمـ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومتٕمتؼم ٟم٤مزًم٦م

 -ـه 1393 \ 11 \ 12وشم٤مريخ  (21)اًمٕمٚمامء رىمؿ 
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 :واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده وسمٕمد ،احلٛمد هلل وطمده

ومبٜم٤مء قمغم اخلٓم٤مب اًمقارد ًمٗمْمٞمٚم٦م رئٞمس إدارات اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء 

 -ـه1393\3\23شم٤مريخ و (267)ُمـ ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل رىمؿ  واًمدقمقة واإلرؿم٤مد

 \21وشم٤مريخ  (10612\26)ٟم٤مئ٥م وزير اًمداظمٚمٞم٦م رىمؿ قاعمبٜمل قمغم ظمٓم٤مب ؾمٛم

طمٙمؿ اًمسٕمل ومقق )سمخّمقص اًمرهمب٦م ذم إسمداء احلٙمؿ اًمنمقمل ذم  -ـه 1393\3

وسمٜم٤مء  ،ًمٞمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ قمالج ازدطم٤مم احلج٤مج أج٤مم اعمقؾمؿ (ؾم٘مػ اعمسٕمك

ذم ضمدول أقمامل هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء ذم  قمغم ُم٤م رآه ومْمٞمٚمتف ُمـ إدراج هذا اعمقضقع

وذم شمٚمؽ اًمدورة ضمرى آـمالع قمغم أوراق  ،دورهت٤م اًمراسمٕم٦م وم٘مد شمؿ إدراج ذًمؽ

يمام ضمرى آـمالع قمغم اًمبح٨م اعم٘مدم ُمـ إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ،اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمتٗمت٤مء

وسمٕمد دراؾم٦م  .واعمٕمد ُمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،هلٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء

 ،واؾمتٕمراض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ اًمٓمقاف واًمسٕمل واًمرُمل رايمب٤م ،اعمس٠مخ٦م

طمٙمؿ اًمٓمقاف ومقق أؾمٓمح٦م احلرم  ويمذا ،ىم٤مقمٝم٤موواًمّمالة إمم هقاء اًمٙمٕمب٦م أ

وسمٕمد شمداول اًمرأي  .وطمٙمٛمٝمؿ سم٠من ُمـ ُمٚمؽ أرض٤م ُمٚمؽ أؾمٗمٚمٝم٤م وأقماله٤م ،وأروىمتف

ت٤مء سمجقاز اًمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك قمٜمد واعمٜم٤مىمِم٦م اٟمتٝمك اعمجٚمس سم٤مٕيمثري٦م إمم اإلوم

وأن ٓ خيرج قمـ ُمس٤مُمت٦م اعمسٕمك  ،سمنمط اؾمتٞمٕم٤مب ُم٤م سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ،احل٤مضم٦م

 :قمرض٤م ح٤م ي٠ميت

ٕن طمٙمؿ أقمغم إرض وأؾمٗمٚمٝم٤م شم٤مسمع حلٙمٛمٝم٤م ذم اًمتٛمٚمؽ وآظمتّم٤مص  -1

 .ومٚمٚمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك طمٙمؿ اًمسٕمل قمغم أرضف ،وٟمحقمه٤م

ؿ ُمـ أنف جيقز ًمٚمح٤مج واعمٕمتٛمر أن يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م ويسٕمك ح٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚم - 2

ومٛمـ  ،وًمٖمػم قمذر قمغم ظمالف ُمـ سمٕمْمٝمؿ ،سملم اًمّمٗم٤م واعمروة رايمب٤م ًمٕمذر سم٤مشمٗم٤مق
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إذ اًمٙمؾ همػم ُمب٤مذ  ،يسٕمك ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك يِمبف ُمـ يسٕمك رايمب٤م سمٕمػما وٟمحقه

ازدطم٤مم وم٢من  ،وقمغم رأي ُمـ ٓ يرى ضمقاز اًمسٕمل رايمب٤م ًمٖمػم قمذر ،ًمألرض ذم ؾمٕمٞمف

 .اًمسٕم٤مة ذم احل٩م يٕمتؼم قمذرا يؼمر اجلقاز

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اؾمت٘مب٤مل ُم٤م ومقق اًمٙمٕمب٦م ُمـ هقاء ذم اًمّمالة  - 3 

وم٤مًمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك  ،سمٜم٤مء قمغم أن اًمٕمؼمة سم٤مًمب٘مٕم٦م ٓ سم٤مًمبٜم٤مء ،يم٤مؾمت٘مب٤مل سمٜم٤مئٝم٤م

 .يم٤مًمسٕمل قمغم أرضف

 ،واظمتٚمٗمقا ذم إومْمؾ ُمٜمٝمام ،اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أنف جيقز اًمرُمل رايمب٤م وُم٤مؿمٞم٤م - 4

وم٢من يمال ُمٜمٝمام ٟمسؽ  ،وم٢مذا ضم٤مز رُمل اجلٛمرات رايمب٤م ضم٤مز اًمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك

سمؾ اًمسٕمل ومقق اًمس٘مػ أىمرب  ،أدي ُمـ همػم ُمب٤مذة ُم١مدي٦م ًمألرض اًمتل أداه قمٚمٞمٝم٤م

ح٤م ذم اًمبٜم٤مء ُمـ  ؛اًمٕمٛمرة ومقق اًمبٕمػم وٟمحقهوُمـ أداء أي ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م أ

 .ٓ يقضمد ذم اعمرايم٥م اًمثب٤مت اًمذي

ٕن اًمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك ٓ خيرج قمـ ُمسٛمك اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م  - 5

وح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمتٞمسػم قمغم اعمسٚمٛملم واًمتخٗمٞمػ مم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمْمٞمؼ  ؛واعمروة

  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّٱ :وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وآزدطم٤مم
  َّجت هب مب خب حب  جب هئُّٱ :( وىم٤مل شمٕم٤ممم1)[185]اًمب٘مرة:   َّمخ
سمؾ إن ومٞمام شم٘مدم ُمـ اعمؼمرات  ،ؾمٜم٦موُمع قمدم وضمقد ُم٤م يٜم٤مومٞمف ُمـ يمت٤مب أ  [78]احل٩م: 

رأجف ذم  وىمد ذيمر اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ؒ .ُم٤م ي١ميد اًم٘مقل سم٤مجلقاز قمٜمد احل٤مضم٦م

 (:131)عمحٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ص [اإليْم٤مح]وم٘م٤مل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم  :اعمس٠مخ٦م

صح٦م  ،اعمسجد ُمسجدا ُمر ذم هقاء اعمسٕمك وم٘مٞم٤مس ضمٕمٚمٝمؿ هقاءوُمِمك أق)وًم

وؾمٚمٞمامن سمـ  ،وقمبد اًمٕمزيز سمـ ص٤مًمح ،حمٛمد سمـ طمريم٤من :أُم٤م اعمِم٤ميخ .ـها .ؾمٕمٞمف(

وم٘مد شمقىمٗمقا ذم  -وراؿمد سمـ ظمٜملم  ،وقمبد اهلل سمـ همدي٤من ،وص٤مًمح سمـ حلٞمدان ،قمبٞمد
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وًمف وضمٝم٦م  ،وأُم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ومػمى قمدم ضمقاز ذًمؽ .هذه اعمس٠مخ٦م

 .وقمغم آخف وصحبف وؾمٚمؿ ،وصغم اهلل قمغم حمٛمد ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼٟمٔمر ذم اعمٜمع ُمروم٘م٦م 

 .قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محٞمد رئٞمس اًمدورة اًمث٤مًمث٦م هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء

وًمٚمٗم٤مئدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمدارؾم٦م ورم ؾمٞم٤مق اًمتقضٞمح ًمٚم٘مرار سملم يديؽ أظمك  ىمٚم٧م 

ٙمؿ اًمسٕمل قمـ طم مم٤م ضم٤مء سم٤مًمبح٨م اعمٕمد اعمذيمقر ورضمع إًمٞمف سم٤مًم٘مرار ُمـ أُمقر اًمداقمٞم٦م

  .ومقق ؾم٘مػ اعمسٕمك

ًمٞمامنقطمدصمٜم٤م أب [:صحٞمحف]ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم  :إُمر إول أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قمـ  ،ا

 :سمـ ؾمٝمؾ أظمؼمهوأن قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر :طمدصمٜمل ـمٚمح٦م سمـ قمبد اهلل :اًمزهري ىم٤مل

ُمـ فمٚمؿ ُمـ » :ي٘مقل ☺ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ◙أن ؾمٕمٞمد سمـ زيد 

وذم احلدي٨م حتريؿ اًمٔمٚمؿ  :اسمـ طمجر ىم٤مل شإرض ؿمٞمئ٤م ـمقىمف ُمـ ؾمبع أرضلم

ىم٤مًمف  ،وأنف ُمـ اًمٙمب٤مئر ،وإُمٙم٤من همّم٥م إرض ،وشمٖمٚمٞمظ قم٘مقسمتف ،واًمٖمّم٥م

وأن ُمـ ُمٚمؽ أرض٤م  ،ويم٠منف ومرقمف قمغم أن اًمٙمبػمة ُم٤م ورد ومٞمف وقمٞمد ؿمديد ،اًم٘مرـمبل

 ،سمئرا سمٖمػم رض٤مهووًمف أن يٛمٜمع ُمـ طمٗمر حتتٝم٤م رسسم٤م أ ،ُمٚمؽ أؾمٗمٚمٝم٤م إمم ُمٜمتٝمك إرض

ُمٚمؽ فم٤مهر إرض ُمٚمؽ سم٤مـمٜمٝم٤م سمام ومٞمف ُمـ طمج٤مرة صم٤مسمت٦م وأبٜمٞم٦م وُمٕم٤مدن وومٞمف أن ُمـ 

 ـها .ُم٤م مل يرض سمٛمـ جي٤موره ،وأن ًمف أن يٜمزل سم٤محلٗمر ُم٤م ؿم٤مء ،وهمػم ذًمؽ

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  :ىم٤مل ◙سمٕمد أن ؾم٤مق طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد  :وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل -

د ذيمر ُم٤م يستٗم٤م شُمـ فمٚمؿ ُمـ إرض ؿمٞمئ٤م ـمقىمف ُمـ ؾمبع أرضلم» :ي٘مقل ☺ اهلل 

وًمف أن يٛمٜمع ُمـ طمٗمر  ،ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُمٚمؽ أرض٤م ُمٚمؽ أؾمٗمٚمٝم٤م إمم ُمٜمتٝم٤مه٤م :ُمٜمف

 :وىم٤مل اسمـ اجلقزي ،ىم٤مًمف اخلٓم٤ميب ،ٓوؾمقاء أض ذًمؽ سم٠مرضف أ ،سمئرا وحتتٝم٤م رسسم٤م أ

وىمد اظمتٚمػ ومٞمام إذا طمٗمر أرضف  :وىم٤مل اًم٘مرـمبل ،ٕن طمٙمؿ أؾمٗمٚمٝم٤م شمبع ٕقماله٤م

وقمغم ذًمؽ ومٚمف أن يٜمزل  ،سمؾ ًمٚمٛمسٚمٛملم :وىمٞمؾ ،ًمفقه :ؿمبٝمف وم٘مٞمؾوومقضمد ومٞمٝم٤م ُمٕمدٟم٤م أ
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ويمذًمؽ ًمف أن يرومع ذم اهلقاء اعم٘م٤مسمؾ ًمذًمؽ اًم٘مدر ُمـ  ،سم٤محلٗمر ُم٤م ؿم٤مء ُم٤م مل يرض سمج٤مره

 ـها .إرض ُمـ اًمبٜم٤مء ُم٤م ؿم٤مء ُم٤م مل يرض سم٠مطمد

ُمـ رواي٦م اسمـ  ☺ وىمد ضم٤مءت أطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب قمـ اًمٜمبل  :إُمر اًمث٤مين -

 :وُمـ رواي٦م أم ؾمٚمٛم٦م ش،قمغم سمٕمػمقف سم٤مًمبٞم٧م وهـم٤م ☺ أن اًمٜمبل » :قمب٤مس

وىمد سمقب  ،شـمقذم وأن٧م رايمب٦م :وم٘م٤مل ،أين أؿمتٙمل ☺ ؿمٙمقت إمم رؾمقل اهلل »

صمؿ ؾم٤مق احلديثلم  (سم٤مب اعمريض يٓمقف رايمب٤م) :وم٘م٤مل [صحٞمحف]اًمبخ٤مري ذم 

ىم٤مل اسمـ طمجر: أن اعمّمٜمػ محؾ  ،وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،طمدي٨م اسمـ قمب٤مس :اًمس٤مسم٘ملم

ومف  وأؿم٤مر سمذًمؽ إمم ُم٤م أظمرضمف  ،ب٤م قمغم أنف يم٤من قمـ ؿمٙمقىرايم ☺ ؾمب٥م ـمقا

يِمتٙمل ومٓم٤مف قمغم قُمٙم٦م وه ☺ ىمدم اًمٜمبل » :داود ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس سمٚمٗمظقأب

ه اًمٜم٤مس  ☺ أن اًمٜمبل » :ووىمع ذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمسٚمؿ ،شراطمٚمتف ـم٤مف رايمب٤م ًمػما

 ؛ذم طمج٦م اًمقداع قمغم راطمٚمتف يستٚمؿ احلجر سمٛمحجٜمف ☺ وـم٤مف اًمٜمبل  .وًمٞمس٠مخقه

ه اًمٜم٤مس وطمٞمٜمئذ ٓ  ،ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ومٕمؾ ذًمؽ ُٕمريـ .شوينمف ًمٞمس٠مخقه ،ًمػما

إٓ أن  ،ويمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘متيض اجلقاز ،دًٓم٦م ومٞمف قمغم ضمقاز اًمٓمقاف رايمب٤م ًمٖمػم قمذر

ومف  ،واًمذي يؽمضمح اعمٜمع ،اعمٌم أومم واًمريمقب ُمٙمروه شمٜمزهي٤م ويمذا أم  ☺ ٕن ـمقا

ـمقذم ُمـ وراء » :طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ووىمع ذم ،ؾمٚمٛم٦م يم٤من ىمبؾ أن حيقط اعمسجد

إذ  ،وإذا طمقط اعمسجد اُمتٜمع داظمٚمف ،وهذا ي٘متيض ُمٜمع اًمٓمقاف ذم اعمٓم٤مف ،شاًمٜم٤مس

وم٢مٟمف يم٤من ٓ حيرم  ،سمخالف ُم٤م ىمبٚمف ،ومال جيقز سمٕمد اًمتحقيط ،ٓ ي١مُمـ اًمتٚمقي٨م

وقمغم هذا ومال ومرق ذم اًمريمقب إذا ؾم٤مغ سملم اًمبٕمػم واًمٗمرس  ،اًمتٚمقي٨م يمام ذم اعمسٕمك

رايمب٤م ومٚمٚمح٤مضم٦م إمم أظمذ اعمٜم٤مؾمؽ قمٜمف وًمذًمؽ قمده  ☺ وأُم٤م ـمقاف اًمٜمبل  ،واحلامر

  ـها .سمٕمض ُمـ مجع ظمّم٤مئّمف ومٞمٝم٤م
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ـم٤مف اًمٜمبل » :ىم٤مل .¶سم٢مؾمٜم٤مده إمم اسمـ قمب٤مس  [صحٞمح اًمبخ٤مري]وذم  -

وأظمرج ُمسٚمؿ  :ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل شذم طمج٦م اًمقداع قمغم سمٕمػم يستٚمؿ اًمريمـ سمٛمحجـ ☺ 

 ،شيٓمقف سم٤مًمبٞم٧م ويستٚمؿ اًمريمـ سمٛمحجـ ☺ رأج٧م رؾمقل اهلل » :قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ

ذم طمج٦م اًمقداع قمغم راطمٚمتف يستٚمؿ  ☺ ـم٤مف اًمٜمبل » :وروى ُمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر

ه اًمٜم٤مس ،احلجر سمٛمحجٜمف ـم٤مف » :ذيمر ُمٕمٜم٤مه ىمقًمف :ىم٤مل ... شوًمٞمنمف ًمٞمس٠مخقه ،ًمػما

اؾمتالُمف سم٤معمحجـ رايمب٤م  :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل .شذم طمج٦م اًمقداع قمغم سمٕمػم ☺ اًمٜمبل 

إومْمؾ أن  :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م :وىم٤مل اًمٜمقوي :إمم أن ىم٤مل ...ِمٙمقى سمفحيتٛمؾ أن يٙمقن ًم

يم٤من حيت٤مج إمم فمٝمقره وأ ،وٓ يريم٥م إٓ ًمٕمذر ُمـ ُمرض وٟمحقه ،يٓمقف ُم٤مؿمٞم٤م

إمم  ...ًمٙمٜمف ظمالف إومم ،وم٢من يم٤من ًمٖمػم قمذر ضم٤مز سمال يمراه٦م ،ًمٞمستٗمتك وي٘متدى سمف

وإن يم٤من  ،رء قمٚمٞمفإن ـم٤مف رايمب٤م ًمٕمذر أضمزأ وٓ  :طمٜمٞمٗم٦مقوىم٤مل ُم٤مًمؽ وأب :أن ىم٤مل

وىم٤مل اسمـ  -اه .وإن يم٤من سمٛمٙم٦م أقم٤مد اًمٓمقاف :طمٜمٞمٗم٦مقىم٤مل أب ،ًمٖمػم قمذر ومٕمٚمٞمف دم

 :ومّمؾ :إمم أن ىم٤مل ...ٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤م ذم صح٦م ـمقاف اًمرايم٥م إذا يم٤من ًمف قمذر :ىمداُم٦م

وهذا  ،حمٛمقٓ ًمٖمػم قمذر ومٛمٗمٝمقم يمالم اخلرىمل أنف ٓ جيزئووم٠مُم٤م اًمٓمقاف رايمب٤م أ

وٕهن٤م  شاًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م صالة» :ىم٤مل ☺ ٕن اًمٜمبل  ؛أمحد إطمدى اًمرواي٤مت قمـقه

جيزئف وجيؼمه  :واًمث٤مٟمٞم٦م ،قمب٤مدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمبٞم٧م ومٚمؿ جيز ومٕمٚمٝم٤م رايمب٤م ًمٖمػم قمذر يم٤مًمّمالة

وم٢من  ،يٕمٞمد ُم٤م يم٤من سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م :طمٜمٞمٗم٦م إٓ أنف ىم٤ملقوسمف ىم٤مل أب ،ىمقل ُم٤مًمؽقوه ،سمدم

وىمػ سمٕمروم٦م ق٩م وم٠مؿمبف ُم٤م ًمٕنف شمرك صٗم٦م واضمب٦م ُمـ واضمب٤مت احل ؛رضمح ضمؼمه سمدم

سمٙمر قاظمت٤مره٤م أب .جيزئف وٓ رء قمٚمٞمف :واًمث٤مًمث٦م ،هن٤مرا ودومع ىمبؾ همروب اًمِمٛمس

أُمر سم٤مًمٓمقاف ُمٓمٚم٘م٤م ومٙمٞمٗمام أتك  ☺ ٕن اًمٜمبل  ؛وهل ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل واسمـ اعمٜمذر

ومّمؾ وم٠مُم٤م اًمسٕمل رايمب٤م ومٞمجزئف  :سمف أضمزأه وٓ جيقز شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ إٓ سمدًمٞمؾ صمؿ ىم٤مل

 ـها .ٕن اعمٕمٜمك اًمذي ُمٜمع اًمٓمقاف رايمب٤م همػم ُمقضمقد ومٞمف ؛قمذرًمٕمذر وًمٖمػم 
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حمٛمقٓ ًمٖمػم قمذر مل جيزئف اًمٓمقاف وؾمٕمك رايمب٤م أووىم٤مل اًمبٝمقيت: وُمـ ـم٤مف أ -

وٕنف قمب٤مدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمبٞم٧م ومٚمؿ  ،شاًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م صالة» :☺ ًم٘مقًمف  ؛وٓ اًمسٕمل

حمٛمقٓ ورايمب٤م أاًمسٕمل وواًمٓمقاف أ ،واًمسٕمل يم٤مًمٓمقاف ،جيز ومٕمٚمٝم٤م رايمب٤م يم٤مًمّمالة

ـم٤مف ذم طمج٦م اًمقداع قمغم سمٕمػم  ☺ حلدي٨م اسمـ قمب٤مس أن اًمٜمبل  ؛ًمٕمذر جيزئ

أين  ☺ ؿمٙمقت إمم رؾمقل اهلل » :وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م ،يستٚمؿ اًمريمـ سمٛمحجـ

ومف  ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شـمقذم ُمـ وراء اًمٜم٤مس رايمب٦م :أؿمتٙمل وم٘م٤مل رايمب٤م  ☺ وٕن ـمقا

هذا حمٛمد هذا  :ي٘مقًمقن ،ف اًمٜم٤مسيمثر قمٚمٞم -يمام يِمػم إًمٞمف ىمقل اسمـ قمب٤مس  -ًمٕمذر 

ٓ شمرضب اًمٜم٤مس سملم يديف  ☺ ويم٤من اًمٜمبل  ،حمٛمد طمتك ظمرج اًمٕمقاشمؼ ُمـ اًمبٞمقت

جيزئ اًمسٕمل رايمب٤م  :واظمت٤مر اعمقومؼ واًمِم٤مرح ،رواه ُمسٚمؿ .ومٚمام يمثروا قمٚمٞمف ريم٥م

 ـها .ًمٖمػم قمذرقوًم

ًمّمٗم٤م أنف جيقز ًمٚمح٤مج واعمٕمتٛمر أن يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م ويسٕمك سملم ا :مم٤م شم٘مدم يتبلم -

أُم٤م همػم اعمٕمذور ومٚمف أن يسٕمك رايمب٤م ًمٙمـ  ،وٓ رء قمٚمٞمف ،واعمروة رايمب٤م ًمٕمذر سم٤مشمٗم٤مق

ومف رايمب٤م ظمالف ،اعمٌم ًمف أومْمؾ ٕن اًمٜمبل  ؛جيزئف وٓ رء قمٚمٞمف :وم٘مٞمؾ ،وذم ـمقا

ٕن اًمٓمقاف ًمف طمٙمؿ  ؛وىمٞمؾ جيزئف وقمٚمٞمف دم ضمؼما  ،ـم٤مف ـمقاف اًمزي٤مرة رايمب٤م ☺ 

ذم اًمٓمقاف يم٤من  ☺ وٕن ريمقسمف  ، يّمكم حمٛمقٓواعمٗمؽمض ٓ ،اًمّمالة ذم اجلٛمٚم٦م

ه اًمٜم٤مس ومٞمس٠مخقهوًمقضمع ذم رضمٚمف أ اًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م » :ٓ جيزئف حلدي٨م :وىمٞمؾ ،ًمػما

 ،واعمٗمؽمض ٓ شمّمح صالشمف رايمب٤م ًمٖمػم قمذر شصالة إٓ أن اهلل أب٤مح ومٞمف اًمٙمالم

 وقمغم هذا يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٢مضمزاء .رايمب٤م يم٤من ًمٕمذر يمام شم٘مدم ☺ وـمقاف اًمٜمبل 

وإن يم٤من اعمٌم أومْمؾ ًمِمبٝمف سم٤مًمسٕمل رايمب٤م  ،سمؾ سمجقازه ؛اًمسٕمل قمغم ؾم٘مػ اعمسٕمك

وظم٤مص٦م أنف مل يرد ذم اًمسٕمل ُم٤م  ،إذ اًمٙمؾ همػم ُمب٤مذ ًمألرض ذم ؾمٕمٞمف ،سمٕمػما وٟمحقه

وم٢مذا صح  ،سمؾ أنف أومم ُمـ اًمٓمقاف رايمب٤م سم٤مإلضمزاء ؛يٚمح٘مف سم٤مًمّمالة ذم طمٙمٛمٝم٤م
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وذم ؾمٕمٞمف ومقىمف ًمٖمػم  ،ٕمك ًمٕمذراًمٓمقاف رايمب٤م ًمٕمذر صح اًمسٕمل ومقق ؾم٘مػ اعمس

وأظمػما إن اقمتؼم ذم إضمزاء اًمسٕمل ومقق  ،قمذر يٙمقن ومٞمف اخلالف ذم ضمقازه وإضمزائف

هؾ  ،ضمقازه وضمقد اًمٕمذر ٟمٔمر ذم زطم٤مم اًمسٕم٤مة ذم احل٩م واًمٕمٛمرةوؾم٘مػ اعمسٕمك أ

ومم٤م ضم٤مء سمٞم٤مٟم٤م ًمقضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمك  .واهلل اعمقومؼ .ٓوي٘مقم قمذرا أ

 .قمٜمف ؒ

وقمغم آخف وصحبف  ،واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ، رب اًمٕم٤معملماحلٛمد هلل

وم٢من ًمٜم٤م وضمٝم٦م ٟمٔمر خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرار اًمّم٤مدر سم٤مٕهمٚمبٞم٦م ُمـ هٞمئ٦م يمب٤مر  :وسمٕمد .أمجٕملم

 ،اًمٕمٚمامء ذم ؿم٠من ضمقاز اًمسٕمل ومقق اًمس٘مػ اًمٙم٤مئـ ومقق اعمسٕمك واًمّمٗم٤م واعمروة

اعمسٕمك وإسم٤مطم٦م اًمسٕمل ذم  أن٤م ٓ ٟمرى ضمقاز شمٕمدد :وطم٤مصؾ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م ذم ذًمؽ هق

 :وذًمؽ ًمألُمقر أشمٞم٦م ؛وُمسٕمك أقمغم ،ُمسٕمك أؾمٗمؾ :ُمسٕمٞملم

أن إُمٙمٜم٦م اعمحددة ُمـ ىمبؾ اًمنمع ًمٜمقع ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدات ٓ  :إُمر إومم

 .ؾمٜم٦مودمقز اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م وٓ اًمٜم٘مص إٓ سمدًمٞمؾ جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ يمت٤مب أ

قع ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م حمال أن إُمٙمٜم٦م اعمحددة ذقم٤م ًمٜم :إُمر اًمث٤مين

ٕنف ٓ ىمٞم٤مس وٓ اضمتٝم٤مد ُمع اًمٜمص اًمٍميح اعم٘متيض حتديد اعمٙم٤من اعمٕملم  ؛ًمٚم٘مٞم٤مس

وٕن َتّمٞمص شمٚمؽ إُم٤ميمـ سمتٚمؽ اًمٕمب٤مدات ذم دون همػمه٤م ُمـ ؾم٤مئر  ،ًمٚمٕمب٤مدة

إُم٤ميمـ ًمٞمس٧م ًمف قمٚم٦م ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك طمتك يتح٘مؼ اعمٜم٤مط سمقضمقده٤م ذم ومرع آظمر طمتك 

 .وم٤مًمتٕمبدي اعمحض ًمٞمس ُمـ ُمقارد اًم٘مٞم٤مس ،ٞم٤مسيٚمحؼ سم٤مًم٘م

اًمقارد ًمبٞم٤من  ☺ أنف ٓ ٟمزاع سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أن ومٕمؾ اًمٜمبل قه :إُمر اًمث٤مًم٨م

 .إمج٤مل ٟمص ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ًمف طمٙمؿ ذًمؽ اًمٜمص اًم٘مرآين اًمذي ورد ًمبٞم٤من إمج٤مًمف

 ☺ وم٢من دًم٧م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم وضمقب طمٙمؿ ُمٜم٤مٕطمٙم٤مم وأوضح اًمٜمبل 

د ُمٜمٝم٤م سمٗمٕمٚمف ا وم٢من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ يٙمقن واضمب٤م سمٕمٞمٜمف وضمقب اعمٕمٜمك اًمذي دًم٧م  -عمرا
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وُمٕمٚمقم أن ذًمؽ ُمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم يمام  .ومال جيقز اًمٕمدول قمٜمف ًمبدل آظمر ،قمٚمٞمف أي٦م

 :ُم٘مرر ذم إصقلقه

أن شمٙمقن اًم٘مريٜم٦م وطمده٤م هل اًمتل دًم٧م قمغم أن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر  :إول ُمٜمٝمام

٤مِرىَم٦ُم » :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،٤من ٟمص ُمـ يمت٤مب اهللوارد ًمبٞم ☺ ُمـ اًمٜمبل  ٤مِرُق َواًمس  َواًمس 

ٕن  ؛وُمـ اعمٜمٙم٥م ،وُمـ اعمرومؼ ،وم٢من أي٦م حتتٛمؾ اًم٘مٓمع ُمـ اًمٙمقع شوَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأجِْدهَياَُم 

 :اًمذي هق ☺ وىمد دًم٧م اًم٘مريٜم٦م قمغم أن ومٕمٚمف  ،ًمٗمظ اًمٞمد ىمد يستٕمٛمؾ ذم يمؾ ُم٤م ذيمر

]اح٤مئدة:  َّ مه  جه ُّٱ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ىمٓمٕمف يد اًمس٤مرق ُمـ اًمٙمقع وارد ًمبٞم٤من

ومال جيقز اًمٕمدول قمـ هذا اًمٗمٕمؾ اًمٜمبقي اًمقارد ًمبٞم٤من ٟمص ُمـ اًم٘مرآن ًمبدل آظمر  ،[38

اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ ىمسٛمل اًمٗمٕمؾ  .ؾمٜم٦موإٓ سمدًمٞمؾ جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ يمت٤مب أ

 ☺ يدل قمغم أن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر ُمٜمف  ☺ أن يرد ىمقل ُمـ اًمٜمبل قه :اعمذيمقر

وم٢مٟمف يدل قمغم أن  شصٚمقا يمام رأجتٛمقين أصكم» :☺ ًم٘مقًمف  ؛ـ اًم٘مرآنسمٞم٤من ًمٜمص ُم

ومال جيقز  ،أومٕم٤مًمف ذم اًمّمالة سمٞم٤من إلمج٤مل أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة

ٟمٞم٦م إٓ  ☺ اًمٕمدول قمـ رء ُمـ شمٚمؽ إومٕم٤مل اًمّم٤مدرة ُمٜمف  ًمبٞم٤من شمٚمؽ أي٤مت اًم٘مرآ

ًمت٠مظمذوا قمٜمل » :☺ ًمف ويمذًمؽ ىمق ،ؾمٜم٦م جي٥م اًمرضمقع إًمٞمفوسمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب أ

ومال جيقز  ،وم٢مٟمف يدل قمغم أن أومٕم٤مًمف ذم احل٩م سمٞم٤من إلمج٤مل آي٤مت احل٩م شُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ

ؾمٜم٦م وإذا واًمٕمدول قمـ رء ُمٜمٝم٤م ًمبدل آظمر إٓ ًمدًمٞمؾ جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ يمت٤مب أ

 مث زث رث يت ىت ُّٱ :قمٚمٛم٧م هذا وم٤مقمٚمؿ أن اهلل ضمؾ وقمال ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز
 ،ذم هذه أي٦م سم٠من اعمٙم٤من اًمذي قمٚمٛمف اًمّمٗم٤مومٍمح ، [158]اًمب٘مرة:   َّىث نث

وُمٕمٚمقم أن اًمّمٗم٤م واعمروة يمالمه٤م قمٚمؿ  .واعمٙم٤من اًمذي قمٚمٛمف اعمروة ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل

اًمٚمس٤من سمال ٟمزاع وٓ ظمالف سملم أهؾ  ،قمٚمؿ ؿمخص ٓ قمٚمؿ ضمٜمسقوه ،عمٙم٤من ُمٕملم

وم٢من يم٤من قمٚمؿ ؿمخص يمام هٜم٤م ؿمخص  -يِمخّمف :أي-ذم أن اًمٕمٚمؿ يٕملم ُمسامه 



   

 
352 
 

 لثالثاالوجيز الفقهي: اجلزء 

 ،أنف ٓ يدظمؾ ذم ُمسامه رء آظمر همػم ذًمؽ اًمِمخص :سمٛمٕمٜمك ،اخل٤مرجُمسامه ذم 

وًمٞمس  ،وإن يم٤من قمٚمؿ ضمٜمس ؿمخص ُمسامه ذم اًمذهـ ،همػم قم٤مىمؾوقم٤مىمال يم٤من أ

وسمام ذيمرٟم٤م شمٕمٚمؿ أن ُم٤م ذيمر اهلل ذم أي٦م أنف ُمـ ؿمٕم٤مئر  .اًمبح٨م ذم ذًمؽ ُمـ همرضٜم٤م

اًمٕمٚمؿ  احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م هبذا :أي ،ؿمخص اًمّمٗم٤م وؿمخص اعمروةقاهلل ه

وٓ يدظمؾ رء آظمر اًمبت٦م ذم ذًمؽ ًمتٕملم اعمسٛمك سمٕمٚمٛمف اًمِمخيص دون  ،اًمِمخيص

همػم وؾمقاء يم٤من اًمٗمراغ اًمٙم٤مئـ ومقق اعمسٛمك اعمِمخص سمٕمٚمٛمف أ ،يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من ،همػمه

وإذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم رشم٥م سم٤مًمٗم٤مء ىمقًمف  .ذًمؽ ُمـ إُم٤ميمـ إظمرى

هنام ُمـ ( قمغم يمق2)َّىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّٱ

( إمج٤مل حيت٤مج إمم سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م 3) َّىل  مل يك ُّٱ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ؿمٕم٤مئر اهلل

هذا اًمٜمص اًم٘مرآين سم٤مًمسٕمل  ☺ وىمد سملم اًمٜمبل  .اًمتٓمقف وُمٙم٤مٟمف وُمبدئف وُمٜمتٝم٤مه

ًم٘مقًمف  ؛ُمبٞمٜم٤م أن ومٕمٚمف اعمذيمقر واىمع ًمبٞم٤من اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اعمذيمقر ،سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

 :اًمّمٗم٤م ذم ىمقًمف :يٕمٜمل شأبدأ سمام سمدأ اهلل سمف» :ًمفوىمق شظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ» :☺ 

وُمـ مجٚم٦م اًمبٞم٤من اعمذيمقر سمٞم٤من ضمقاز اًمسٕمل طم٤مًم٦م  ،أي٦م  َّ زث رث يتُّٱ

ؾمٕمٞمف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ُمبٞمٜم٤م قاًمذي ه ☺ ومٗمٕمؾ اًمٜمبل  ،اًمريمقب قمغم اًمراطمٚم٦م

 ًمذًمؽ ُمراد اهلل ذم يمت٤مسمف ٓ جيقز اًمٕمدول قمٜمف ذم يمٞمٗمٞمتف وٓ قمدده وٓ ُمٙم٤مٟمف وٓ

أن اًمسٕمل ذم  -.ؾمٜم٦موُمبدئف وٓ ُمٜمتٝم٤مه إٓ سمدًمٞمؾ جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ يمت٤مب أ

 ☺ ٕن اًمٜمبل  ؛اعمسٕمك اجلديد ظم٤مرج قمـ ُمٙم٤من اًمسٕمل اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص

فمرف اعمٙم٤من اًمذي يٕمؼم قسملم أن اًمٔمرف اعمٙم٤مين ًمٚمسٕمل سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمّمٗم٤م واعمروة ه

ف اعمٙم٤مين سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمّمٗم٤م واعمروة وأُم٤م اعمسٕمك اجلديد ومٔمروم (سملم) :قمٜمف سمٚمٗمٔم٦م

وإن يم٤مٟم٤م فمرذم ُمٙم٤من  (ومقق) :وًمٗمظ (سملم) :وُمٕمٚمقم أن ًمٗمظ (ومقق)ًمٗمٔم٦م قه

وم٤مًمس٤مقمل ذم  ،ًمتب٤ميـ ُمدًمقًمٞمٝمام ؛وٓ ي١مدي أطمدمه٤م ُمٕمٜمك أظمر ،ومٛمٕمٜم٤ممه٤م خمتٚمػ
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ؾم٤مع قوإٟمام ه ،اعمسٕمك إقمغم اجلديد ٓ يّمدق قمٚمٞمف أنف ؾم٤مع سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

 :ًمٚمٛمٖم٤ميرة اًمرضوري٦م سملم ُمٕمٜمك ؛اًمس٤مقمل ومقق ؿمٞمئلم ًمٞمس ؾم٤مقمٞم٤م سمٞمٜمٝمامو ،ومقىمٝمام

 -ويزيد هذا إيْم٤مطم٤م ُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م  .يمام شمرى (سملم)و (ومقق)

وم٘مد روى  .وإن فمـ يمثػم ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ أنف ُمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ،اعمرومقع▲ قم٤مئِم٦م 

ٗم٤م واعمروة أهن٤م اًمبخ٤مري قمٜمٝم٤م ذم ضمقاهب٤م ًمٕمروة سمـ اًمزسمػم ذم ؿم٠من اًمسٕمل سملم اًمّم

ومٚمٞمس ٕطمد أن يؽمك  ؛اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام ☺ وىمد ؾمـ رؾمقل اهلل » :ىم٤مًم٧م ُم٤م ًمٗمٔمف

 ،اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام ☺ وىمد ؾمـ رؾمقل اهلل  ،ومت٠مُمؾ ىمقهل٤م وهل هل اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام

ئمٝمر ًمؽ أن  (سملم)وشم٠مُمؾ ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م  (ومٚمٞمس ٕطمد أن يؽمك اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام) :وىمقهل٤م

وأن ذًمؽ ًمٞمس  ،☺ ام مل ي٠مت سمام ؾمٜمف رؾمقل اهلل أن ُمـ ؾمٕمك ومقىمٝم :ُمٗمٝمقم يمالُمٝم٤م

 (سملم)و (ومقق) :أقمٜمل ،وهذا اعمٕمٜمك ضوري ًمٚمٛمٖم٤ميرة اًمرضوري٦م سملم اًمٔمروملم .ًمف

ُم٤م أتؿ اهلل طم٩م اُمرئ وٓ قمٛمرشمف مل يٓمػ سملم » :وذم ًمٗمظ قمٜمد ُمسٚمؿ قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م

ام ٓ يتؿ يدل قمغم أن ُمـ ـم٤مف ومقىمٝمقوه ،( اٟمتٝمك حمؾ اًمٖمرض ُمٜمف2) شاًمّمٗم٤م واعمروة

وذم  ،ٕن اًمٓم٤مئػ ومقىمٝمام يّمدق قمٚمٞمف ًمٖم٦م أنف مل يٓمػ سمٞمٜمٝمام ؛اهلل طمجف وٓ قمٛمرشمف

ومٚمٕمٛمري ُم٤م أتؿ اهلل طم٩م ُمـ مل يٓمػ سملم اًمّمٗم٤م » :أهن٤م ىم٤مًم٧م :ًمٗمظ عمسٚمؿ قمٜمٝم٤م

وىمد أىمسٛم٧م قمغم أن ُمـ مل  .وىمد قمٚمٛم٧م أن اًمس٤مقمل ومقىمٝمام مل يٓمػ سمٞمٜمٝمام شواعمروة

واقمٚمؿ أن ُم٤م ئمٜمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أن طمدي٨م  .ىيٓمػ سمٞمٜمٝمام ٓ يتؿ طمجف يمام شمر

وأنف ٓ يتؿ سمدوٟمف طم٩م  ،قم٤مئِم٦م هذا اًمدال قمغم أن اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ٓ سمد ُمٜمف

وُمـ أسح إدًم٦م ذم ذًمؽ  .ُمرومقعقسمؾ ه .وٓ قمٛمرة أنف ُمقىمقف قمٚمٞمٝمام همػم صقاب

ىمد ؾمـ » :ىمقهل٤م قمغم (ومٚمٞمس ٕطمد أن يؽمك اًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام) :أهن٤م رشمب٧م سم٤مًمٗم٤مء ىمقهل٤م

 .سيح أنف ؾمٜم٦مقوه شاًمٓمقاف سمٞمٜمٝمام ☺ رؾمقل اهلل 
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 وَ فقْ العىرة املشألة اخلاوشة

ئد اًمت٤مًمٞم٦م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ورم اًمٕمٛمرة ووم٘مٝمٝم٤م  -:ٟمتدارس ُمٕم٤م أطمبتك رم اهلل اًمٗمقا

وضم٤مء  (روى اًمِمٞمخ٤من رم ومْمؾ اًمٕمٛمرة ُمرومققم٤م )وم٤من قمٛمرة شمٕمدل طمج٦م -1

٦ًم ىَمْقًُمُف وَم٢ِمن  قُمٛمْ  :سم٤مًمٗمتح ٦ٌم َوذِم ِرَواَي٦ِم ُُمْسٚمٍِؿ وَم٢ِمن  قُمْٛمَرًة وِمٞمِف شَمْٕمِدُل طَمج  َرًة ذِم َرَُمَْم٤مَن طَمج 

َب٥ُم ذِم ىَمْقِل اعْمَُّمٜمِِّػ أَ قَوًَمَٕمؾ  َهَذا هُ  ًمس  َٟمْحًقا مِم ٤م ىَم٤مَل ىَم٤مَل سمـ ظُمَزْيَٛم٦َم ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم وا

َء َوجُيَْٕمُؾ  ْ َء ُيِْمبُِف اًمٌم  ْ َن  اًْمُٕمْٛمَرَة  َأن  اًمٌم  ِٕ َٓ مَجِٞمِٕمَٝم٤م  قَمْدًَمُف إَِذا َأؿْمَبَٝمُف ذِم سَمْٕمِض اعْمََٕم٤ميِن 

ِذي َٟمَدهَب٤َم  َٓ اًمٜمّذر َوىَم٤مَل سمـ سَمٓم ٤مٍل وِمٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  احْل٩َم  اًم  َٓ ُيْ٘م٣َم هب٤َم ومرض احْل٩َم َو

٦ِم قَمغَم أَ  ُُم  ْٕ مْج٤َمِع ا قًم٤م إِلِ ٦ِم اًْمَٗمِريَْم٦ِم َوشمٕم٘مبف سمـ إًَِمْٞمِف يَم٤مَن شَمَٓمقُّ ـْ طَمج  َٓ دُمِْزُئ قَم ن  اًْمُٕمْٛمَرَة 

٦ٍم ُأىِمٞمَٛم٧ْم ذِم  َل طَمج  ٦ُم اًْمَقَداِع ىَم٤مَل َويَم٤مَٟم٧ْم َأو  ٦َم اعْمَْذيُمقَرَة ِهَل طَمج  اعْمُٜمػِِم سم٠َِمن  احْلَج 

َن  طَم٩م  َأيِب سَمْٙمٍر يَم٤مَن إِْٟمَذاًرا ىَم٤مَل وَمٕمَ 
ِٕ ؾْماَلِم وَمْرًض٤م  غَم َهَذا َيْسَتِحٞمُؾ َأْن شَمُٙمقَن شمِْٚمَؽ اإْلِ

٧ْم  َٓ َُم٤مٟمَِع َأْن شَمُٙمقَن طَمج  ٞمَٗم٦ِم احْل٩َمِّ ىُمْٚم٧ُم َوَُم٤م ىَم٤مًَمُف هَمػْمُ ُُمَسٚم ٍؿ إِْذ 
ُة يَم٤مَٟم٧ْم ىَم٤مَُم٧ْم سمَِقفمِ ْرأَ اعْمَ

ٜم٦َِم  َُمَع َأيِب سَمْٙمٍر َوؾَمَ٘مَط قَمٜمَْٝم٤م اًْمَٗمْرُض سمَِذًمَِؽ ًَمِٙمٜم ُف سَمٜمَك قَمغَم َأن  احْل٩َم   اَم وُمِرَض ذِم اًمس  إِٟم 

ـَ اًْمَ٘مْقِل سم٠َِمن  احْل٩َم قمغم اًْمَٗمْقر وقَمغم َُم٤م ىَم٤مًَمف  ِة طَمت ك َيْسَٚمَؿ مِم ٤م َيِرُد قَمغَم َُمْذَهبِِف ُِم اًْمَٕم٤مِذَ

 مِم ٤م سَمَحَثُف سمـ سَمٓم ٤مٍل وَم٤محْل٤َمِصُؾ َأن ُف َأقْمَٚمَٛمَٝم٤م 
ٍ
ء َت٤مُج إمَِم َرْ َأن  اًْمُٕمْٛمَرَة ذِم سمـ ظُمَزْيَٛم٦َم وَماَل حَيْ

مْج٤َمِع قَمغَم  ٤َم شَمُ٘مقُم َُمَ٘م٤مَُمَٝم٤م ذِم إؾْمَ٘م٤مِط اًْمَٗمْرِض ًمإِْلِ َٓ َأهن  ِب  ٦َم ذِم اًمث َقا َرَُمَْم٤مَن شَمْٕمِدُل احْلَج 

ـِ َراَهَقْيِف َأن   ـْ إؾِْمَح٤مَق سْم ُِمِذيُّ قَم ْ ـْ طَم٩مِّ اًْمَٗمْرِض َوَٟمَ٘مَؾ اًمؽمِّ ِزُئ قَم َٓ جُيْ قْمتاَِمَر 
ِٓ  َأن  ا

ِن َوىَم٤مَل سمـ اًْمَٕمَريِبِّ قَُمْٕمٜمَك احْلَِدي٨ِم َٟمٔمػُِم َُم٤م ضَم٤مَء َأن  ىُمْؾ هُ  ُ َأطَمٌد شَمْٕمِدُل صُمُٚم٨َم اًْمُ٘مْرآ اَّلل 

 َوٟمِْٕمَٛم٦ٌم وَمَ٘مْد َأْدَريَم٧ِم اًْمُٕمْٛمَرُة َُمٜمِْزًَم٦َم احْل٩َم قطَمِدي٨ُم اًْمُٕمْٛمَرِة َهَذا َصِحٞمٌح َوهُ 
ِ
ـَ اَّلل  وَمْْمٌؾ ُِم

ومِٞمِف َأن  صَمَقاَب اًْمَٕمَٛمِؾ َيِزيُد سمِِزَي٤مَدِة ذف  ًَمْٞمَٝم٤م َوىَم٤مَل اسمـ اجْلَْقِزيِّ سم٤مٟمْمامم َرَُمَْم٤من إِ 

ُد  اًْمَقىْم٧م َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن اعْمَُرا ُه حُيْ يَماَم َيِزيُد سمُِحُْمقِر اًْمَ٘مْٚم٥ِم َوسمُِخُٚمقِص اًْمَ٘مّْمِد َوىَم٤مَل هَمػْمُ

٦ِم وَمِريَْم٦مٍ  َوقُمْٛمَرٌة َٟم٤موِمَٚم٦ٌم ذِم َرَُمَْم٤من يمحج٦م َٟم٤موِمَٚم٦م َوىَم٤مَل  قُمْٛمَرٌة وَمِريَْم٦ٌم ذِم َرَُمَْم٤مَن يَمَحج 
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يَم٦ِم َرَُمَْم٤مَن  َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن ًمؼَِمَ َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن قَمغَم سَم٤مسمِِف َوحُيْ ٦ٍم حُيْ سمـ اًمتِّلِم ىَمْقًُمُف يَمَحج 

ِة ىُمْٚم٧ُم اًمث ٤مًم٨ُِم ىَم٤مَل سمِ  ْرأَ َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن خَمُّْمقًص٤م هِبَِذِه اعْمَ ُِملَم وَمِٗمل َوحُيْ ِف سَمْٕمُض اعْمَُتَ٘مدِّ

َِة وَ  ْرأ ٓ  هِلَِذِه اعْمَ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ َهَذا إِ ـُ ضُمَبػْمٍ َو ـِ َُمٜمِٞمٍع اعْمَْذيُمقَرِة ىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمُد سْم طْمَدَه٤م ِرَواَي٦ِم َأمْحََد سْم

ـْ  ـِ ؾَماَلٍم قَم  سْم
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  ـْ طَمِدي٨ِم ُيقؾُمَػ سْم ُأمِّ َُمْٕمِ٘مٍؾ ذِم آظِمِر  َوَوىَمَع قِمٜمَْد َأيِب َداُوَد ُِم

 
ِ
٦ٌم َواًْمُٕمْٛمَرُة قُمْٛمَرٌة َوىَمْد ىَم٤مَل َهَذا َرؾُمقُل اَّلل   ☺ طَمِديثَِٝم٤م ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مقُل احْل٩َمُّ طَمج 

٦ًم شَمْٕمٜمِل أَ  ٦ًم اْٟمَتَٝمك َواًمٔم ٤مِهُر مَحُْٚمُف قَمغَم اًْمُٕمُٛمقِم يَماَم وزِم وَماَم َأْدِري َأخِل ظَم٤مص   ًمِٚمٜم ٤مِس قَم٤مُم 

ُ َأقْمَٚمؿُ  سُمُف َواَّلل  َب٥ُم ذِم اًمت َقىمُِّػ اؾْمتِِْمَٙم٤مُل فَم٤مِهِرِه َوىَمْد َصح  ضَمَقا َم َواًمس  ويمذًمؽ رم  -شَمَ٘مد 

اًمٕمٛمرة امم اًمٕمٛمرة يمٗم٤مرة ح٤م سمٞمٜمٝمام يمام ضم٤مء رم اًمسٜمـ  ☺ ومْمٚمٝم٤م صمب٧م قمـ اًمٜمبك ىمقًمف 

اضمب٦م قمغم واعمقـم٠م ُمـ اهلل هب٤م قمٚمٞمٜم٤م وُمـ ٟمح٥م واًمراضمح رم طمٙمٛمٝم٤م أن اًمٕمٛمرة و

 .اعمسٚمؿ واعمسٚمٛم٦م رم اًمٕمٛمر ُمرة وُم٤م سمٕمده٤م شمٓمقع ُمب٤مرك

 -ٓشمّمح سمدوهن٤م جمتٛمٕم٦م  أريم٤من اًمٕمٛمرة: اإلطمرام، واًمٓمقاف، واًمسٕمل. -2 

ُمٜمٝم٤م  ااًمت٘مّمػم، وُمـ شمرك واطمدً ووواضمب٤مت اًمٕمٛمرة: اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت، واحلٚمؼ أ

ٞمح٦م.وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٙمالم آصمؿ، ًمٙمـ ٓ دم قمٚمٞمف، وقمٛمرشمف صحقسم٤محلٙمؿ ومٝم ٤م، قم٤محً اُمتٕمٛمدً 

ًمت٤مممقاًمتقضٞمحك قمغم هذه إريم٤من اًمثالصم٦م ومٞمٛمٙمـ إمج٤مًمف قمغم اًمٜمح اًمريمـ  أوٓ -:ا

إول )اإلطمرام( ومٛمٕمٜم٤مه اًمٜمٞم٦م سم٤مٓهالل ُمـ اعمٞم٘م٤مت اعمحدد سم٤مًمٕمٛمرة )سم٤مًم٘مقل ًمبٞمؽ 

رم اًمٚمب٤مس وهمػمه يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم اًمٗم٤مئدة  اعمحددة ُمع دمٜم٥م اعمحٔمقرات (قمٛمرة

ومٞمِمٜمرط ًمّمحتف ُم٤م  (اًمريمـ اًمث٤مين )اًمٓمقاف أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م صم٤مٟمٞم٤م،ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممماًمت٤مًمٞم٦م ا

  :يكم

. أن يبدأ ُمـ .٤م. اًمٓمقاف ؾمبٕمً .. ؾمؽم اًمٕمقرة.. اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم.اًمٜمٞم٦م

. .. أن جيٕمؾ اًمبٞم٧م قمـ يس٤مره.. اًمٓمقاف سمٙم٤مُمؾ اًمبٞم٧م.احلجر إؾمقد وخيتؿ سمف

 ☺ الص٦م رم صٗم٦م اًمٕمٛمرة اًمتل ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمبل واخل اعمقآة سملم إؿمقاط إٓ ًمٕمذر.

سمف، وُمـ يم٤من دون  اوسمٞم ٜمٝم٤م: أن حيرم ُمـ يريد اًمٕمٛمرة هب٤م ُمـ اعمٞم٘م٤مت إذا يم٤من ُم٤مرً 
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وإن يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م  ◙اعمٞم٘م٤مت أطمرم ُمـ طمٞم٨م أنِم٠م،حلدي٨م اسمـ قمب٤مس 

ويستح٥م أن  ▲ظمرج إمم احلؾ يم٤مًمتٜمٕمٞمؿ ًمٞمحرم ُمٜمف،خلؼم قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

ُمـ أقماله٤م، وخيرج ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م إن يم٤من أجرس ًمف، وي٘مٓمع  اهن٤مرً وأ ٞماًل يدظمؾ ُمٙم٦م ًم

، ٤موم٢مذا وصؾ اعمسجد احلرام دظمٚمف ُمتقضئً  -اًمتٚمبٞم٦م إذا دظمؾ أدٟمك طمدود احلرم. 

ويبدأ سم٤مًمٓمقاف سم٤مًمٙمٕمب٦م ُمـ احلجر إؾمقد، وجيٕمؾ اًمبٞم٧م قمـ يس٤مره. ويسـ أن 

ٛمـ وـمرومٞمف قمغم قم٤مشم٘مف يْمٓمبع ىمبؾ أن يٓمقف، سم٠من جيٕمؾ وؾمط ردائف حت٧م قم٤مشم٘مف إج

اعمٌم سم٘مقة وٟمِم٤مط ذم إؿمقاط قإجرس ذم مجٞمع إؿمقاط. ويسـ أن يرُمؾ، وه

اًمثالصم٦م إومم ُمـ احلََجر إمم احلََجر، ويٛمٌم ذم إؿمقاط إرسمٕم٦م إظمػمة، 

وآضٓمب٤مع واًمرُمؾ ؾمٜم٦م ًمٚمرضم٤مل وم٘مط دون اًمٜمس٤مء، ذم ـمقاف اًم٘مدوم وـمقاف 

 اًمٕمٛمرة وم٘مط. 

ر إؾمقد اؾمت٘مبٚمف واؾمتٚمٛمف سمٞمده، وىمب ٚمف سمٗمٛمف، وم٢من مل يستٓمع وم٢مذا طم٤مذى احلج -

قمّم٤م وٟمحقمه٤م مم٤م ووضع يده اًمٞمٛمٜمك قمٚمٞمف َوىمب ٚمٝم٤م، وم٢من مل يستٓمع اؾمتٚمٛمف سمٛمحجـ، أ

ذم يده َوىمب ٚمٝم٤م، وم٢من مل يستٓمع أؿم٤مر إًمٞمف سمٞمده اًمٞمٛمٜمك وٓ ي٘مبٚمٝم٤م، ويٛميض وٓ ي٘مػ، 

ثٜم٤مء قٗمٕمؾ ذًمؽ ذم يمؾ ؿمقط، صمؿ يدقموي٘مقل إذا طم٤مذاه: )اهلل أيمؼم( ُمرة واطمدة، وي أ

ومف سمام ؿم٤مء ُمـ إدقمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ويذيمر اهلل ويقطمده.  وم٢مذا ُمر سم٤مًمريمـ اًمٞمامين  -ـمقا

اؾمتٚمٛمف سمٞمده اًمٞمٛمٜمك سمدون شم٘مبٞمؾ ذم يمؾ ؿمقط وٓ يٙمؼم، وم٢من ؿمؼ اؾمتالُمف ُم٣م ذم 

ومف سمال شمٙمبػم وٓ إؿم٤مرة، وي٘مقل سملم اًمريمـ اًمٞمامين واحلجر إؾمقد:   مخ جخ ُّٱـمقا
، [201]اًمب٘مرة:   َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس

ومٞمٓمقف ؾمبٕم٦م أؿمقاط يم٤مُمٚم٦م ُمـ وراء اًمٙمٕمب٦م واحِلجر، يٙمؼم يمٚمام طم٤مذى احلجر 

وم٢مذا اًمِم٤مُمٞملم  إؾمقد، ويستٚمٛمف، وي٘مبِّٚمف ذم يمؾ ؿمقط إن أُمٙمـ، وٓ يستٚمؿ اًمريمٜملم

ي٘مرأ: قوه ☺ ومرغ ُمـ اًمٓمقاف همٓمك يمتٗمف إجٛمـ وشم٘مدم إمم ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ 

صمؿ يسـ أن يّمكم ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتلم ، [125]اًمب٘مرة:  َّحض جض مص خص حصُّٱ
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ظمٚمػ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ إن شمٞمرس وإٓ ذم أي ُمٙم٤من ُمـ اعمسجد احلرام، ويسـ أن ي٘مرأ ذم 

اًمريمٕم٦م إومم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة )اًمٙم٤مومرون( وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة 

أن يذه٥م صمؿ إذا ومرغ ُمـ اًمّمالة يسـ  -)اإلظمالص(، صمؿ يٜمٍمف ُمـ طملم يسٚمؿ، 

صمؿ خيرج إمم اًمّمٗم٤م)طمٞم٨م يبدأ ذم اًمريمـ  -إمم احلجر إؾمقد ويستٚمٛمف إن شمٞمرس. 

 مث زث رث يت ىت ُّٱ ويسـ أن ي٘مرأ إذا ىمرب ُمٜمف: (اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من اًمٕمٛمرة
 رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث
. وي٘مقل: أبدأ سمام سمدأ اهلل سمف، وم٢مذا صٕمد [158]اًمب٘مرة:   َّ ين ىن نن من زن

يديف ًمٚمذيمر واًمدقم٤مء،  ٤مراومٕمً  ٤ماًم٘مبٚم٦م ويٙمؼم صمالصمً  رأى اًمبٞم٧م ي٘مػ ُمست٘مباًل قمغم اًمّمٗم٤م و

ٓ  اهلل َوطْمَدُه ٓ : »ٓ قمغم هٞمئ٦م شمٙمبػم اًمّمالة، يقطمد اهلل ويٙمؼمه وحيٛمده ىم٤مئاًل  ٓ إهَلَ إ

يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعمُْٚمُؽ، َوًَمُف احلَْٛمُد، َوهُ   ىَمِديٌر، ٓ إهَلَ إٓ اهللقَذِ
ٍ
ء  َوطْمَدُه، َأنَْجَز قَمغَم يُمؾِّ َرْ

َب َوطْمَدهُ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف صمؿ يدقمق، صمؿ يٕمٞمد اًمذيمر ش. َوقْمَدُه، َوَٟمٍَمَ قَمْبَدُه، َوَهَزَم إطْمَزا

صمؿ يٜمزل  -ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، صمؿ يدقمق، صمؿ يٕمٞمد اًمذيمر ُمرة صم٤مًمث٦م، جيٝمر سم٤مًمذيمر، ويرس سم٤مًمدقم٤مء. 

ؿ إظمرض، إمم اعمروة سمخِمقع وشمذًمؾ، ويٛمٌم طمتك حي٤مذي اًمٕمٚم ٤مُمـ اًمّمٗم٤م ُمتجٝمً 

إمم اًمٕمٚمؿ إظمرض اًمث٤مين، صمؿ يٛمٌم إمم اعمروة، وذم يمؾ  اؿمديدً  ٤موم٢مذا طم٤مذاه ؾمٕمك ؾمٕمٞمً 

يديف  ٤مذًمؽ هيٚمؾ، ويٙمؼم، ويدقمق. وم٢مذا وصؾ إمم اعمروة رىم٤مه٤م واؾمت٘مبؾ اًمبٞم٧م راومٕمً 

، صمؿ يٜمزل ٤مووىمػ يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ويدقمق، وي٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف قمغم اًمّمٗم٤م، ويٙمرره صمالصمً 

اًمّمٗم٤م، يٛمٌم ذم ُمقضع ُمِمٞمف، ويسٕمك ذم ُمقضع ؾمٕمٞمف، يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ اعمروة إمم 

، ذه٤مسمف ؾَمْٕمٞم٦م، ورضمققمف ؾَمْٕمٞم٦م، يبدأ سم٤مًمّمٗم٤م، وخيتؿ سم٤معمروة، وشمسـ ًمٚمسٕمل ٤مؾمبٕمً 

اًمٓمٝم٤مرة واعمقآة. واًمسٜم٦م أن يٓمقف ويسٕمك ذم اًمدور إريض، وجيقز أن يٓمقف 

وشمسـ  -٤م. ويسٕمك ومٞمام ومقىمف ُمـ إدوار ًمٕمذر ُمـ ُمرض أوؿمدة زطم٤مم وٟمحقمه

ىمٍم  ُمـ ؿمٕمر وإومْمؾ، أقاعمقآة سملم اًمٓمقاف واًمسٕمل: وم٢مذا أتؿ اًمسٕمل طمٚمؼ وه
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ة ُمـ ؿمٕمره٤م ىمدر أنٛمٚم٦م، وسمذًمؽ مت٧م اًمٕمٛمرة،  رأؾمف يٕمّٛمف سم٤مًمت٘مّمػم، وشُم٘مٍّم اعمرأ

 حُمِْرم يم٤مًمٚمب٤مس، واًمٓمٞم٥م، واًمٜمٙم٤مح. قوطمؾ ًمف يمؾ رء طَمُرم قمٚمٞمف وه

ح احلدي٨م قمٜمد أبك داوود رم ؾمٜمٜمف ذم ُم٤ميٚمبسف اعمحرم ُمـ اًمثٞم٤مب ىمد ص -3

داود: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قوُمسٚمؿ رم صحٞمحف وهمػممه٤م ُمـ إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل وم٘م٤مل أب

صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أبٞمف ؾم٠مل رضمؾ اًمٜمبل  طمٜمبؾ وُمسدد ىم٤مٓ: طَمد 

ويؾ  ☺  ُم٤م يؽمك اعمحرم ُمـ اًمثٞم٤مب ىم٤مل ٓ يٚمبس اًم٘مٛمٞمص وٓ اًمؼمٟمس وٓ اًمرسا

٦م وٓ صمقسم٤م ُمسف ورس وٓ زقمٗمران وٓ اخلٗملم إّٓ أن ٓ جيد اًمٜمٕمٚملم ومٛمـ مل وٓ اًمٕمامُم

وأجْم٤م ىم٤مل  -جيد ٟمٕمٚملم ومٚمٞمٚمبس اخلٗملم وًمٞم٘مٓمٕمٝمام طمتك يٙمقٟم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمبلم.

سمٛمٕمٜمك هذا  ☺ وطمدصمٜم٤م ىمتٞمب٦م طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمبل 

ة احلرام وٓ شمٚمبس اًم رم  ٘مٗم٤مزيـ. ىم٤مل اخلٓم٤مسمك ؒاحلدي٨م وزاد وٓ شمتٜم٘م٥م اعمرأ

ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ىمٚم٧م ىمقًمف ٓ يٚمبس اًمؼمٟمس دًمٞمؾ قمغم أن يمؾ رء همٓمك رأؾمف ُمـ ُمٕمت٤مد 

يم٤محلٛمؾ حيٛمٚمف قمغم واًمٚمب٤مس يم٤مًمٕمامُم٦م واًم٘مالٟمس وٟمحقمه٤م وُمـ ٟم٤مدره يم٤مًمؼمٟمس أ

رأؾمف واعمٙمتؾ يْمٕمف ومقىمف ومٙمؾ ُم٤م دظمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه وم٢من ومٞمف اًمٗمدي٦م. وومٞمف أن اعمحرم 

ذم سمدٟمف وذم ًمب٤مؾمف وذم ُمٕمٜم٤مه اًمٓمٞم٥م ذم ـمٕم٤مُمف ٕن سمٖمٞم٦م اًمٜم٤مس ذم ُمٜمٝمل قمـ اًمٓمٞم٥م 

شمٓمٞمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم يمبٖمٞمتٝمؿ ذم شمٓمٞمٞم٥م اًمٚمب٤مس. وومٞمف أنف إذا مل جيد ٟمٕمٚملم ووضمد ظمٗملم 

ىمٓمٕمٝمام ومل يٙمـ ذًمؽ ُمـ مجٚم٦م ُم٤م هنل قمٜمف ُمـ شمْمٞمٞمع اح٤مل ًمٙمٜمف ُمستثٜمك ُمٜمف. ويمؾ 

ًمنميٕم٦م إّٓ اإلشمب٤مع. وىمد إشمالف ُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م ومٚمٞمس سمتْمٞمٞمع. وًمٞمس ذم أُمر ا

اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم هذا وم٘م٤مل قمٓم٤مء ٓ ي٘مٓمٕمٝمام ٕن ذم ىمٓمٕمٝمام ومس٤مدا، ويمذًمؽ ىم٤مل 

أمحد سمـ طمٜمبؾ وممـ ىم٤مل ي٘مٓمع يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م ُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من واًمِم٤مومٕمل 

وإؾمح٤مق. ىمٚم٧م أن٤م أتٕمج٥م ُمـ أمحد ذم هذا وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد خي٤مًمػ ؾمٜم٦م شمبٚمٖمف وىمٚم٧م 

ٙمقن إٟمام ذه٥م إمم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس وًمٞمس٧م هذه اًمزي٤مدة ومٞمف ؾمٜم٦م مل شمبٚمٖمف ويِمبف أن ي

إٟمام رواه٤م اسمـ قمٛمر إّٓ أن اًمزي٤مدات ُم٘مبقًم٦م. وىمقل قمٓم٤مء إن ىمٓمٕمٝمام ومس٤مد يِمبف أن 



   

 
359 
 

 يف فقه الصيام واجلهاد واحلجسائل م 

يٙمقن مل يبٚمٖمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر، وإٟمام اًمٗمس٤مد أن يٗمٕمؾ ُم٤م هن٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م وم٠مُم٤م ُم٤م 

راضمح خلؼم اسمـ قمب٤مس وٓيٚمزم اًم٘مٓمع قمغم اًم)ومٚمٞمس سمٗمس٤مد  ☺ أذن ومٞمف اًمرؾمقل 

وهذا ذم اًمرضم٤مل دون اًمٜمس٤مء وم٠مُم٤م اًمٜمس٤مء وم٢من طمرُمٝمـ ذم اًمقضمف واًمٙمٗملم. وإذا  (اًمت٤مزم

ة اًم٘مٗم٤مزيـ وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ هؾ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م رء أم ٓ ومذيمر أيمثر  ًمبس٧م اعمرأ

ُمـ قأهؾ اًمٕمٚمؿ أنف ٓ رء قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٚمقا طمدي٨م اسمـ قمٛمر سم٠من ذيمر اًم٘مٗم٤مزيـ إٟمام ه

داود: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م قىم٤مل أب - ☺ ًمٞمس قمـ اًمٜمبل  ىمقل اسمـ قمٛمر

سمـ ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ومح٤مد سمـ زيد قمـ قمٛمر

ويؾ عمـ ٓ جيد اإلزار واخلػ عمـ ٓ جيد اًمٜمٕمٚملم. ىمٚم٧م وومٞمف  ☺ اهلل  ي٘مقل اًمرسا

ويؾ مل يٙمـ قمٚم ٞمف رء وإمم هذا ذه٥م دًمٞمؾ قمغم أنف إذا مل جيد اإلزار ومٚمبس اًمرسا

قمٓم٤مء واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمبؾ وإؾمح٤مق وطمٙمل ذًمؽ قمـ اًمثقري. وىم٤مل ُم٤مًمؽ 

ويؾ، ويمذًمؽ ىم٤مل أب طمٜمٞمٗم٦م وحيٙمك قمٜمف أنف ىم٤مل يٗمتؼ قًمٞمس ًمف أن يٚمبس اًمرسا

ويؾ ويتزر سمف وىم٤مًمقا هذا يمام ضم٤مء ذم اخلػ أنف ي٘مٓمع. ىمٚم٧م وإصؾ ذم اح٤مل أن  اًمرسا

ويؾ ومٔم٤مهره٤م اًمٚمبس اعمٕمت٤مد وؾمؽم شمْمٞمٕمف طمرام واًمرظمّم٦م إذا ضم٤مء ت ذم ًمبس اًمرسا

ويؾ واشمزر سمف مل شمستؽم اًمٕمقرة، وأُم٤م اخلػ وم٢مٟمف ٓ يٖمٓمل  اًمٕمقرة واضم٥م وإذا ومتؼ اًمرسا

ويؾ إسم٤مطم٦م ققمقرة وإٟمام ه ًمب٤مس رومؼ وزيٜم٦م ومال يِمتبٝم٤من وُمرؾمؾ اإلذن ذم ًمبس اًمرسا

ىَم٤مَل  احلدي٨م وىم٤مل اًمٜمقوى رم ذطمف وىمد روى ُمسٚمؿ ؒ -ٓ شم٘متيض همراُم٦م.

ُف  ـْ سَمِديِع اًْمَٙماَلِم َوضَمِزًمِِف وَم٢ِمٟم  َٓ َيْٚمَبُس  ☺ اًْمُٕمَٚماَمُء َهَذا ُِم ؾُمِئَؾ قَمام  َيْٚمَبُسُف اعْمُْحِرُم وَمَ٘م٤مَل 

َٓ َيْٚمَبُس اعْمَْذيُمقَراِت َوَيْٚمَبُس َُم٤م ؾِمَقى َذًمَِؽ َويَم٤مَن  ِب َأن ُف  يَمَذا َويَمَذا وَمَحَّمَؾ ذِم اجْلََقا

يُح  ْٚمُبقُس اجْل٤َمِئُز ًمِْٚمُٛمْحِرِم وَمَٖمػْمُ ُُمٜمَْحٍِمٍ اًمت ٍْمِ ٤م اعْمَ َن ُف ُُمٜمَْحٍِمٌ َوَأُم  ِٕ َٓ َيْٚمَبُس َأْومَم  سماَِم 

ُه َوَأمْجََع اًْمُٕمَٚماَمُء  ☺ وَمُْمبَِط اجْلَِٛمٞمُع سمَِ٘مْقًمِِف  َٓ َيْٚمَبُس يَمَذا َويَمَذا َيْٕمٜمِل َوَيْٚمَبُس َُم٤م ؾِمَقا

ـْ َهِذِه اعْمَْذيُمقَراِت َوَأن ُف َٟمب َف سم٤ِمًْمَ٘مِٛمٞمِص  قمغم أنف ٓ جيقز ًمٚمٛمحرم ًمبس ؿمئ ُِم

٤م َوهُ  ٞمِع َُم٤م ذِم َُمْٕمٜم٤َممُهَ
ِويِؾ قَمغَم مَجِ ا َ ًٓ قَمغَم( ىَمْدِر وَُم٤م يَم٤مَن حُمِٞمًٓم٤م أَ قَواًمرس  خَمِٞمًٓم٤م َُمْٕمُٛمق
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٤مِز َوهَمػْمِ قىَمْدِر قُمْْم واًْمَبَدِن أَ  ـِ َواًمتُّب ٤مِن َواًْمُ٘مٗم  سم٤ِمًْمَٕماَمئِِؿ  ☺ َه٤م َوَٟمب َف ُِمٜمُْف يَم٤مجْلَْقؿَم

أِْس خَمِٞمًٓم٤م يَم٤مَن أَ  ٟمِِس قَمغَم يُمؾِّ ؾَم٤مشمٍِر ًمِٚمر  ا ٌم وَم٢ِمِن وَواًْمؼَمَ ٤َم طَمَرا ُه طَمت ك اًْمِٕمَّم٤مسَم٦ُم وَم٢ِمهن  هَمػْمَ

٦ٍم أَ  َه٤م َوًَمِزَُمْتُف اًْمِٗمْدَي٦ُم َوَٟمب َف وُصَداٍع أَ واطْمَت٤مَج إًَِمْٞمَٝم٤م ًمَِِمج  ٤م ؿَمد  مِهَ َٗم٤مِف قَمغَم سمِ  ☺ هَمػْمِ ٤مخْلِ

٤م  ضَم٤مِل َوَأُم  َه٤م َوَهَذا يُمٚمُُّف طُمْٙمُؿ اًمرِّ ـْ َُمَداٍس َومُجُْجٍؿ َوضَمْقَرٍب َوهَمػْمِ ضْمِؾ ُِم يُمؾِّ ؾَم٤مشمٍِر ًمِٚمرِّ

ٓ  ؾَمؽْمَ َوضْمِٝمَٝم٤م وَم٢ِمٟم  
ِه إِ ـْ خَمِٞمٍط َوهَمػْمِ ُة وَمُٞمَب٤مُح هَل٤َم ؾَمؽْمُ مَجِٞمِع سَمَدهِن٤َم سمُِٙمؾِّ ؾَم٤مشمٍِر ُِم ْرأَ ٌم اعْمَ ُف طَمَرا

ُٝماَم  ٤موِمِٕملِّ َأَصحُّ ِن ًمِٚمِم  َٓ ٤م ىَمْق  َومُهَ
ِ
ـِ ظِماَلٌف ًمِْٚمُٕمَٚماَمء ٤مَزْي سمُِٙمؾِّ ؾَم٤مشمٍِر َوذِم ؾَمؽْمِ َيَدهْي٤َم سم٤ِمًْمُ٘مٗم 

٤م َوهُ  ☺ حَتِْريُٛمُف َوَٟمب َف  ًمٓمِّٞم٥ُم وَمَٞمْحُرُم قَمغَم قسم٤مًمقرس واًمزقمٗمران قمغم ُم٤مذم َُمْٕمٜم٤َممُهَ ا

ِة مَجِ  ْرأَ ضُمِؾ َواعْمَ ٤م اًمر  ُد َُم٤م ُيْ٘مَّمُد سمِِف اًمٓمِّٞم٥ُم َوَأُم  ِع اًمٓمِّٞم٥ِم َواعْمَُرا ٞمُع َأنَْقا
ِم مَجِ طْمَرا ٞمًٕم٤م ذِم اإْلِ

ٍم  ٤م وَمَٚمْٞمَس سمَِحَرا ٞمِح َواًْمَ٘مٞمُّْمقِم َوَٟمْحِقمِهَ اِري يَم٤مًمِمِّ ٤مِح َوَأْزَه٤مِر اًْمؼَمَ ُتُْرجِّ َواًمتُّٗم  ْٕ يمُِف يَم٤م اًْمَٗمَقا

ٞم َٓ ُيْ٘مَّمُد ًمِٚمٓمِّ َن ُف  َب٤مِس اعْمَْذيُمقِر قَمغَم اعْمُْحِرِم ِٕ ْٙمَٛم٦ُم ذِم حَتِْريِؿ اًمٚمِّ ٥ِم ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء َواحْلِ

رَ  ًمِٞمِؾ َوًمَِٞمَتَذيم  ِف َوَيت ِّمَػ سمِِّمَٗم٦ِم اخْل٤َمؿِمِع اًمذ  ومُّ َ ـِ اًمؽم  َداَء َأْن َيْبُٕمَد قَم َزاَر َواًمرِّ  َأن ُف َوًمَِب٤مؾِمِف اإْلِ

ِرٌم ذِم يُمؾِّ َوىْم٧ٍم وَمٞمَ  ىَمَبتِِف َوِصَٞم٤مَٟمتِِف ًمِِٕمَب٤مَدشمِِف حُمْ ُٙمقُن َأىْمَرَب إمَِم يَمْثَرِة َأْذيَم٤مِرِه َوَأبَْٚمَغ ذِم ُُمَرا

َر اًْمَبْٕم٨َم  يَْمَٗم٤مِن َوَيَتَذيم  ْٕ َر سمِِف اعْمَْقَت َوًمَِب٤مَس ا ـَ اْرشمَِٙم٤مِب اعْمَْحُٔمقَراِت َوًمَِٞمَتَذيم  َواُْمتِٜم٤َمقِمِف ُِم

ْٙمَٛم٦ُم ذِم حَتِْريِؿ اًمٓمِّٞم٥ِم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َواًمٜم ٤مُس  اقِمل َواحْلِ ٌة ُُمْٝمٓمِِٕملَم إمَِم اًمد  طُمَٗم٤مٌة قُمَرا

ظِمَرِة وَ  ْٔ َ٘م٤مِصِد ا َ
ِ
ُف عم َتِٛمَع مَهُّ َه٤م َوجَيْ ْٟمَٞم٤م َوَُماَلذِّ ِف َوِزيٜم٦َِم اًمدُّ ومُّ َ ـِ اًمؽم   َأْن َيْبُٕمَد قَم

ِ
ىَمْقًُمُف َواًمٜمَِّس٤مء

َٓ جَيُِد اًمٜم ْٕمَٚملْمِ  ☺  ٓ  َأطَمٌد  ـَ اًْمَٙمْٕمَبلْمِ َوَذيَمَر  إِ لْمِ َوًْمَٞمْ٘مَٓمْٕمُٝماَم َأؾْمَٗمَؾ ُِم وَمْٚمَٞمْٚمَبِس اخْلُٗم 

 َومَلْ َيْذيُمرْ 
لْمِ ـْ مَلْ جَيِْد َٟمْٕمَٚملْمِ وَمْٚمَٞمْٚمَبْس ظُمٗم  ـْ ِرَواَي٦ِم سمـ قَمب ٤مٍس َوضَم٤مسمٍِر َُم  ُُمْسٚمٌِؿ سَمْٕمَد َهَذا ُِم

لْمِ سمَِح٤مهِلاَِم وٓ ا ىَمْٓمَٕمُٝماَم َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم هذيـ قُز ًُمْبُس اخْلُٗم  حْلَِديَثلْمِ وَمَ٘م٤مَل َأمْحَُد جَيُ

جي٥م ىمٓمٕمٝمام حلدي٨م سمـ قَمب ٤مٍس َوضَم٤مسمٍِر َويَم٤مَن َأْصَح٤مسُمُف َيْزقُمُٛمقَن َٟمْسَخ طَمِدي٨ِم سمـ قُمَٛمَر 

ِح سمَِ٘مْٓمِٕمِٝماَم َوَزقَمُٛمقا َأن  ىَمْٓمَٕمُٝماَم إَِض٤مقَم٦ُم َُم٤مٍل َوىَم٤مَل َُم٤مًمِ  ٤موِمِٕملُّ قٌؽ َوَأبُ اعْمٍَُمِّ طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِم 

ٓ  سَمْٕمَد ىَمْٓمِٕمِٝماَم أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمبلم حلدي٨م سمـ قمٛمر  َٓ جَيُقُز ًُمْبُسُٝماَم إِ  
ِ
َومَج٤َمِهػُم اًْمُٕمَٚماَمء

ىم٤مًمقا وطمدي٨م سمـ قَمب ٤مٍس َوضَم٤مسمٍِر ُُمْٓمَٚمَ٘م٤مِن وَمَٞمِج٥ُم مَحُْٚمُٝماَم قَمغَم اعْمَْ٘مُٓمققَملْمِ حلدي٨م سمـ 
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ُف إَِض٤مقَم٦ُم َُم٤مٍل قُمَٛمَر وَم٢ِمن   ـَ اًمثَِّ٘م٦ِم َُمْ٘مُبقًَم٦ٌم َوىَمْقهُلُْؿ إِٟم  َي٤مَدُة ُِم اعْمُْٓمَٚمَؼ حُيَْٛمُؾ قَمغَم اعْمَُ٘مٞم ِد َواًمزِّ

ُع سمِِف وَمَٚمٞمَْس  ْ ٤م َُم٤م َوَرَد اًمنم  ٞماَم هُنَِل قَمٜمُْف َوَأُم 
اَم شَمُٙمقُن ومِ َض٤مقَم٦َم إِٟم  َن  اإْلِ ِٕ ًَمْٞمَس سمَِّمِحٞمٍح 

لْمِ ًمَِٕمَدِم سم٢ِِمَض٤مقَم٦ٍم سَمْؾ  سمِِس اخْلُٗم  َٓ ُ َأقْمَٚمُؿ صُمؿ  اظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم  ْذقَم٤مُن ًَمُف َواَّلل  طَمؼٍّ جَي٥ُِم اإْلِ

َن ُف  ِٕ اًمٜم ْٕمَٚملْمِ َهْؾ قَمَٚمْٞمِف وِمْدَي٦ٌم َأْم ٓ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وُمـ واوم٘مٝمام ٓرء قَمَٚمْٞمِف 

طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأْصَح٤مسُمُف قَمَٚمْٞمِف اًْمِٗمْدَي٦ُم يَماَم إَِذا اطْمَت٤مَج إمَِم قَل َأبُ َوىَم٤م ☺ َوضَمَب٧ْم وِمْدَي٦ٌم ًَمَبٞم ٜمََٝم٤م قًمَ 

ُ َأقْمَٚمؿُ  أِْس حَيْٚمُِ٘مُف َوَيْٗمِدي َواَّلل  وهٜم٤م شمس٤مءًم٧م ُمع أظمل يقُم٤م هؾ ُم٤ميسٛمك -طَمْٚمِؼ اًمر 

 (اًمتب٤من قمـ آظمريـ )داظمغم يٕمٜمك سمف ؾمؽم اًمٕمقرة اعمٖمٚمٔم٦م أؾم٤مؾم٤مواًمٚمب٤مس قمٜمدٟم٤م أ

 وىمٚم٧م ًمف طمٞمٜمٝم٤م ٓ؟رسوآ ىمّمػما حمٞمٓم٤م أم ٓوط اعمحٔمقر سم٤مقمتب٤مره أيدظمؾ رم اعمخٞم

ح٤م روى قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ٟمّمٞمحتٝم٤م عمـ حيٛمؾ هل٤م هقدضمٝم٤م سمٚمبسف ًمٚمسؽم وًمٙمـ 

رم يقم آظمر سملم ومٞمف أنف ُمـ اعمٛمٙمـ واعمٞمسقر  سمٕمد طمقار ُمع ظمتٜمك واسمـ أظمتل احلبٞم٥م

داقمك ًمف وأقمٜمك سمف اًمٚمب٤مس واذا مل وم٘مٚم٧م قمٜمده٤م ٓ ضمٕمؾ اإلزار ؾم٤مشمرا ُمٓمٛمئٜم٤م ًمٚمٕمقرة

يػ آزار سم٤مًمسؽم ومال سم٠مس سمف ان ؿم٤مء اهلل ظم٤مص٦م وأنف ًمٞمس ُمـ اعمحٔمقرات اًمٔم٤مهرة 

ُف  ☺ ىَمْقًُمُف  رم احلدي٨م ىم٤مل اًمٜمقوى ؒ ـَ اًمثَِّٞم٤مِب ؿَمْٞمًئ٤م َُمس  َٓ شَمْٚمَبُسقا ُِم )َو

٦ُم قَمغَم حَتْ  ُُم  ْٕ َٓ اًْمَقْرُس( َأمْجََٕم٧ِم ا ُن َو قْمَٗمَرا ِريِؿ ًمَِب٤مؾِمِٝماَم ًمَِٙمْقهِنِاَم ـمِٞمًب٤م َوَأْخَحُ٘مقا هِباَِم اًمز 

َن ُف ُيٜم٤َم ِٕ اَمِع َو ِع َُم٤م ُيْ٘مَّمُد سمِِف اًمٓمِّٞم٥ُم َوؾَمَب٥ُم حَتِْريِؿ اًمٓمِّٞم٥ِم َأن ُف َداقِمٞم٦ٌَم إمَِم اجْلِ ذِم مَجِٞمَع َأنَْقا

ءٌ  َؾ احْل٤َمجِّ وَم٢ِمن  احْل٤َمج  َأؿْمَٕم٨ُم َأهْمؼَمُ َوؾَمَقا ُة َويَمَذا  شَمَذًمُّ َ ْرأ ضُمُؾ َواعْمَ ذِم حَتِْريِؿ اًمٓمِّٞم٥ِم اًمر 

َب٤مُس  ِم ؾَمْبَٕم٦ٌم اًمٚمِّ طْمَرا َُم٤مُت اإْلِ ر  َب٤مِس يَماَم ؾَمَبَؼ سَمَٞم٤مُٟمُف َوحُمَ ِم ؾِمَقى اًمٚمِّ طْمَرا َُم٤مِت اإْلِ ر  ٞمُع حُمَ
مَجِ

ـُ  ْٗمِر َوَدْه ْٕمِر َواًمٔمُّ ٤مسمِِؼ َواًمٓمِّٞم٥ُم َوإَِزاًَم٦ُم اًمِم  أِْس َواًمٚمِّْحَٞم٦ِم َوقَمْ٘مُد اًمٜمَِّٙم٤مِح  سمَِتْٗمِّمٞمٚمِِف اًمس  اًمر 

ُ َأقْمَٚمُؿ َوإَِذا  ْٞمِد َواَّلل  ٤مسمُِع إشِْماَلُف اًمّم  ؾْمتِْٛمٜم٤َمُء َواًمس 
ِٓ ؾْمتِْٛمَت٤مِع طَمت ك ا ِٓ اَمِع َوؾَم٤مِئُر ا َواجْلِ

مْجَ وشَمَٓمٞم ٥َم أَ  ٤مِع َوإِْن يَم٤مَن َٟم٤مؾِمًٞم٤م وَماَل ًَمبَِس َُم٤م هُنَِل قَمٜمُْف ًَمِزَُمْتُف اًْمِٗمْدَي٦ُم إِْن يَم٤مَن قَم٤مُِمًدا سم٤ِمإْلِ

٤موِمِٕملِّ َوَأمْحََد َوإؾِْمَح٤مَق َوَأْوضَمَبَٝم٤م َأبُ    طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَُم٤مًمٌِؽ ا ـهقوِمْدَي٦َم قِمٜمَْد اًمث ْقِريِّ َواًمِم 
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صَمٜم٤َم ؾُمَٚمْٞماَمُن  وم٘م٤ملورم ُمنموقمٞم٦م اًمرُمؾ رم اًمٓمقاف ًمٚمٕمٛمرة روى اًمبخ٤مرى  -4 طَمد 

صَمٜم٤َم مَح ٤م ـُ طَمْرٍب، طَمد  ـِ قَمب ٤مٍس قٌد هُ سْم ـِ اسْم ، قَم ـِ ضُمَبػْمٍ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـْ َأجُّقَب، قَم ـُ َزْيٍد، قَم سْم ا

¶ 
ِ
ُف َيْ٘مَدُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  ☺ ىَم٤مَل: ىَمِدَم َرؾُمقُل اَّلل  يُمقَن: إِٟم  َوَأْصَح٤مسُمُف، وَمَ٘م٤مَل اعمنُْمِ

َط اًمث اَلصَم٦َم، َوَأْن َأْن َيْرُمُ » ☺ َوىَمْد َوَهٜمَُٝمْؿ مُح ك َيْثِرَب، وَم٠َمَُمَرُهُؿ اًمٜم بِلُّ  ُٚمقا إَؿْمَقا

ٓ  اإِلسْمَ٘م٤مءُ  َٝم٤م إِ َط يُمٚم  ، َومَلْ َيْٛمٜمَْٕمُف َأْن َي٠ْمُُمَرُهْؿ َأْن َيْرُُمُٚمقا إَؿْمَقا
يْمٜملَْمِ  َيْٛمُِمقا َُم٤م سَملْمَ اًمرُّ

ـِ قُمَٛمَر شقَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ـِ اسْم ٍط، َوَُمَِمك َأرْ  ☺ ىَم٤مَل: ؾَمَٕمك اًمٜم بِلُّ ¶قَم سَمَٕم٦ًم ذِم صَماَلصَم٦َم َأؿْمَقا

وقِمٞم تِِف َوهُ   َُمنْمُ
ِ
ًم ِذي قَمَٚمْٞمِف اجْلُْٛمُٝمقر َوىَم٤مَل سمـ قاحل٩َمِّ َواًمُٕمْٛمَرِة "َواًْمَ٘مّْمُد إصِْمَب٤مُت سَمَ٘م٤مء ا

ـْ ؿَم٤مَء مَلْ َيْرُُمْؾ قًَمْٞمَس هُ قَمب ٤مٍس  ـْ ؿَم٤مَء َرَُمَؾ َوَُم ِك  سمُِسٜم ٦ٍم َُم وصمب٧م َأن  قُمَٛمَر يَم٤مَن َهؿ  سمؽَِمْ

َُمِؾ ذِم اًمٓم   ـْ اًمر  يَمُف ًمَِٗمْ٘مِد ؾَمَببِِف صُمؿ  َرضَمَع قَم َن ُف قَمَرَف ؾَمَبَبُف َوىَمِد اْٟمَ٘م٣َم وَمَٝمؿ  َأْن َيؽْمُ ِٕ ِف  َقا

ـْ ـَمِريِؼ  َب٤مَع َأْومَم ُِم شمِّ
ِٓ َٚمَع قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَرأَى َأن  ا طْمتاَِمِل َأْن شَمُٙمقَن ًَمُف طِمْٙمَٛم٦ٌم َُم٤م اـم  ِٓ َذًمَِؽ 

ٍف َيْٕمُ٘مُبُف ؾَمْٕمٌل قَمغَم َوخَيَْتصُّ سم٤ِمًمرِّ  اعْمَْٕمٜمَك  َوخَيَْتصُّ سمَِٓمَقا
ِ
ضَم٤مِل وَماَل َرَُمَؾ قَمغَم اًمٜمَِّس٤مء

يمِِف قِمٜمَْد اجْلُْٛمُٝمقِر  َٓ َدَم سمؽَِمْ َٓ وَمْرَق ذِم اؾْمتِْحَب٤مسمِِف سَملْمَ َُم٤مٍش َوَرايم٥ٍِم َو اعْمَِْمُٝمقِر َو

يُّ ىَمْد صمَ  ٤مًمِِٙمٞم ٦ِم َوىَم٤مَل اًمٓم ؼَمِ ٦َم َواظْمُتٚمَِػ قِمٜمَْد اْحَ َك َيْقَُمِئٍذ سمَِٛمٙم  َٓ ُُمنْمِ ٤مِرَع َرَُمَؾ َو َب٧َم َأن  اًمِم 

ٓ  َأن  شَم٤مِريَمُف ًَمْٞمَس شَم٤مِريًم٤م ًمَِٕمَٛمٍؾ سَمْؾ  ـْ َُمٜم٤َمؾِمِؽ احْل٩َمِّ إِ ٦ِم اًْمَقَداِع وَمُٕمٚمَِؿ َأن ُف ُِم َيْٕمٜمِل ذِم طَمج 

ْقِت سم٤ِمًمت ْٚمبَِٞم٦ِم  ـْ شَم٤مِريًم٤م هِلَْٞمَئ٦ٍم خَمُّْمقَص٦ٍم وَمَٙم٤مَن يَمَروْمِع اًمّم  ـْ ًَمب ك ظَم٤موِمًْم٤م َصْقشَمُف مَلْ َيُٙم وَمَٛم

َء قَمَٚمْٞمف َٓ َرْ ؾمٚمٛم٦م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ قداود: طمدصمٜم٤م أبقىم٤مل أب ًمِٚمت ْٚمبَِٞم٦ِم سَمْؾ ًمِِّمَٗمتَِٝم٤م َو

قم٤مصؿ اًمٖمٜمقي، قَمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م ٓسمـ قمب٤مس يزقمؿ ىمقُمؽ قطمدصمٜم٤م مح٤مد أب

يمذسمقا ىمٚم٧م ُم٤م وؽ ؾمٜم٦م، ىم٤مل صدىمقا أىمد رُمؾ سم٤مًمبٞم٧م وإن ذًم ☺ أن رؾمقل اهلل 

، ىم٤مل صدىمقا ىمد رُمؾ رؾمقل اهلل  ويمذسمقا ًمٞمس سمسٜمف أن  ☺ صدىمقا وُم٤م يمذسمقا

وأصح٤مسمف طمتك يٛمقشمقا ُمقت اًمٜمٖمػ ومٚمام  اىمريِم٤م ىم٤مًم٧م زُمـ احلديبٞم٦م دقمقا حمٛمدً 

ص٤محلقه قمغم أن جيٞمئقا ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مبؾ ومٞم٘مٞمٛمقا سمٛمٙم٦م صمالصم٦م أج٤مم وم٘مدم رؾمقل اهلل 

ٕصح٤مسمف أرُمٚمقا سم٤مًمبٞم٧م  ☺ ُمـ ىمبؾ ىمٞم٘مٕم٤من وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  واعمنميمقن ☺ 
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ـم٤مف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة  ☺ صمالصم٤م وًمٞمس سمسٜم٦م، ىمٚم٧م يزقمؿ ىمقُمؽ أن رؾمقل اهلل 

، ىم٤مل صدىمقا  قمغم سمٕمػم وأن ذًمؽ ؾمٜم٦م ىم٤مل صدىمقا ويمذسمقا ىمٚم٧م ُم٤م صدىمقا وُم٤م يمذسمقا

سٜم٦م ويم٤من سملم اًمّمٗم٤م واعمروة قمغم سمٕمػم ويمذسمقا ًمٞمس٧م سم ☺ ىمد ـم٤مف رؾمقل اهلل 

وٓ يرضسمقن قمٜمف ومٓم٤مف قمغم سمٕمػم ًمٞمسٛمٕمقا  ☺ اًمٜم٤مس ٓ يدومٕمقن قمـ رؾمقل اهلل 

يمالُمف وًمػموا ُمٙم٤مٟمف وٓ شمٜم٤مًمف أجدهيؿ.ىم٤مل اخلٓم٤مسمك اًمٜمٖمػ دود يس٘مط ُمـ أنقف 

إّٓ ٟمٖمٗم٦م. وىمقًمف قاًمدواب واطمدهت٤م ٟمٖمٗم٦م ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا اؾمتح٘مر واؾمتْمٕمػ ُم٤م ه

ًمٙم٤موم٦م إُم٦م قمغم ُمٕمٜمك اًم٘مرسم٦م يم٤مًمسٜمـ اًمتل هل ًمٞمس سمسٜم٦م ُمٕمٜم٤مه أنف أُمر مل يسـ ومٕمٚمف 

نف أراد أن يرى قًمسب٥م ظم٤مص وه ☺ قمب٤مدات وًمٙمٜمف رء ومٕمٚمف رؾمقل اهلل  أ

اًمٙمٗم٤مر ىمقة أصح٤مسمف ويم٤مٟمقا يزقمٛمقن أن أصح٤مب حمٛمد ىمد أوهٜمتٝمؿ محك يثرب ومٚمؿ 

داود: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمبؾ طمدصمٜم٤م قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمروطمدصمٜم٤م قيبؼ ومٞمٝمؿ ـمرق. ىم٤مل أب

 ◙سمـ ؾمٕمد قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أبٞمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هِم٤مم 

ي٘مقل ومٞمؿ اًمرُمالن اًمٞمقم واًمٙمِمػ قمـ اعمٜم٤ميم٥م وىمد أـم٠م اهلل اإلؾمالم وٟمٗمك اًمٙمٗمر 

. ىمقًمف أـم٠م اهلل  ☺ وأهٚمف ُمع ذًمؽ ٓ ٟمدع ؿمٞمئ٤م يمٜم٤م ٟمٗمٕمٚمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

ىمد يسـ  ☺ اًمٜمبل وـم٠م اهلل أي صمبتف وأرؾم٤مه وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن قاإلؾمالم إٟمام ه

 اًمٌمء عمٕمٜمك ومٞمزول ذًمؽ اعمٕمٜمك وشمب٘مك اًمسٜم٦م قمغم طم٤مهل٤م. وممـ يم٤من يرى اًمرُمؾ ؾمٜم٦م

  ويرى قمغم ُمـ شمريمف دُم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وىم٤مل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمس قمغم شم٤مريمف رء.

: إذا -رمحف اهلل شمٕم٤مممورم زي٤مرة اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -5

ويّمكم ومٞمف؛ وم٢من  ،☺ سمٕمده، وم٢مٟمف ي٠ميت ُمسجد اًمٜمبل وبؾ احل٩م أدظمؾ اعمديٜم٦م ىم

ه إٓ اعمسجد احلرام، وٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ  اًمّمالة ومٞمف ظمػٌم ُمـ أخػ صالة ومٞمام ؾمقا

إًمٞمف، وإمم اعمسجد احلرام، واعمسجد إىمَم، هٙمذا صمب٧م ذم "اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م 

يم٤من أصٖمر مم٤م  ☺ ُمروي ُمـ ـمرق أظمرى، وُمسجده قأيب هريرة، وأيب ؾمٕمٞمد، وه

ـْ سمٕمدهؿ، وطمٙمُؿ قه اًمٞمقم، ويمذا اعمسجد احلرام، ًمٙمـ زاد ومٞمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون وَُم
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وص٤مطمبٞمف؛ وم٢مٟمف ىمد  ☺ اًمزي٤مدة طمٙمؿ اعمزيد ذم مجٞمع إطمٙم٤مم، صمؿ يسٚمؿ قمغم اًمٜمبل 

، إٓ رد اهلل قمكم  روطمل طمتك أرد   " رواه ♠ىم٤مل: "ُم٤م ُمـ رضمؾ يسٚمِّؿ قمكم 

قمبد اهلل سمـ قمٛمر إذا دظمؾ اعمسجد ي٘مقل: اًمسالُم قمٚمٞمؽ ي٤م  داود، وهمػمه. ويم٤منقأب

رؾمقَل اهلل، اًمسالُم قمٚمٞمؽ ي٤م أب٤م سمٙمر، اًمسالُم قمٚمٞمؽ ي٤م أب٧ِم، صمؿ يٜمٍمف، هٙمذا يم٤من 

اًمّمح٤مسم٦م يسٚمِّٛمقن قمٚمٞمف، وإذا ىم٤مل ذم ؾمالُمف: اًمسالُم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمبل  اهلل، ي٤م ظمػمَة اهلل 

وأُمل قَم اعمت٘ملم، ومٝمذا يمٚمُّف ُمـ صٗم٤مشمف، سم٠ميب هُمـ ظمٚم٘مف، ي٤م أيمرَم اخلٚمِؼ قمغم رسمف، ي٤م إُم٤م

وإذا صغم قمٚمٞمف ُمع اًمسالم، ومٝمذا مم٤م أُمر سمف، ويسٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمست٘مبَؾ احلجرة،  ،☺ 

طمٜمٞمٗم٦م، وم٢مٟمف يم٤من قُمستدسمر اًم٘مبٚم٦م قمٜمَد أيمثر اًمٕمٚمامء؛ يمامًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد، وأُم٤م َأب

ُمـ ىم٤مل: جيٕمٚمٝم٤م قمـ يست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م، ومٛمـ أصح٤مسمف ُمـ ىم٤مل: يستدسمر احلجرة، وُمٜمٝمؿ 

يس٤مره. واشمٗم٘مقا قمغم أنف ٓ يستٚمؿ احلجرَة وٓ ُي٘مبٚمٝم٤م، وٓ يٓمقف هب٤م، وٓ يّمكم إًمٞمٝم٤م، 

ًمٚمحجرة، وم٢من هذا يمٚمف ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م، وُم٤مًمٌؽ ُمـ  هٜم٤مك ُمست٘مباًل قوٓ يدقم

أقمٔمؿ إئٛم٦م يمراه٦ًم ًمذًمؽ، واحلٙم٤مي٦م اعمروي٦م قمٜمف: أنف أُمر اعمٜمّمقر أن يست٘مبؾ 

وىم٧َم اًمدقم٤مء يمذٌب قمغم ُم٤مًمؽ. وٓ ي٘مػ قمٜمد اًم٘مؼم ًمٚمدقم٤مء ًمٜمٗمسف، وم٢من هذا  احلجرة

ًمٜمٗمسف، وًمٙمـ يم٤مٟمقا يست٘مبٚمقن قسمدقم٦م، ومل يٙمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ي٘مػ قمٜمده يدقم

يٕمبد"، وىم٤مل: "ٓ دمٕمٚمقا  ٤ماًم٘مبٚم٦م ويدقمقن رم اعمسجد ال: "مهللا  ٓ دمٕمؾ ىمؼمي َوصَمٜمً 

، وصٚمقا قمكم  طمٞمثام يمٜمتؿ؛ وم٢من صالشمٙمؿ ٤م"، و"وٓ دمٕمٚمقا ىمبقريمؿ سمٞمقشمً اىمؼمي قمٞمدً 

شمبٚمٖمٜمل"، وىم٤مل: "أيمثروا قمكم  ُمـ اًمّمالة يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م؛ وم٢من صالشمٙمؿ 

: يمٞمػ شمٕمرض صالشمٜم٤م قمٚمٞمؽ، وىمد أرُم٧م؛ أي: سمٚمٞم٧م؟ ىم٤مل:  ُمٕمروض٦م قمكّم"، وم٘م٤مًمقا

ة "إن اهلل شمٕم٤ممم طمرم قمغم إرض أن شم٠ميمؾ حلقم إنبٞم٤مء"، وم٠مظمؼم أنف يسٛمع اًمّمال

واًمسالم ُمـ اًم٘مري٥م، وشمبٚمغ إًمٞمف ذًمؽ ُمـ اًمبٕمٞمد. وىم٤مل: "ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد 

، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ر مم٤م ومٕمٚمقا ريض اهلل -واًمٜمّم٤مرى، اَتذوا ىمبقر أنبٞم٤مئٝمؿ ُمس٤مضمد" حيذِّ

، أظمرضم٤مه ذم ا: وًمقٓ ذًمؽ، ٕبرز ىمؼمه، وًمٙمـ يمره أن ُيتخذ ُمسجدً -شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م
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ًمذي ُم٤مت ومٞمف ُمـ طمجرة قم٤مئِم٦م، ويم٤مٟم٧م "اًمّمحٞمحلم"، ومدومٜمف اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمقضع ا

هل وؾم٤مئر احلجر ظم٤مرج اعمسجد ُمـ ىمبٚمٞمِّف وذىمٞمِّف. وًمٙمـ ذم زُمـ اًمقًمٞمد سمـ قمبد 

اعمٚمؽ، همػّم هذا اعمسجد وهمػمه، ويم٤من ٟم٤مئبف قمغم اعمديٜم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز، وم٠مُمر أن 

، يِمؽمي احلَُجر، وُيزاد ذم اعمسجد، ومدظمٚم٧م احلجرة ذم اعمسجد ُمـ ذًمؽ اًمزُم٤من

ىم٤مل: "ٓ دمٚمسقا  ☺ وسُمٜمٞم٧م ُمٜمحروم٦ًم قمـ اًم٘مبٚم٦م ُمسٜم ٛم٦م ًمئال يّمكمِّ إًمٞمٝم٤م أطمد، وم٢مٟمف 

قمغم اًم٘مبقر، وٓ شمّمٚمقا إًمٞمٝم٤م" رواه قمـ ُمسٚمؿ قمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي. ورومُع اًمّمقت 

أؿمد، وىمد صمب٧م ذم "اًمبخ٤مري": أن  ☺ ذم ُمسجد اًمٜمبل قذم اعمس٤مضمد ُمٜمٝملٌّ قمٜمف، وه

أهؾ اًمٓم٤مئػ يرومٕم٤من أصقاهتام ذم اعمسجد، وم٘م٤مل: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رأى رضمٚملم ُمـ 

، إن إصقات ٓ شُمرومع ذم ُمسجده، ٤مأقمٚمؿ أنٙمام ُمـ أهؾ اًمبٚمد، ٕوضمٕمتٙمام ضسمً قًم

ومام يٗمٕمٚمف سمٕمُض ضمٝم٤مل اًمٕم٤مُم٦م ُمـ رومع اًمّمقت قم٘مٞم٥َم اًمّمالة سم٘مقهلؿ: اًمسالُم قمٚمٞمَؽ 

يٙمـ أطمد ُمـ ي٤م رؾمقَل اهلل سم٠مصقات قم٤مًمٞم٦م، وأُمث٤مل ذًمؽ، ومٛمـ أىمبح اعمٜمٙمرات، ومل 

ُمـ ذًمؽ قم٘مٞم٥َم اًمّمالة، وٓ ىمبٚمٝم٤م، وٓ سمٕمده٤م، ٓ سم٠مصقات  ٤ماًمسٚمػ يٗمٕمؾ ؿمٞمئً 

قم٤مًمٞم٦م، وٓ ُمستخٗمٞم٦م، سمؾ ُم٤م ذم اًمّمالة ُمـ ىمقل اعمّمكم ذم اًمتِمٝمد: "اًمسالم قمٚمٞمَؽ 

اعمنموع، يمام أن اًمّمالة قمٚمٞمف ُمنموقم٦م ذم يمؾ قأهي٤م اًمٜمبلُّ ورمح٦ُم اهلل وسمريم٤مشمف" ه

ذم اًمّمحٞمح أنف ىم٤مل: "ُمـ صغم قمكم  ُمرة، صغم  ☺  ُمٙم٤من وزُم٤من. وىمد صمب٧م قمٜمف

ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل! أضمٕمُؾ قمٚمٞمؽ صمٚم٨م  "، وذم "اعمسٜمد": أن رضماًل ا اهلل قمٚمٞمف قمنًم 

صاليت؟ ىم٤مل: "إذن يٙمٗمٞمؽ اهلل صمٚم٨َم أُمرك"، وم٘م٤مل: أضمٕمؾ قمٚمٞمؽ صمٚمثل صاليت؟ 

ذن ىم٤مل: "إذن يٙمٗمٞمؽ اهلل صمٚمثل أُمرك"، ىم٤مل: أضمٕمؾ صاليت يمٚمٝم٤م قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: "إ

َؽ ُمـ أُمر دٟمٞم٤مك وآظمرشمؽ".وذم "اًمسٜمـ" قمٜمف  أنف ىم٤مل: "ٓ  :☺ يٙمٗمٞمؽ اهلل ُم٤م أمه 

، وصٚمُّقا قمكم  طمٞمثام يمٜمتؿ؛ وم٢من صالشمٙمؿ شمبٚمٖمٜمل". وىمد رأى قمبد اشمتخذوا ىمؼمي قمٞمدً 

ًمٚمدقم٤مء  ☺ يٜمت٤مب ىمؼم اًمٜمبل  ذم زُمٜمف رضماًل  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-اهلل سمـ احلسـ 

، وصٚمقا قمكم  اىم٤مل: "ٓ شمتخذوا ىمؼمي قمٞمدً  ☺ قل اهلل قمٜمده، وم٘م٤مل: ي٤م هذا! إن رؾم
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طمٞمثام يمٜمتؿ؛ وم٢من صالشمٙمؿ شمبٚمٖمٜمل"، ومام أن٧م ورضمؾ سم٤مٕندًمس ُمٜمف إٓ ؾمقاء. وهلذا 

ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من، ومل يٙمقٟمقا  ☺ يم٤من اًمسٚمػ ُيٙمثرون اًمّمالَة واًمسالَم قمٚمٞمف 

د ىمّم٤مئد، وٓ جيتٛمٕمقن قمٜمد ىمؼمه، ٓ ًم٘مراءة وإي٘م٤مد ؿمٛمع وإـمٕم٤مم وإؾم٘م٤مء، وإٟمِم٤م

اعمنموع ذم ؾم٤مئر قذًمؽ، سمؾ هذا ُمـ اًمبدع، وإٟمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذم ُمسجده ُم٤م هقٟمح

اعمس٤مضمد ُمـ اًمّمالة واًم٘مراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء، وآقمتٙم٤مف وشمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ 

ُمثؾ أضمر يمؾِّ قمٛمؾ ص٤مًمح شمٕمٛمُٚمف أُمتف؛  ☺ ذًمؽ. وىمد قمٚمٛمقا أن ًمف قوشمٕمٚمٛمف، وٟمح

هدى، ومٚمف ُمـ إضمر ُمثُؾ أضمقر ُمـ شمبٕمف ُمـ همػم أن  ىم٤مل: "ُمـ دقم٤م إمم ☺ وم٢مٟمف 

اًمذي دقم٤م أُمتف إمم يمؾ ظمػم، ومٙمؾ ظمػم يٕمٛمٚمف أطمد ق"، وه٤ميٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئً 

ىمراءة ُمـ أطمد، وصدىم٦م أوُمـ إُم٦م، ومٚمف أضمره، ومٚمؿ يٙمـ هيدى إًمٞمف صمقاب صالة أ

 رت ُّٱٕم٤ممم: ويمؾ ُمـ يم٤من ًمف أـمقع وأتبع، يم٤من أومم اًمٜم٤مس سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ىم٤مل شم
 :☺وىم٤مل ، [108]يقؾمػ:  َّيث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت

أومم سمٙمؾ ق"إن آل أيب ومالن ًمٞمسقا زم سم٠موًمٞم٤مء، إٟمام وًمّٞمل اهلُل وص٤مًمُح اعم١مُمٜملم"، وه

ًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف ذم شمبٚمٞمغ أُمره وهنٞمف، ووقمده قُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمسف، وه ا

ُم ُم٤م  طمرُمف، واًمديـ ُم٤م ذقمف، واهلُل ووقمٞمده، وم٤محلالل ُم٤م أطمٚمف اهلل شمٕم٤ممم، واحلرا

اعمٕمبقد اعمسئقل اعمستٕم٤مُذ سمف اًمذي خُي٤مف وُيرضمك ُمٜمف وُيتقيمؾ قمٚمٞمف. ىم٤مل شمٕم٤ممم: قه

، وإٟمام اخلِمٞم٦م واًمت٘مقى هلل وطمده، [80]اًمٜمس٤مء:   َّحم جم يل ىل مل خلُّ

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 
اهلل  ، وم٠مض٤مف اإليت٤مء إمم[59]اًمتقسم٦م:  َّ ين ىن نن من زن رن  مم ام

]احلنم:   َّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱواًمرؾمقل، وىم٤مل: 

وإن يم٤من اهلل آشم٤مه ذًمؽ ُمـ  ،☺ ، ومٚمٞمس ٕطمد أن ي٠مظمذ إٓ ُم٤م أب٤مح ًمف اًمرؾمقل [7

ضمٝم٦م اًم٘مدرة واعمٚمؽ، وم٢مٟمف ي١مشمك اعمٚمَؽ عمـ يِم٤مء، ويٜمزع اعمٚمؽ ممـ يِم٤مء. وهلذا يم٤من 
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الة: "مهللا ٓ ُم٤مٟمَع ي٘مقل ذم آقمتدال ُمـ اًمريمقع وسمٕمد اًمسالم ُمـ اًمّم ☺ اًمٜمبل 

"؛  ح٤م أقمٓمٞم٧َم، وٓ ُمٕمٓمل ح٤م ُمٜمٕم٧َم، وٓ راد  ح٤م ىمْمٞم٧َم، وٓ يٜمٗمُع ذا اجلَدِّ ُمٜمؽ اجلَدُّ

، وهق: اًمبخ٧م واعمٚمؽ، وم٢مٟمف ٓ يٜمجٞمف ُمٜمؽ، وإٟمام يٜمجٞمف اإليامن اأي: ُمـ آشمٞمتف ضَمدًّ 

٦م، وُم٤م واًمت٘مقى. اًمب٘مٞمع ُم٘مؼمة اعمسٚمٛملم سم٤معمديٜم٦م، وومٞمف دومـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم

زال يدومـ ومٞمف اعمسٚمٛمقن إمم أج٤مم اًمٜم٤مس هذه، ويمثػٌم هؿ أوئلؽ اًمذيـ ي٠متقن اعمديٜم٦م 

وذم طمْمٜمف دومـ ش ُأطمد ضمبؾ حيبٜم٤م وٟمحبف»وـمٛمًٕم٤م ذم اعمقت هب٤م ًمٞمدومٜمقا ذم اًمب٘مٞمع. 

سمْمٕم٦م وؾمبٕمقن ؿمٝمٞمًدا، ُمـ ؿمٝمداء اًمٖمزوة اًمتل دارت رطم٤مه٤م ذم أطمْم٤مٟمف، وٟمسب٧م 

ؿمٝمداء ُأطمد ومال وراد أطمد ىمدم اعمديٜم٦م أن يزور اًمب٘مٞمع أإًمٞمف ومسٛمٞم٧م همزوة أطمد. وم٢مذا أ

هنك قمـ زي٤مرة اًم٘مبقر صمؿ أذن هب٤م، ًمتذيمر أظمرة  ☺ ُم٤مٟمع، وم٘مد يم٤من رؾمقل اهلل 

 وآشمٕم٤مظ سمٛمّم٤مئر ُمـ ومٞمٝم٤م. 

ُمس٠مخ٦م وصقل صمقاب اًم٘مرسم٤مت ًمٚمٛمٞم٧م ويتٗمرع قمٜمٝم٤م ُمس٠مخ٦م اًمذ٤مسم٦م رم احل٩م واًمٕمٛمرة 

ٕم٦م أنقاع ُمـ اًمٕمب٤مدات شمّمؾ إمم اعمٞم٧م )هٜم٤مك أرسم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ؒ

سم٤مإلمج٤مع وهل: إول: اًمدقم٤مء. اًمث٤مين: اًمقاضم٥م اًمذي شمدظمٚمف اًمذ٤مسم٦م. اًمث٤مًم٨م: 

اًمّمدىم٦م. اًمراسمع: اًمٕمتؼ، وُم٤م قمدا ذًمؽ وم٢مٟمف ُمقضع ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ. ومٛمـ 

اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مقل: إن اعمٞم٧م ٓ يٜمتٗمع سمثقاب إقمامل اًمّم٤محل٦م إذا ُأهدي ًمف همػم هذه 

اًمّمقاب أن اعمٞم٧م يٜمتٗمع سمٙمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ضُمِٕمَؾ ًمف إذا يم٤من  ُمقر إرسمٕم٦م، وًمٙمـإ

 َّ جه هن من خن حن جن مم ُّٱ : ]أُم٤م[ ىمقًمف شمٕم٤ممم: صمؿ ىم٤مل ؒ ٤م(اعمٞم٧م ُم١مُمٜمً 

، ٤م[ اعمراد واهلل أقمٚمؿ: أن اإلٟمس٤من ٓ يستحؼ ُمـ ؾمٕمل همػمه ؿمٞمئً -]ف، [39]اًمٜمجؿ: 

د أنف٤ميمام ٓ حيٛمؾ ُمـ وزر همػمه ؿمٞمئً  ٓ يّمؾ إًمٞمف صمقاب ؾمٕمل همػمه؛  ، وًمٞمس اعمرا

ًمٙمثرة اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم وصقل صمقاب ؾمٕمل اًمٖمػم إمم همػمه، واٟمتٗم٤مقمف سمف إذا ىمّمده 

إدًم٦م قمغم وصقل صمقاب: اًمدقم٤مء، واًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م،  رمحف اهلل شمٕم٤مممسمف( صمؿ ؾم٤مق 

ص ذًمؽ سم٤مًمقًمد، وسملم أنف ىمد ضم٤مء  واًمّمٞم٤مم، واحل٩م، وإضحٞم٦م، صمؿ رد  قمغم ُمـ ظمّم 
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ؾمٛمع  ☺ يدل قمغم ضمقاز احل٩م قمـ اًمٖمػم طمتك ُمـ همػم اًمقًمد، وذًمؽ أن  اًمٜمبّل ُم٤م 

ىمري٥م وؿمؼمُم٦م؟(ىم٤مل: أٌخ زم أ )ُمـ :☺ ي٘مقل: ًمبٞمؽ قمـ ؿمؼمُم٦م، وم٘م٤مل اًمٜمبل  رضماًل 

زم، ىم٤مل: )أطمجج٧م قمـ ٟمٗمسؽ؟( ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: )طم٩م قمـ ٟمٗمسؽ صمؿ قمـ ؿمؼمُم٦م( 

مل  ☺ ذا احلدي٨م؛ ٕن اًمٜمبل وسملم  أنف جيقز أن حُي٩م قمـ اعمٞم٧م اًمٗمرض واًمٜم ٗمؾ؛ هل

ومرض؟ وهؾ يم٤من ؿمؼمُم٦م طمٞم٤ًّم ويستٗمّمؾ هذا اًمرضمؾ قمـ طمجف قمـ ؿمؼمُم٦م هؾ ٟمٗمؾ أ

، ىم٤مًمقا: وإذا ضم٤مز أن حي٩م قمـ اعمٞم٧م اًمٗمرض سم٤مًمٜمص اًمّمحٞمح اًمٍميح ومام ٤مُمٞمتً وأ

اًمٕمالُم٦م  هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ ومت٤موى ٩م واًمٕمٛمرةاحل رم اًمذ٤مسم٦م ُمس٠مخ٦م ورم -اح٤مٟمع ُمـ اًمٜمٗمؾ 

 :ظمالصتٝم٤م ًمٚمٛمس٠مخ٦م يٛمٙمـ إمج٤مهل٤م رم صمالث ومقائد همػمهو اسمـ سم٤مز ؒ

ًمديـ اعمتقوملم قمغم ُمـ طم٩م يٜمدب وىمد جي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة -1  اًمقاضمب٤من قمـ اًمقا

 .ُمـ يٜمٞمبقٟمف ًمألداء قمغم شمٗمّمٞمؾواًمٗمريْم٦م ُمـ أبٜم٤مئٝمام أ

اًمٜم٤مومٚم٦م سم٢مٟم٤مسم٦م اًمٖمػم سمنمط وجيقز احل٩م واًمٕمٛمرة قمـ اعمٞم٧م ؾمقاء يم٤من اًمٗمرض أ -2

 .ٖمػم ىمد أدى قمـ ٟمٗمسف أوٓ احل٩م واًمٕمٛمرة اًمقاضمبلمان يٙمقن هذا اًم

اًمٕم٤مضمز ًمِمٞمخقظم٦م  ومرض٤م وٟم٤مومٚم٦م قمـ احلك دمقز اًمذ٤مسم٦م سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة -3

 ئمـ سمف اًمّمدق احلّم٤مر ومٞمٜمٞم٥م ُمـوقمذر ىمٝمرى ُمـ ىمبٞمؾ احلبس أوُمرض ُمزُمـ أوأ

٩م )دمقز اًمذ٤مسم٦م ذم احل وُمـ ُمثؾ هذه اًمٗمت٤موى أظمت٤مر ُم٤م يغم واخلػم ممـ أدى اًمٗمريْم٦م.

قمـ اعمٞم٧م وقمـ اعمقضمقد اًمذي ٓ يستٓمٞمع احل٩م، وٓ جيقز ًمٚمِمخص أن حي٩م ُمرة 

واطمدة وجيٕمٚمٝم٤م ًمِمخّملم، وم٤محل٩م ٓ جيزئ إٓ قمـ واطمد ويمذًمؽ اًمٕمٛمرة، ًمٙمـ 

 طم٩م قمـ ؿمخص واقمتٛمر قمـ آظمر ذم ؾمٜم٦م واطمدة أضمزأه.قًم

ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف احل٩م وُم٤مت ىمبؾ أدائف أظمرج قمٜمف ُمـ مجٞمع ُم٤مًمف ُم٤م حي٩م سمف قمٜمف  -

ٛمر، وجيقز أن حي٩م قمٜمف سمدون إظمراج ُمـ ُم٤مًمف إذا وضمد ُمـ يتٓمقع سمذًمؽ، أُم٤م ويٕمت

احل٩م ومٛمٕمروف أنف أطمد أريم٤من اإلؾمالم وٓ يس٘مط سمٛمقت ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف. وىمد 
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أن اُمرأة ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ضم٤مءت إمم اًمٜمبل »ذم صحٞمحف  روى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ؒ

ًم٧م: ٟمٕمؿ وم٘م٤مًم٧م: إن أُمل ٟمذرت أن حت٩م ومٚمؿ حت٩م طمتك ُم٤مشم٧م أوم٠مطم٩م قمٜمٝم٤م؟ ىم٤م ☺ 

يم٤من قمغم أُمؽ ديـ أيمٜم٧م ىم٤مضٞمتف؟ أىمْمقا هلل وم٤مهلل أطمؼ قطمجل قمٜمٝم٤م أرأج٧م ًم

اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ ىم٤مئٚم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل إن ومريْم٦م اهلل قمغم  ☺ وؾم٠مختف ش »سم٤مًمقوم٤مء

قمب٤مده ذم احل٩م أدريم٧م أيب ؿمٞمًخ٤م يمبػًما ٓ يثب٧م قمغم اًمراطمٚم٦م أوم٠مطم٩م قمٜمف؟ ىم٤مل: طمجل 

 ☺ قمـ أيب رزيـ اًمٕم٘مٞمكم أنف أتك اًمٜمبل »ٛمس٦م أُم٤م اًمٕمٛمرة ومٚمام روى اخل .شقمـ أبٞمؽ

وم٘م٤مل: إن أيب ؿمٞمخ يمبػم ٓ يستٓمٞمع احل٩م وٓ اًمٕمٛمرة وٓ اًمٓمٕمـ. وم٘م٤مل: طم٩م قمـ 

 . شأبٞمؽ واقمتٛمر(

يقضمد ًمدي طمقازم أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص ُمتقوملم ُم٤م سملم أقمامم وأضمداد ُم٤م سملم رضم٤مل  :س

واطمد ُمٜمٝمؿ  وٟمس٤مء ومل أقمرف أؾمامء اًمبٕمض ُمٜمٝمؿ وأريد أن أرسح هلؿ طمجًج٤م يمؾ

 أرهم٥م أن أطم٩م ًمف قمغم طمس٤ميب اخل٤مص؟

ج: إذا يم٤من إُمر يمام ذيمر ومٛمـ قمروم٧م اؾمٛمف ُمـ اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف 

وُمـ مل شمٕمرف اؾمٛمف وم٢مٟمف جيقز ًمؽ أن شمٜمقي قمـ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء ُمـ إقمامم 

س: رضمؾ صحٞمح اجلسؿ ويريد أن حيج٩م  وإضمداد قمغم طمس٥م شمرشمٞم٥م أقمامرهؿ

 احلج٦م صحٞمح٦م؟قمـ ٟمٗمسف ومٝمؾ 

ج: ٓ دمقز اؾمتٜم٤مسم٦م اًم٘م٤مدر قمغم احل٩م ذم طم٩م واضم٥م قمٚمٞمف سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء ىم٤مل اسمـ 

: ٓ جيقز أن يستٜمٞم٥م ذم احل٩م ُمـ ي٘مدر قمغم احل٩م قمٜمف إمج٤مقم٤م  ؒ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل

يمام ٓ دمقز اؾمتٜم٤مسمتف ذم طم٩م ٟم٤مومٚم٦م قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح؛ ٕن احل٩م قمب٤مدة وإصؾ ذم 

ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ، وىمد صمب٧م قمـ  -ومٞمام ٟمٕمٚمؿ- يرد ذم اًمنمع دات اًمتقىمٞمػ، وملاًمٕمب٤م

ُمـ »وذم ًمٗمظ  ،شردقُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝم»أنف ىم٤مل:  ☺ اًمٜمبل 

 .شردققمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم
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يٕمٓمل طمجف قمـ إٟمس٤من طمل ًمٙمقٟمف ُمريًْم٤م وٓ يستٓمٞمع وس: هؾ جيقز أن حي٩م أ

 ظم٤مرضمٝم٤م؟ و٦م أأداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ؾمقاء سمداظمؾ اعمٛمٚمٙم

ج: إذا يم٤من هذا اعمرض ٓ يرضمك سمرؤه وٓ يستٓمٞمع ُمـ أصٞم٥م سمف أن حي٩م ومتجقز 

اًمذ٤مسم٦م قمٜمف سم٢مذٟمف يم٤مًمِمٞمخ اهلرم واعمٞم٧م. أُم٤م صدىمتؽ قمغم يمؾ ُمـ واًمدك وواًمدشمؽ 

سمحج٦م ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمؼم واإلطمس٤من، واهلل جيزل ًمؽ أظمر قمغم هذا اًمؼم، وأُم٤م 

هب٤م قمـ واًمدك ُٓمرأة شمدومٕمٝم٤م ًمزوضمٝم٤م ًمٞمح٩م هب٤م،  شمسٚمٞمٛمؽ اًمٜم٘مقد اًمتل شمريد أن حي٩م

ومٝمذا شمقيمٞمؾ ُمٜمؽ هلذه اعمرأة قمغم ُم٤م وصٗم٧م، واًمتقيمٞمؾ ذم هذا ضم٤مئز واًمذ٤مسم٦م ذم احل٩م 

ة ًمتح٩م قمـ  ضم٤مئزة إذا يم٤من اًمٜم٤مئ٥م ىمد طم٩م قمـ ٟمٗمسف، ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام شمدومٕمف ًمٚمٛمرأ

ود إدًم٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ أُمؽ وم٢من ٟمٞم٤مسم٦م اعمرأة ذم احل٩م قمـ اعمرأة وقمـ اًمرضمؾ ضم٤مئزة؛ ًمقر

ذم ذًمؽ، ًمٙمـ يٜمبٖمل عمـ يريد أن يٜمٞم٥م ذم احل٩م أن يتحرى ومٞمٛمـ  ☺ رؾمقل اهلل 

  يستٜمٞمبف، أن يٙمقن ُمـ أهؾ اًمديـ وإُم٤مٟم٦م طمتك يٓمٛمئـ إمم ىمٞم٤مُمف سم٤مًمقاضم٥م.
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  خامتة

 فى

 تقبن اهلل وَ أِمّا( -)ووجز عَ الرحمة الشعيدة 

ا اهلل يزديمؿ ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ وم٤مؿمٙمرو ٟمٕمؿ أهي٤م اًمسٕمداء سمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمٙمؿ 

ظمػم اًمزاد وًمٜمبدأ سمتقسم٦م ٟمّمقح قواؾمتحرضوا سمف اًمِمقق وم٤مٟمف ٓزم ًمتٚمؽ اًمٕمب٤مدة وه

ومِمٞمئ ـمٞم٥م وٓزم اًمؽمك واًمٜمدم اًمذى يٜمت٩م قمزُم٤م  أريم٤مهن٤م ضمٞمدا شمٕمٚمٛمقن ي٤م أطمبتك

ص٤مدىم٤م قمغم ومتح صٗمح٦م ضمديدة ُمع اهلل واًمٕمٝمد ُمٕمف ؾمبح٤مٟمف وسمره٤من ذاك اًمتحٚمؾ ُمـ 

صمؿ آؾمتِم٤مرة وآؾمتخ٤مرة ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمسٗمر واإلقمداد  وُمٜمٝم٤م اًم٘مٓمٞمٕم٦م اعمٔم٤ممل اعمتٜمققم٦م

صمؿ  وٓ ظم٤مب ُمـ اؾمتخ٤مر اخل٤مًمؼ وؿم٤مور اعمخٚمقىملم (ًمف )وًمٞمس ذم أداء اًمقاضم٥م ذاشمف

 -وطمسـ اًمٕمٛمؾ وٟمٞمؾ اجلزاء واًمٗمْمؾ وحت٘مٞمؼ اًمثٛمرة  اًمتذًمؾ هلل ًمّمدق اًمتقضمف

ًمٕمٛمرة وأنقاع اًمٜمسؽ واحلرص قمغم اًمتٕمٚمؿ ومٞمدرك سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م هل أريم٤من احل٩م وا

صمؿ يستٕمد ًمٚمسٗمر  وواضمب٤مت احل٩م أجْم٤م وجمٛمؾ حمٔمقرات اإلطمرام وأنقاع اًمٗمدي٦م

اعمب٤مرك واًمرطمٚم٦م اًمسٕمٞمدة سمّمحب٦م اخلػم واؾمتحْم٤مر اًمرهمب٦م واًمِمقق سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل 

وؿمٛمقخ قشمٕم٤ممم وم٢مذا ُم٤م وصؾ امم اعمٞم٘م٤مت ومٝمٜم٤مك شمبدأ اعمٜم٤مؾمؽ )وأُم٤مُمٜم٤م ي٘مػ سمٕمٚم

)ظمذوا قمٜمك ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ( وُمـ هٜم٤م يم٤من طمدي٨م  ☺ ًمٚمٜمبل  اًم٘مقل اًمّمحٞمح اًمٍميح

يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أصال رم صٗم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة  ¶ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل 

هٙمذا ضمٕمٚمف أصح٤مب اًمٗم٘مف اعمٞمرس ضمزاهؿ اهلل ظمػما ومٞمٝم٤م سم٤مٓض٤موم٦م إمم سمٕمض 

ًمٚمدرس  ومٞمٓمٞم٥م مم أن أضٕمف سملم أجديٙمؿ ُمٕمنم اًمدقم٤مة -اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م

 وم٘مد روى آُم٤مم ُمسٚمؿ وم٘م٤مل ًمٜمٔمر ومٞمام ىم٤مًمف إوم٤مضؾ سم٤مًمٗم٘مف اعمٞمرسواعمدارؾم٦م ىمبؾ ا

صَمٜم٤َم َأبُ  ـْ طَم٤مشمٍِؿ قطَمد  ِهٞمَؿ مَجِٞمًٕم٤م قَم ـُ إسِْمَرا ـُ َأبِك ؿَمٞمَْب٦َم َوإؾِْمَح٤مُق سْم سَمْٙمٍر قىَم٤مَل َأبُ  -سَمْٙمِر سْم
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ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ اعْمََدٟمِكُّ  صَمٜم٤َم طَم٤مشمُِؿ سْم دٍ  -طَمد  ٛم  ـِ حُمَ ـْ ضَمْٕمَٗمِر سْم ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل َدظَمْٚمٜم٤َم قَمغَم ضَم٤مسمِِر  قَم قَم

ـِ اًْمَ٘مْقمِ   وَمَس٠َمَل قَم
ِ
ـِ قَمْبِد اَّلل  .  سْم ـِ طُمَسلْمٍ ـُ قَمغِمِّ سْم ُد سْم ٛم  طَمت ك اْٟمَتَٝمك إمَِم  وَمُ٘مْٚم٧ُم َأن٤َم حُمَ

ى إَؾْمَٗمَؾ  ى إقَْمغَم صُمؿ  َٟمَزَع ِزرِّ ُف سَملْمَ وَم٠َمْهَقى سمَِٞمِدِه إمَِم َرْأؾِمك وَمٜمََزَع ِزرِّ صُمؿ  َوَضَع يَمٗم 

ـَ َأظِمك ؾَمْؾ قَمام  ؿِمْئ٧َم. وَمَس٠َمْخُتُف  صَمْدَيك  َوَأن٤َم َيْقَُمِئٍذ هُماَلٌم ؿَم٤مبٌّ وَمَ٘م٤مَل َُمْرطَمًب٤م سمَِؽ َي٤م اسْم

اَم َوَضَٕمَٝم٤م قَمغَم َُمٜمِْٙمبِ قَوهُ  اَلِة وَمَ٘م٤مَم رِم ٟمَِس٤مضَم٦ٍم ُُمْٚمَتِحًٗم٤م هِب٤َم يُمٚم  ِف أَقْمَٛمك َوطَمرَضَ َوىْم٧ُم اًمّم 

ٟمِك  ِْمَج٥ِم وَمَّمغم  سمِٜم٤َم وَمُ٘مْٚم٧ُم َأظْمؼِمْ
ِ
ـْ ِصَٖمِرَه٤م َوِرَداُؤُه إمَِم ضَمٜمْبِِف قَمغَم اعْم َرضَمَع ـَمَروَم٤مَه٤م إًَِمْٞمِف ُِم

 
ِ
٦ِم َرؾُمقِل اَّلل  ـْ طَمج   ☺  قَم

ِ
َُمَٙم٨َم  ☺  . وَمَ٘م٤مَل سمَِٞمِدِه وَمَٕمَ٘مَد شمِْسًٕم٤م وَمَ٘م٤مَل إِن  َرؾُمقَل اَّلل 

 شمِْسَع ؾِمٜملَِم مَلْ حَيُ 
ِ
ِة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  َن رِم اًمٜم ٤مِس رِم اًْمَٕم٤مِذَ طَم٤مجٌّ وَمَ٘مِدَم  ☺  ٩م  صُمؿ  َأذ 

 
ِ
ُٝمْؿ َيْٚمَتِٛمُس َأْن َي٠ْمتَؿ  سمَِرؾُمقِل اَّلل  ِديٜم٦ََم سَمنَمٌ يَمثػٌِم يُمٚمُّ َوَيْٕمَٛمَؾ ُِمْثَؾ قَمَٛمٚمِِف وَمَخَرضْمٜم٤َم  ☺  اعْمَ

ـَ َأبِك سَمْٙمٍر وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم إمَِم  َُمَٕمُف طَمت ك َأتَْٞمٜم٤َم َذا احْلَُٚمْٞمَٗم٦مِ  َد سْم وَمَقًَمَدْت َأؾْماَمُء سمِٜم٧ُْم قُمَٛمْٞمٍس حُمَٛم 

 
ِ
وَمَّمغم   .شاهْمَتِسغِم َواؾْمَتْثِٗمِرى سمَِثْقٍب وأطمرُمل»يَمْٞمَػ َأْصٜمَُع ىَم٤مَل  ☺  َرؾُمقِل اَّلل 

 
ِ
َء طَمت ك إَِذا اؾْم  ☺  َرؾُمقُل اَّلل   َتَقْت سمِِف َٟم٤مىمَ رِم اعْمَْسِجِد صُمؿ  َريم٥َِم اًْمَ٘مّْمَقا

ِ
ُتُف قَمغَم اًْمَبٞمَْداء

ـْ َيَس٤مِرِه  ـْ َيِٛمٞمٜمِِف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوقَم ـْ َرايم٥ٍِم َوَُم٤مٍش َوقَم ى سَملْمَ َيَدْيِف ُِم َٟمَٔمْرُت إمَِم َُمدِّ سَمٍَمِ

 
ِ
ـْ ظَمْٚمِٗمِف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوَرؾُمقُل اَّلل  ُن سَملْمَ َأفْمُٝمِرَٟم٤م َوقَمَٚمْٞمِف َيٜمْزِ  ☺  ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوُِم ُل اًْمُ٘مْرآ

ـْ رء قَمِٛمْٚمٜم٤َم سمِِف وَم٠َمَهؾ  سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد قَوهُ  ًَمب ْٞمَؽ اًمٚم ُٝمؿ  ًَمب ٞمَْؽ »َيْٕمِرُف شَم٠ْمِويَٚمُف َوَُم٤م قَمِٛمَؾ سمِِف ُِم

يَؽ ًَمَؽ  يَؽ ًَمَؽ ًَمب ْٞمَؽ إِن  احْلَْٛمَد َواًمٜمِّْٕمَٛم٦َم ًَمَؽ َواعْمُْٚمَؽ َٓ َذِ َوَأَهؾ   .شًَمب ْٞمَؽ َٓ َذِ

 اًمٜم  
ِ
ِذى هُيِٚمُّقَن سمِِف وَمَٚمْؿ َيُرد  َرؾُمقُل اَّلل  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م ُِمٜمُْف َوًَمِزَم َرؾُمقُل  ☺  ٤مُس هِبََذا اًم 

 
ِ
ًَمْسٜم٤َم َٟمٜمِْقى إِٓ  احْل٩َم  ًَمْسٜم٤َم َٟمْٕمِرُف اًْمُٕمْٛمَرَة  -رىض اهلل قمٜمف  -شَمْٚمبِٞمََتُف ىَم٤مَل ضَم٤مسمٌِر  ☺  اَّلل 

ـَ وَمَرَُمَؾ صَماَلصًم٤م َوَُمَِمك َأْرسَمًٕم٤م صُمؿ  َٟمَٗمَذ إمَِم َُمَ٘م٤مِم طَمت ك إَِذا َأتَْٞمٜم٤َم اًمْ  يْم َبْٞم٧َم َُمَٕمُف اؾْمَتَٚمَؿ اًمرُّ

وَمَجَٕمَؾ اعْمََ٘م٤مَم ، [125]اًمب٘مرة:  َّحضخض جض مص خص حص ُّٱوَمَ٘مَرأَ ♠ إسِْمَراِهٞمَؿ 

يَم٤مَن َيْ٘مَرأُ رِم  ☺  ـِ اًمٜم بِكِّ َيُ٘مقُل َوَٓ َأقْمَٚمُٛمُف َذيَمَرُه إِٓ  قمَ  سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًْمَبْٞم٧ِم وَمَٙم٤مَن َأبِك

يْمَٕمتلَْمِ    َّ يل ىل مل خل ُّٱو، [1]اإلظمالص:   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ اًمر 
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ـَ  [1]اًمٙم٤مومرون:  َٗم٤م وَمَٚمام  َدَٟم٤م ُِم ـَ اًْمَب٤مِب إمَِم اًمّم  ـِ وَم٤مؾْمَتَٚمَٛمُف صُمؿ  ظَمَرَج ُِم يْم صُمؿ  َرضَمَع إمَِم اًمرُّ

 َ َٗم٤م ىَمَرأ ُ سمِفِ َأبْ » َّىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱاًمّم  َٗم٤م  .شَدُأ سماَِم سَمَدَأ اَّلل  وَمَبَدَأ سم٤ِمًمّم 

ُه َوىَم٤مَل  َ َ َويَمؼم  َد اَّلل  ُ »وَمَرىِمَك قَمَٚمْٞمِف طَمت ك َرَأى اًْمَبٞم٧َْم وَم٤مؾْمَتْ٘مَبَؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم وَمَقطم  َٓ إهَِلَ إِٓ  اَّلل 

يَؽ ًَمُف ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف احْلَْٛمُد َوهُ  ُ َوطْمَدُه قَمغَم يمَ قَوطْمَدُه َٓ َذِ  ىَمِديٌر َٓ إهَِلَ إِٓ  اَّلل 
ٍ
ؾِّ ؿَمْكء

صُمؿ  َدقَم٤م سَملْمَ َذًمَِؽ ىَم٤مَل ُِمْثَؾ َهَذا  .شَأنَْجَز َوقْمَدُه َوَٟمٍَمَ قَمْبَدُه َوَهَزَم إطَْمَزاَب َوطْمَدهُ 

ٍت صُمؿ  َٟمَزَل إمَِم اعْمَْرَوِة طَمت ك إَِذا اْٟمَّمب ٧ْم ىَمَدَُم٤مُه رِم سمَ  ا ـِ اًْمَقاِدى ؾَمَٕمك طَمت ك إَِذا صَماَلَث َُمر  ْٓم

َٗم٤م طَمت ك إَِذا يَم٤مَن آظِمُر  ْرَوِة يَماَم وَمَٕمَؾ قَمغَم اًمّم  َصِٕمَدشَم٤م َُمَِمك طَمت ك َأتَك اعْمَْرَوَة وَمَٗمَٕمَؾ قَمغَم اعْمَ

ْرَوِة وَمَ٘م٤مَل  وِمِف قَمغَم اعْمَ ـْ َأُْمِرى َُم٤م اؾْمَتْدسَمْرُت مَلْ َأؾُم قًمَ »ـَمَقا نِّك اؾْمَتْ٘مَبْٚم٧ُم ُِم
ِؼ اهْلَْدَى أَ

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمْٞمَس َُمَٕمُف َهْدٌى وَمْٚمَٞمِحؾ  َوًْمَٞمْجَٕمْٚمَٝم٤م قُمْٛمَرةً  وَمَ٘م٤مَم  .شَوضَمَٕمْٚمُتَٝم٤م قُمْٛمَرًة وَمَٛم

 
ِ
 َأخَِٕم٤مُِمٜم٤َم َهَذا َأْم َٕبٍَد وَمَِمب َؽ َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
ـِ ضُمْٕمُِمٍؿ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ـُ َُم٤مًمِِؽ سْم ىَم٦ُم سْم ا  رُسَ

شَملْمِ -رِم احْل٩َمِّ  َدظَمَٚم٧ِم اًْمُٕمْٛمَرةُ »٤مسمَِٕمُف َواطِمَدًة رِم إظُْمَرى َوىَم٤مَل َأَص  ☺  َٓ سَمْؾ  -َُمر 

ـِ سمُِبْدِن اًمٜم بِكِّ  .شَٕبٍَد َأبَدٍ  ـَ اًْمٞمََٛم  -رىض اهلل قمٜمٝم٤م-وَمَقضَمَد وَم٤مـمَِٛم٦َم  ☺  َوىَمِدَم قَمغِمٌّ ُِم

ـْ طَمؾ  َوًَمبَِس٧ْم صمَِٞم٤مسًم٤م َصبِٞمًٖم٤م َوايْمَتحَ  َٚم٧ْم وَم٠َمنَْٙمَر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إِن  َأبِك َأَُمَرٟمِك هِبََذا. مِم 

 
ِ
ِق وَمَذَهْب٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اَّلل  ؿًم٤م قَمغَم وَم٤مـمَِٛم٦َم ًمِٚم ِذى  ☺  ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن قَمغِمٌّ َيُ٘مقُل سم٤ِمًْمِٕمَرا رِّ حُمَ

 
ِ
شُمُف َأنِّك َأنَْٙمْرُت َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م  وِمٞماَم َذيَمَرْت قَمٜمْفُ  ☺  َصٜمََٕم٧ْم ُُمْسَتْٗمتًِٞم٤م ًمَِرؾُمقِل اَّلل  وَم٠َمظْمؼَمْ

ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم اًمٚم ُٝمؿ  إِٟمِّك ُأِهؾُّ سماَِم .شَصَدىَم٧ْم َصَدىَم٧ْم َُم٤مَذا ىُمْٚم٧َم طِملَم وَمَرْض٧َم احْل٩َم  »وَمَ٘م٤مَل 

اهْلَْدِى اًم ِذى ىَمِدَم  ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن مَج٤َمقَم٦مُ  .شوَم٢ِمن  َُمِٕمَك اهْلَْدَى وَماَل حَتِؾُّ »َأَهؾ  سمِِف َرؾُمقًُمَؽ. ىَم٤مَل 

ـِ َواًم ِذى َأتَك سمِِف اًمٜم بِكُّ  ـَ اًْمَٞمَٛم وا  -ىَم٤مَل -ُِم٤مَئ٦ًم  ☺  سمِِف قَمغِمٌّ ُِم ُ وَمَحؾ  اًمٜم ٤مُس يُمٚمُُّٝمْؿ َوىَمٍم 

ُٝمقا إمَِم ُِمٜمًك وَم٠مَ  ☺  إِٓ  اًمٜم بِك   ِوَي٦ِم شَمَقضم  ْ ـْ يَم٤مَن َُمَٕمُف َهْدٌى وَمَٚمام  يَم٤مَن َيْقُم اًمؽم  َهٚمُّقا َوَُم

 
ِ
ْٝمَر َواًْمَٕمٍْمَ َواعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مَء َواًْمَٗمْجَر  ☺  سم٤ِمحْل٩َمِّ َوَريم٥َِم َرؾُمقُل اَّلل  وَمَّمغم  هِب٤َم اًمٔمُّ

ُب ًَمُف سمِٜمَِٛمَرَة وَمَس٤مَر  صُمؿ  َُمَٙم٨َم ىَمٚمِٞماًل  ـْ ؿَمَٕمٍر شُمرْضَ ْٛمُس َوَأَُمَر سمُِ٘مب ٦ٍم ُِم طَمت ك ـَمَٚمَٕم٧ِم اًمِم 

 
ِ
ِم يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم ىُمَرْيٌش وَ  ☺  َرؾُمقُل اَّلل  َٓ شَمُِمؽُّ ىُمَرْيٌش إِٓ  َأن ُف َواىِمٌػ قِمٜمَْد اعْمَِْمَٕمِر احْلََرا
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ِ
ٞم ٦ِم وَم٠َمضَم٤مَز َرؾُمقُل اَّلل 

سَم٧ْم ًَمُف  ☺  شَمّْمٜمَُع رِم اجْل٤َمِهٚمِ طَمت ك َأتَك قَمَروَم٦َم وَمَقضَمَد اًْمُ٘مب ٦َم ىَمْد ُضِ

ِدى سمِٜمَِٛمَرَة وَمٜمََزَل هِب٤َم طَمت ك إَِذا  ـَ اًْمَقا  وَمُرطِمَٚم٧ْم ًَمُف وَم٠َمتَك سَمْٓم
ِ
ء ْٛمُس َأَُمَر سم٤ِمًْمَ٘مّْمَقا َزاهَم٧ِم اًمِم 

ٌم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ يَمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا رِم »وَمَخَٓم٥َم اًمٜم ٤مَس َوىَم٤مَل  ًَمُٙمْؿ طَمَرا إِن  ِدَُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمَقا

ـْ أَ   ُِم
ٍ
ُْمِر اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم حَت٧َْم ىَمَدَُمك  َُمْقُضقٌع َوِدَُم٤مُء ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا رِم سَمَٚمِديُمْؿ َهَذا َأَٓ يُمؾُّ ؿَمْكء

ـِ احْل٤َمِرِث يَم٤مَن  ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم ـْ ِدَُم٤مِئٜم٤َم َدُم اسْم َل َدٍم َأَضُع ُِم ٞم ٦ِم َُمْقُضققَم٦ٌم َوإِن  َأو 
اجْل٤َمِهٚمِ

ٞم ٦ِم َُمْقُض 
ِضًٕم٤م رِم سَمٜمِك ؾَمْٕمٍد وَمَ٘مَتَٚمْتُف ُهَذْيٌؾ َوِرسَم٤م اجْل٤َمِهٚمِ ُل ِرسًم٤م َأَضُع ِرسَم٤مَٟم٤م ِرسَم٤م ُُمْسؽَمْ قٌع َوَأو 

ـ  سمِ  ُٙمْؿ َأظَمْذمُتُقُه  وَم٢ِمٟم 
ِ
َ ذم اًمٜمَِّس٤مء ُ٘مقا اَّلل  ُف وَم٤مشم  ُف َُمْقُضقٌع يُمٚمُّ ـِ قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم وَم٢ِمٟم  ٠َمَُم٤مِن قَمب ٤مِس سْم

ـ    َوًَمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِٝم
ِ
ـ  سمَِٙمٚمَِٛم٦ِم اَّلل   َواؾْمَتْحَٚمْٚمُتْؿ وُمُروضَمُٝم

ِ
ـَ اَّلل  ومرؿمٙمؿ أطمدا  َأْن َٓ ُيقـمِْئ

شمٙمرهقٟمف. وم٢من ومٕمٚمـ ذًمؽ وم٤مضسمقهـ ضسم٤م همػم ُمؼمح وهلـ قمٚمٞمٙمؿ رزىمٝمـ 

ويمسقهتـ سم٤معمٕمروف وىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده إن اقمتّمٛمتؿ سمف يمت٤مب اهلل. 

ىم٤مًمقا ٟمِمٝمد أنؽ ىمد سمٚمٖم٧م وأدي٧م وٟمّمح٧م.  .شوأنتؿ شمس٠مخقن قمٜمك ومام أنتؿ ىم٤مئٚمقن

مهللا اؿمٝمد مهللا »يرومٕمٝم٤م إمم اًمسامء ويٜمٙمتٝم٤م إمم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل سم٢مصبٕمف اًمسب٤مسم٦م 

صمالث ُمرات صمؿ أذن صمؿ أىم٤مم ومّمغم اًمٔمٝمر صمؿ أىم٤مم ومّمغم اًمٕمٍم ومل يّمؾ  .شاؿمٝمد

طمتك أتك اعمقىمػ ومجٕمؾ سمٓمـ ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقاء  ☺  سمٞمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م صمؿ ريم٥م رؾمقل اهلل

ىمٗم٤م طمتك إمم اًمّمخرات وضمٕمؾ طمبؾ اعمِم٤مة سملم يديف واؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ومٚمؿ يزل وا

همرسم٧م اًمِمٛمس وذهب٧م اًمّمٗمرة ىمٚمٞمال طمتك هم٤مب اًم٘مرص وأردف أؾم٤مُم٦م ظمٚمٗمف ودومع 

وىمد ؿمٜمؼ ًمٚم٘مّمقاء اًمزُم٤مم طمتك إن رأؾمٝم٤م ًمٞمّمٞم٥م ُمقرك رطمٚمف  ☺  رؾمقل اهلل

يمٚمام أتك طمبال ُمـ احلب٤مل أرظمك  .شأهي٤م اًمٜم٤مس اًمسٙمٞمٜم٦م اًمسٙمٞمٜم٦م»وي٘مقل سمٞمده اًمٞمٛمٜمك 

هب٤م اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سم٠مذان واطمد  هل٤م ىمٚمٞمال طمتك شمّمٕمد طمتك أتك اعمزدًمٗم٦م ومّمغم

طمتك ـمٚمع اًمٗمجر وصغم  ☺  وإىم٤مُمتلم ومل يسبح سمٞمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م صمؿ اضٓمجع رؾمقل اهلل

سم٠مذان وإىم٤مُم٦م صمؿ ريم٥م اًم٘مّمقاء طمتك أتك اعمِمٕمر  -طملم شمبلم ًمف اًمّمبح-اًمٗمجر 

م وم٤مؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ومدقم٤مه ويمؼمه وهٚمٚمف ووطمده ومٚمؿ يزل واىمٗم٤م طمتك أؾمٗمر  ضمدا احلرا
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ومدومع ىمبؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس وأردف اًمٗمْمؾ سمـ قمب٤مس ويم٤من رضمال طمسـ اًمِمٕمر 

ُمرت سمف فمٕمـ جيريـ ومٓمٗمؼ اًمٗمْمؾ يٜمٔمر  ☺  أبٞمض وؾمٞمام ومٚمام دومع رؾمقل اهلل

يده قمغم وضمف اًمٗمْمؾ ومحقل اًمٗمْمؾ وضمٝمف إمم اًمِمؼ  ☺  إًمٞمٝمـ ومقضع رؾمقل اهلل

ًمٗمْمؾ يٍمف يده ُمـ اًمِمؼ أظمر قمغم وضمف ا ☺  أظمر يٜمٔمر ومحقل رؾمقل اهلل

وضمٝمف ُمـ اًمِمؼ أظمر يٜمٔمر طمتك أتك سمٓمـ حمرس ومحرك ىمٚمٞمال صمؿ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ 

اًمقؾمٓمك اًمتل َترج قمغم اجلٛمرة اًمٙمؼمى طمتك أتك اجلٛمرة اًمتل قمٜمد اًمِمجرة ومرُم٤مه٤م 

سمسبع طمّمٞم٤مت يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة ُمٜمٝم٤م ُمثؾ طمَم اخلذف رُمك ُمـ سمٓمـ اًمقادى صمؿ 

ؿ أقمٓمك قمٚمٞم٤م ومٜمحر ُم٤م همؼم وأذيمف رم اٟمٍمف إمم اعمٜمحر ومٜمحر صمالصم٤م وؾمتلم سمٞمده صم

هديف صمؿ أُمر ُمـ يمؾ سمدٟم٦م سمبْمٕم٦م ومجٕمٚم٧م رم ىمدر ومٓمبخ٧م وم٠ميمال ُمـ حلٛمٝم٤م وذسم٤م 

وم٠موم٤مض إمم اًمبٞم٧م ومّمغم سمٛمٙم٦م اًمٔمٝمر وم٠متك سمٜمل  ☺  ُمـ ُمرىمٝم٤م صمؿ ريم٥م رؾمقل اهلل

اٟمزقمقا سمٜمك قمبد اعمٓمٚم٥م ومٚمقٓ أن يٖمٚمبٙمؿ »قمبد اعمٓمٚم٥م يس٘مقن قمغم زُمزم وم٘م٤مل 

وىم٤مًمقا ضمزاهؿ اهلل  (ومٜم٤موًمقه دًمقا ومنمب ُمٜمف. .شيتٙمؿ ًمٜمزقم٧م ُمٕمٙمؿاًمٜم٤مس قمغم ؾم٘م٤م

إذا وصؾ ُمريد  ()سمتٍمف طمٞم٨م اض٤موم٤مت شمقضٞمحٞم٦م سملم ىمقؾملم سم٤مًمٗم٘مف اعمٞمرس -ظمػما 

م اًمٜمسؽ إمم اعمٞم٘م٤مت وم٢مٟمف وان يم٤من سم٤مًمٓم٤مئرة اًمتل  -)يستٕمد ًمٚمريمـ إول اإلطمرا

ًمٞمٙمقن اإلهالل  ٤مئرةؾمتٛمر قمغم اعمٞم٘م٤مت ضمقا ومٚمٞمٙمـ هذا آؾمتٕمداد ىمبؾ ريمقب اًمٓم

إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد حم٤مزاشمف( ومٞمستح٥م ًمف أن يٖمتسؾ، وي٠مظمذ ُم٤م حيت٤مج إمم أظمذه ُمـ 

ؿمٕمر، حيؾ أظمذه، يمِمٕمر اإلسمط واًمٕم٤مٟم٦م واًمِم٤مرب، وي٘مٚمؿ أفم٤مومره، ويتجرد اًمرضمؾ ُمـ 

ورداء  ااعمخٞمط، ويتٓمٞم٥م ذم سمدٟمف ىمبؾ ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمسؽ، ويٚمبس اًمرضمؾ إزارً 

ويٖمٓمل اًمرضمؾ  (م اعمرأة ومٞمام ؿم٤مءت ُمـ صمٞم٤مب.)ًمب٤مس اإلطمرامٟمٔمٞمٗملم أبٞمْملم. وحتر

سم٤محل٩م رم طم٤مل يمؾ وأ )سم٤مًمٕمٛمرة ذم طم٤مل اًمتٛمتع يمتٗمٞمف سمردائف، وهيؾ سمٜمسٙمف اًمذي يريد.

وإومْمؾ أن يٙمقن إهالًمف  (اًم٘مران وإومْمٚمٞم٦م هبذا اًمؽمشمٞم٥م واهلل أقمٚمؿوأ ُمـ اإلومراد

ؼ يٛمٜمٕمف ُمـ إمت٤مم ٟمسٙمف يمٛمرض إذا اؾمتقى قمغم داسمتف، وإن يم٤من اعمحرم خي٤مف ُمـ قم٤مئ
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ط أن حَمِكمِّ طمٞم٨م طمبستٜمل. ويستح٥م أن يٙمقن قٟمحوىمٓمع ـمريؼ أوأ ذًمؽ وم٢مٟمف َيِْمؽَمِ

ُع  قمٜمد إهالًمف ُمست٘مباًل  اًم٘مبٚم٦م وي٘مقل: مهللا هذه طمج٦م ٓ ري٤مء ومٞمٝم٤م وٓ ؾمٛمٕم٦م، وَينْمَ

ذم اًمتٚمبٞم٦م: ًمبٞمؽ مهللا ًمبٞمؽ، ًمبٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمبٞمؽ، إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ 

ٚمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ. ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م يزيدون: ًمبٞمؽ ذا اعمٕم٤مرج، ًمبٞمؽ ذا واعم

اًمٗمقاضؾ. ويسـ أن يرومع صقشمف سم٤مًمتٚمبٞم٦م، وم٢مذا وصؾ ُمٙم٦م اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتسؾ، 

وم٢مذا أراد أن يٓمقف اضٓمبع اًمرضمؾ سم٠من يٙمِمػ قمـ يمتٗمف إجٛمـ، ويٖمٓمل يمتٗمف 

٤مل احلجر طمٞم ، )ويبدأ٤مإجرس سمردائف. ويِمؽمط أن يٙمقن طم٤مل اًمٓمقاف ُمتقضئً 

ويستح٥م أن يستٚمؿ احلجر إؾمقد وي٘مبِّٚمف، وم٢من مل  (سم٠من جيٕمٚمف قمغم يس٤مره إؾمقد

يٛمٙمٜمف ذًمؽ اؾمتٚمٛمف سمٞمده، وىَمب ؾ يده، وم٢من مل يٛمٙمٜمف ذًمؽ يِمػم إًمٞمف سمٞمده، وٓ ي٘مبِّٚمٝم٤م، 

ويٗمٕمؾ ذًمؽ قمٜمد يمؾ ؿمقط، ويبدأ يمؾ ؿمقط سم٤مًمتٙمبػم، وإن اسمتدأ اًمٓمقاف سمبسؿ اهلل 

إذا أتك اًمريمـ اًمٞمامين اؾمتٚمٛمف ومل ي٘مبِّٚمف، وم٢من مل يٛمٙمٜمف اؾمتالُمف واهلل أيمؼم ومحسـ، و

ومه٤م: اًمريمـ اًمٞمامين واحلجر -وم٢مٟمف ٓ يِمػم إًمٞمف، وٓ يٙمؼم، وي٘مقل سملم اًمريمٜملم 

ذم ق: رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمسٜم٦م، وذم أظمرة طمسٜم٦م، وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر. ويدقم-إؾمقد

َُمؾ ومقق -إؿمقاط اًمثالصم٦م إومم  سم٘مٞم٦م اًمٓمقاف سمام ؿم٤مء، ويستح٥م أن َيْرُُمؾ ذم واًمر 

ويٛمٌم ذم إرسمٕم٦م، وم٢مذا أتؿ ؾمبٕم٦م أؿمقاط همٓمك يمتٗمٞمف سمردائف،  -اعمٌم ودون اًمٕمدو

ويّمكم ريمٕمتلم ،  َّحض جض مص خص حص ُّٱٱصمؿ ٟمٗمذ إمم ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ وم٘مرأ:

ظمٚمػ اعم٘م٤مم ي٘مرأ ذم إومم سمسقرة )اًمٙم٤مومرون( وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمسقرة )اإلظمالص( وم٢من مل 

ُمـ اًمّمالة ظمٚمػ اعم٘م٤مم ًمزطم٤مم وٟمحقه، صغم ذم أي ُمٙم٤من ُمـ اعمسجد، وهذا يتٛمٙمـ 

وـمقاف اًمٕمٛمرة  )ريمـ( وطمٙمٛمف ًمٚمٛمٗمرد)ؾمٜم٦م( وًمٚم٘م٤مرن ـمقاف اًم٘مدومقاًمٓمقاف ه

صمؿ ينمع ًمف أن ينمب ُمـ زُمزم، ويّم٥م قمغم رأؾمف، صمؿ  ًمٚمٛمتٛمتع،)ريمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمك(

٤م، وي٘مرأ ىمقل اهلل قمز يرضمع إمم احلجر إؾمقد، ومٞمستٚمٛمف إن شمٞمرس، صمؿ خيرج إمم اًمّمٗم

صمؿ يرىمك اًمّمٗم٤م طمتك يرى اًمبٞم٧م، ،  َّىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ وضمؾ:
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، ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ٤مويست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م، ويرومع يديف، وي٘مقل: اهلل أيمؼم صمالصمً 

قمغم يمؾ رء ىمدير، ٓ إهل إٓ اهلل وطمده أنجز وقمده، قًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وه

، سمٞمٜمٝم٤م ـمقياًل قوطمده، يٗمٕمؾ ذًمؽ صمالث ُمرات ويدقموٟمٍم قمبده، وهزم إطمزاب 

، وذًمؽ اؿمديدً  ٤مإمم اعمروة، ويسٕمك سملم اعمٞمٚملم إظمرضيـ ؾمٕمٞمً  ٤مصمؿ يٜمزل ُم٤مؿمٞمً 

ًمٚمرضم٤مل دون اًمٜمس٤مء، صمؿ يٛمٌم طمتك يرىمك اعمروة، ومٞمّمٜمع قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م صٜمع قمغم 

اًمّمٗم٤م، وهذا ؿمقط، صمؿ ُمـ اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ؿمقط آظمر طمتك يتؿ اًمسٕمل ؾمبٕم٦م 

ف قمٜمد اجلٛمٝمقر وٓ يتحٚمالن ريمٜمقوه ؿمقاط. وهذا ؾمٕمل احل٩م ًمٚمٛمٗمرد واًم٘م٤مرن،أ

 -(ؾمٕمل اًمٕمٛمرة ًمٚمٛمتٛمتع.)اًمريمـ اًمث٤مًم٨م هل٤مقسمؾ يب٘مٞم٤من سم٢مطمراُمٝمام، وه سمٕمده،

ويتحٚمؾ اعمتٛمتع ُمـ قمٛمرشمف سمت٘مّمػم ؿمٕمره صمؿ يٚمبس ُمالسمسف، طمتك إذا يم٤من يقم 

حل٩م ُمـ ُمٙم٤مٟمف، ويمذا همػمه أطمرم اعمتٛمتع سم٤م -يقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦مقوه-اًمؽموي٦م 

ُمـ اعمحٚملم سمٛمٙم٦م وىمرهب٤م. ويستح٥م ًمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف قمٜمد اعمٞم٘م٤مت ُمـ آهمتس٤مل 

واًمتٓمٞم٥م واًمتٜمٔمػ. ويتقضمف مجٞمع احلج٤مج إمم ُمٜمك ُمٚمبِّلم، ويّمٚمُّقن ذم ُمٜمك اًمٔمٝمر 

واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر سم٘مٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ همػم مجع، صمؿ ذم صبٞمح٦م اًمٞمقم 

 -سمٕمد إطمراُمف سمف -ػم احل٤مج إمم قمروم٦م.)طمٞم٨م اًمريمـ اًمث٤مٟمك ًمٚمٛمتٛمتع اًمت٤مؾمع يس

وم٢مْن شمٞمرس  ًمف أن يٜمزل سمٜمٛمرة  (سمٕمد اإلطمرام واًمسٕمل ومتٜمبف -واًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمٗمرد واًم٘م٤مرن 

ٟم٤مئبف ظمٓمب٦م ىمّمػمة، صمؿ يّمكم وإمم اًمزوال ومحسـ. وإذا زاًم٧م اًمِمٛمس ظمٓم٥م اإلُم٤مم أ

يدظمؾ قمروم٦م. وجي٥م قمغم احل٤مج أن ذم وىم٧م اًمٔمٝمر، صمؿ  ٤مومجٕمً  ا اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ىمًٍم 

ويٚمبل، وحيٛمد قيتٞم٘مـ أنف ذم داظمؾ طمدود قمروم٦م، ويست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م، ويرومع يديف يدقم

اهلل، وجيتٝمد ذم اًمترضع واًمذيمر واًمدقم٤مء ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ. وأومْمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم 

قمغم يمؾ رء قذًمؽ اًمٞمقم: ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وه

 ٤م؛ ٕنف أىمقى ًمف قمغم اًمٕمب٤مدة، وٓ يزال واىمٗمً ا دير، ويٙمقن ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمٗمٓمرً ىم

، إمم أن شمٖمرب اًمِمٛمس، وم٢مذا همرسم٧م أوم٤مض ُمـ قمروم٦م سمسٙمٞمٜم٦م، ويسػم ُمتذًماًل  ٤مُمترضقمً 
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وي٘مٍم اًمٕمِم٤مء، ورظمص  ٤مطمتك ي٠ميت ُمزدًمٗم٦م ومٞمّمكم هب٤م اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجٕمً  ٤مُمٚمبِّٞمً 

يب٘مك اًم٘مقي ذم ُمزدًمٗم٦م طمتك يّمكم اًمٗمجر، صمؿ ًمٚمْمٕمٗم٦م أن خيرضمقا ُمـ ُمزدًمٗم٦م سمٚمٞمؾ، و

، صمؿ يدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمبؾ ايست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م وحيٛمد اهلل ويٙمؼمه وهيٚمٚمف طمتك يسٗمر ضمدً 

، ويٚمت٘مط ؾمبع طمّمٞم٤مت ُمـ اًمٓمريؼ، طمتك إذا ٤مـمٚمقع اًمِمٛمس، وقمٚمٞمف اًمسٙمٞمٜم٦م، ُمٚمبٞمً 

حر أتك مجرة اًمٕم٘مب٦م رُم٤مه٤م سمسبع طمّمٞم٤مت يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة وي٘مٓمع اًمتٚمبٞم٦م، صمؿ يٜم

صمؿ يٓمقف ـمقاف  (هديف، ويستح٥م أن ي٠ميمؾ ُمٜمف، صمؿ حيٚمؼ رأؾمف، )اًمتحٚمؾ إول

 ايم٤من ُمٗمردً و، أ٤مويسٕمك ؾمٕمل احل٩م إن يم٤من ُمتٛمتٕمً  ،اإلوم٤مض٦م )ريمـ اعمتٛمتع اًمث٤مًم٨م(

ومل يسع ُمع ـمقاف اًم٘مدوم. واًمسٜم٦م شمرشمٞم٥م هذه إقمامل: اًمرُمل، وم٤مًمذسمح،  ٤مىم٤مرٟمً وأ

م واطمدً ووم٤محلٚمؼ، أ ٜمٝم٤م قمغم آظمر ومال طمرج، وإذا ومٕمؾ اصمٜملم ُمـ ُم ااًمت٘مّمػم، وم٢من ىمد 

اًمت٘مّمػم، واًمٓمقاف ُمع اًمسٕمل، إن يم٤من ورُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م، واحلٚمؼ أ-صمالصم٦م أقمامل 

م إٓ اًمٜمس٤مء.  -قمٚمٞمف ؾمٕمل حتٚمؾ اًمتحٚمؾ إول وطمؾ ًمف يمؾ رء طمرم قمٚمٞمف سم٤مإلطمرا

ك وم٢مذا ومٕمؾ اًمثالصم٦م حتٚمؾ اًمتحٚمؾ إيمؼم ومٞمحؾ ًمف يمؾ رء طمتك اًمٜمس٤مء، ويبٞم٧م سمٛمٜم

، ويرُمل اجلٛمرات اًمثالث يقم احل٤مدي قمنم ٤مًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم وضمقسمً 

سم٤مًمّمٖمرى صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اًمٙمؼمى ويمذًمؽ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم، ويبدأ وىم٧م  ٤مسم٤مدئً 

ـ  ًمف أن يت٘مدم ىمٚمٞماًل   اًمرُمل ُمـ اًمزوال إمم ـمٚمقع اًمٗمجر، وإذا رُمك اجلٛمرة اًمّمٖمرى ؾُم

ـ  ًمف  ٤م٦م راومٕمً اًم٘مبٚم قمـ يٛمٞمٜمف، وي٘مقم ُمست٘مباًل  يديف يدقمق. وإذا رُمك اجلٛمرة اًمقؾمٓمك ؾُم

يديف، وٓ  ٤مراومٕمً قيدقم أن يت٘مدم، وي٠مظمذ ذات اًمِمامل ويست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م،وي٘مقم ـمقياًل 

ي٘مػ سمٕمد مجرة اًمٕم٘مب٦م، وم٢من أراد أن يتٕمجؾ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن خيرج ُمـ ُمٜمك يقم اًمث٤مين 

، وضم٥م قمٚمٞمف ات٤مرً قمنم ىمبؾ همروب اًمِمٛمس، وم٢من همرسم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس ذم ُمٜمك خم

ُمبٞم٧م ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م قمنم. صمؿ إذا أراد أن خيرج ُمـ ُمٙم٦م وضم٥م قمٚمٞمف أن يٓمقف ـمقاف 

اًمقداع، وجيٕمؾ آظمر قمٝمده سم٤مًمبٞم٧م اًمٓمقاف، ويس٘مط هذا اًمٓمقاف قمـ احل٤مئض 

وًمٙمـ سمٕمد اًمٓمقاف  شم٘مبؾ اهلل طمجٙمؿ وقمٛمرشمٙمؿ أهي٤م اًمسٕمداء :ىمٚم٧م واًمٜمٗمس٤مء.ا ـه
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٤م هٞم٤م إمم أذف اًمزي٤مرات طمٞم٨م زي٤مرة اعمديٜم٦م وُمٕم سم٤مًمبٞم٧م ًمٚمقداع ٟمقدع ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

هٜم٤م ٟمستٗمٞمد مم٤م يمتبف اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٕمزيز اًمسٚمامن رم أوضح اعمس٤مًمؽ قمـ شمٚمؽ  اعمٜمقرة

ء  (اًمزي٤مرة )سمتٍمف شمسـ زي٤مرة اعمسجد اًمٜمبقي وهل ذم ُمقاؾمؿ احل٩م وذم همػمه ؾمقا

َهَذا ]َصاَلٌة ذِم َُمْسِجِدي  :ىم٤مل ☺ أن رؾمقل اهلل ¶ح٤م ورد قمـ اسمـ قمٛمر 

م َٓ اعْمَْسِجَد احْلََرا ُه إِ ـْ َأْخِػ َصاَلٍة وِمٞماَم ؾِمَقا . رواه ُمسٚمؿ واًمٜمس٤مئل واسمـ [َأوْمَْمؾ ُِم

ىم٤مل صالة ذم ُمسجدي هذا ظمػم ُمـ  ☺ ُم٤مضمف، وقمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

ه إٓ اعمسجد احلرام رواه اًمبخ٤مري واًمٚمٗمظ ًمف وُمسٚمؿ واًمؽمُمذي  أخػ صالة ومٞمام ؾمقا

 ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙ ُم٤مضمف. وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  واًمٜمس٤مئل واسمـ

ِم، َوَُمْسِجِدي َهَذا، َواعْمَْسِجِد  ٓ  إمَِم صَماَلصَم٦ِم َُمَس٤مضِمَد: اعْمَْسِجِد احْلََرا طَم٤مُل إِ َٓ شُمَِمدُّ اًمرِّ [

ئر إمم اعمسجد اًمٜمبقي اؾمتح٥م ًمف أن ي٘مدم رضمٚمف  َىْمََم[ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف،وم٢مذا وصؾ اًمزا ْٕ ا

سمسؿ اهلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل أقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ  اًمٞمٛمٜمك وي٘مقل

وسمقضمٝمف اًمٙمريؿ وؾمٚمٓم٤مٟمف اًم٘مديؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ مهللا اومتح زم أبقاب رمحتؽ 

يمام ي٘مقل إذا دظمؾ ؾم٤مئر اعمس٤مضمد، صمؿ يّمكم ريمٕمتلم حتٞم٦م اعمسجد وإومم أن يّمٚمٞمٝم٤م 

ىم٤مل ُم٤م سملم ]:☺ اهلل أن رؾمقل ◙ ذم اًمروض٦م اًمنميٗم٦م ح٤م ورد قمـ أيب هريرة 

أظمرضم٤مه. صمؿ سمٕمد ومراغ  [سمٞمتل وُمٜمؼمي روض٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م وُمٜمؼمي قمغم طمقيض

وىمؼمي ص٤مطمبٞمف أيب سمٙمر وقمٛمر ومٞم٘مػ  ☺ اإلٟمس٤من ُمـ حتٞم٦م اعمسجد يزور ىمؼم اًمٜمبل 

ىمب٤مًم٦م وضمٝمف سم٠مدب وظمٗمض صقت صمؿ يسٚمؿ قمٚمٞمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ىم٤مئاًل: 

أن ◙ اهلل وسمريم٤مشمف ح٤م ورد قمـ اسمـ هريرة  اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ورمح٦م

ُ قَمكَم  ُروطِمل طَمت ك َأُرد  قَمَٚمْٞمِف[  ☺ رؾمقل اهلل  ٓ  َرد  اَّلل 
ـْ َأطَمٍد ُيَسٚمُِّؿ قَمكَم  إِ ىم٤مل: ]َُم٤م ُِم

وىمد روي قمـ ¶صمؿ يت٘مدم ىمٚمٞمال ومٞمسٚمؿ قمغم أيب سمٙمر صمؿ يت٘مدم ومٞمسٚمؿ قمغم قمٛمر 

أنف يم٤من ¶قمـ اسمـ قمٛمر وىمد روي ¶اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمغم قمٛمر 

ي٘مقل اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م أبت٤مه، وهذه اًمزي٤مرة شمنمع ًمٚمرضم٤مل ظم٤مص٦م أُم٤م اًمٜمس٤مء ومال وأُم٤م 
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واًمدقم٤مء ومٞمف وٟمحقه مم٤م ينمع ذم  ☺ ىمّمد اعمديٜم٦م ًمٚمّمالة ذم ُمسجد رؾمقل اهلل 

ُمنموع ذم طمؼ اجلٛمٞمع، وحيرم اًمٓمقاف سم٤محلجرة اًمٜمبقي٦م وٓ جيقز قؾم٤مئر اعمس٤مضمد ومٝم

ئر اعمديٜم٦م أن يزور ُمسجد ىمب٤مء ويّمكم و٤م إٔطمد أن يتٛمسح هب ي٘مبٚمٝم٤م. ويستح٥م ًمزا

َيُزور َُمْسِجد ىِمَب٤مء  ☺ ومٞمف ح٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ]يَم٤مَن اًمٜم بل 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ◙ وقمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ  .[َرايمًِب٤م َوَُم٤مؿِمًٞم٤م َوُيَّمكم  وِمٞمِف َريْمَٕمَتلمِ 

َر ذِم سَمْٞمتِ ]:☺ اهلل  ـْ شَمَٓمٝم  وَمَّمغم  ومِٞمِف َصاَلًة يَم٤مَن ًَمُف يَم٠َمضْمِر  ،ِف صُمؿ  َأتَك َُمْسِجَد ىُمَب٤مءَ َُم

ئر اعمديٜم٦م أن  قُمْٛمَرٍة[ رواه أمحد واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ. ويسـ ًمزا

يم٤من يزورهؿ  ☺ ٕن اًمٜمبل ◙ يزور ىمبقر اًمب٘مٞمع وىمبقر اًمِمٝمداء وىمؼم محزة 

ظِمَرَة[ أظمرضمف ُمسٚمؿ وشم٘مدم ُم٤م هلؿ وًم٘مقًمف ]ُزوُروا اًْمُ٘مُبققويدقم ْٔ ُريُمُؿ ا ٤َم شُمَذيمِّ َر وَم٢ِمهن 

يسـ ىمقًمف إذا زار اًم٘مبقر ذم آظمر يمت٤مب اجلٜم٤مئز ويسـ أن ي٘مقل قمٜمد ُمٜمٍمومف ُمـ طمجف 

قمغم يمؾ قُمتقضمًٝم٤م إمم سمٚمده ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وه

دق اهلل وقمده وٟمٍم قمبده وهزم رء ىمدير آيبقن شم٤مئبقن قم٤مسمدون ًمرسمٜم٤م طم٤مُمدون ص

يم٤من إذا ىمٗمؾ ُمـ  ☺ إطمزاب وطمده ح٤م ذم اًمبخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر أن اًمٜمبل 

قمٛمرة يٙمؼم قمغم يمؾ ذف ُمـ إرض صمؿ ي٘مقل ومذيمره وٓ سم٠مس أن وطم٩م أوأوهمز

ي٘م٤مل ًمٚمح٤مج إذا ىمدم شم٘مبؾ اهلل ٟمسٙمؽ وأقمٔمؿ أضمرك وأظمٚمػ ٟمٗم٘متؽ ا ه وسملم يديؽ 

 .ٗم٤مئدة اُمثٚم٦م ُمـ شمس٤مءٓت احل٩م واًمٕمٛمرةًمٚم أظمك اعمسٚمؿ أظمتك اعمسٚمٛم٦م

ومً  :1س  ًمٚمقداع  اواطمدً  ٤مهؾ جيقز أن أؤظمر ـمقاف اإلوم٤مض٦م صمؿ أـمقف ـمقا

 . ؟واإلوم٤مض٦م صمؿ أؾم٤مومر ُمـ ُمٙم٦م

ٟمٕمؿ جيقز شم٠مظمػم ـمقاف اإلوم٤مض٦م  احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل :ج

شمٓمقف ـمقاوملم وإومم أن  ،جيزئ قمـ اإلوم٤مض٦م واًمقداع اواطمدً  ٤مصمؿ شمٓمقف ـمقومً 

وإيمٛمؾ ُمـ هذا يمٚمف أن شمٓمقف ًمإلوم٤مض٦م يقم اًمٕمٞمد سمٕمد أن شمرُمل  .ًمإلوم٤مض٦م واًمقداع

 شم٘مٍم. صمؿ إذا أردت اًمسٗمر ُمـ ُمٙم٦م شمٓمقفومجرة اًمٕم٘مب٦م وشمذسمح اهلدي وحتٚمؼ أ
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وىمد ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز قمـ هذه اعمس٠مخ٦م وم٘م٤مل:  . ☺ وهٙمذا ومٕمؾ اًمٜمبل  ،ًمٚمقداع

ر ـمقاف اإلوم٤مض٦م ومٚمام قمزم قمغم اًمسٗمر ـم٤مف قمٜمد أظّم  ٤مأن إٟمس٤مٟمً قًم ،ٓ طمرج ذم ذًمؽ

جيزئف قمـ ـمقاف  وم٢من ـمقاف اإلوم٤مض٦م ،ؾمٗمره سمٕمدُم٤م رُمك اجلامر واٟمتٝمك ُمـ يمؾ رء

وًمٙمـ  ،ومٝمذا ظمػم إمم ظمػم -ـمقاف اإلوم٤مض٦م وـمقاف اًمقداع  -وإن ـم٤مومٝمام  ،اًمقداع

ه ذًمؽ ـها  .ُمتك ايمتٗمك سمقاطمد وٟمقى ـمقاف احل٩م أضمزأ

ومٝمؾ إومْمؾ أن يٙمرر احل٩م وحي٩م ٟم٤مومٚم٦م  ،يْم٦مإذا طم٩م اإلٟمس٤من اًمٗمر: 2س

 . ؟يتّمدق هبذا اح٤ملوأ

ًمٙمـ  .ج إصؾ أن احل٩م اًمٜم٤مومٚم٦م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سم٤مح٤مل اًمذي ؾمٞمٜمٗم٘مف ذم احل٩م

يم٤مٟم٧م قيمام ًم ،ىمد يٕمرض ُمـ إؾمب٤مب ُم٤م جيٕمؾ اًمّمدىم٦م سم٤مح٤مل أومْمؾ ُمـ طم٩م اًمٜم٤مومٚم٦م

قمغم ىمقم ُمْمٓمريـ ٓ ؾمٞمام وأ ،ذم اًمدقمقة إمم اهللوأ ،اًمّمدىم٦م ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل

 :(206ص )ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم "آظمتٞم٤مرت"  .إذا يم٤مٟمقا ُمـ أىم٤مرسمف

تِل ًَمْٞمَس٧ْم َواضِمَب٦مً  َدىَم٦ِم اًم  ـْ اًمّم  وِع َأوْمَْمُؾ ُِم ٤م إْن يَم٤مَن ًَمُف  .َواحْل٩َمُّ قَمغَم اًْمَقضْمِف اعْمَنْمُ َوَأُم 

َدىَم٦ُم قَمَٚمٞمْ  ٤مِوي٩ُم وَم٤مًمّم  وَن إمَم  ،ِٝمْؿ َأوْمَْمُؾ َأىَم٤مِرُب حَمَ َويَمَذًمَِؽ إْن يَم٤مَن ُهٜم٤َمَك ىَمْقٌم ُُمْْمَٓمرُّ

قًم٤م وَم٤محْل٩َمُّ َأوْمَْمُؾ َٕن ُف قِمَب٤مَدٌة سَمَدٟمِٞم ٦ٌم َُم٤مًمِٞم ٦ٌم َويَمَذًمَِؽ  ،َٟمَٗمَ٘متِفِ  ٤م شَمَٓمقُّ ٤م إَذا يَم٤مَن يِمالمُهَ وَم٠َمُم 

َدىَم٦ِم سمِِ٘مٞم ـْ اًمّم  ِط َأْن ُيِ٘مٞمَؿ اًْمَقاضِم٥َم  ،َٛم٦ِم َذًمَِؽ إُْضِحٞم ٦ُم َواًْمَٕمِ٘مٞمَ٘م٦ُم َأوْمَْمُؾ ُِم ـْ َهَذا سمنَِمْ ًَمِٙم

ِت اخْلَْٛمَس  َٚمَقا َ اًمّم  َُم٤مِت َوُيَّمكمِّ َك اعْمَُحر  ِريِؼ َوَيؽْمُ ي  َوَيّْمُدُق  ،ذِم اًمٓم  احْلَِدي٨َم َوُي١َمدِّ

ى قَمغَم َأطَمٍد ـها  :وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ؒ .إََُم٤مَٟم٦َم َوٓ َيَتَٕمد 

وأتك هبذا  ،ُمـ اًمّمدىم٦م سمٜمٗم٘متٝمام عمـ أظمٚمص هلل اًم٘مّمد احل٩م واًمٕمٛمرة أومْمؾ

اًْمُٕمْٛمَرُة إمَِم اًْمُٕمْٛمَرِة ) :أنف ىم٤مل ☺ اًمٜمسؽ قمغم اًمقضمف اعمنموع، وىمد صح قمـ اًمٜمبل 

٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم  َ
ِ
٤مَرٌة ح ٌء إِٓ اجْلَٜم ٦مُ  ،يَمٗم  وُر ًَمْٞمَس ًَمُف ضَمَزا ؼْمُ ( وُمسٚمؿ 1773رواه اًمبخ٤مري ) (َواحْل٩َمُّ اعْمَ

٦م( ) :☺ وىم٤مل  ،(1349) ( ُمسٚمؿ 1782رواه اًمبخ٤مري )قُمْٛمَرٌة ذِم َرَُمَْم٤من شَمْٕمِدُل طَمج 

  .ـها (1256)
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: ُمـ طم٩م اًمٗمريْم٦م وم٤مٕومْمؾ ًمف أن يتؼمع سمٜمٗم٘م٦م احل٩م اًمث٤مين ٤موىم٤مل أجًْم 

ىَم٤مَل إِياَمٌن  ؟ح٤م ؾمئؾ أي إقمامل أومْمؾ ☺ ًم٘مقل اًمٜمبل  ،ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل

 َوَرؾُمقًمِفِ 
ِ
  :ىَم٤مَل  ؟صُمؿ  َُم٤مَذا :ىمِٞمَؾ  .سم٤ِمَّلل 

ِ
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  طَم٩مٌّ  :ىَم٤مَل  ؟صُمؿ  َُم٤مَذا :ىِمٞمَؾ  .اجْلِ

ورٌ  د سمف طم٩م  .(83( وُمسٚمؿ )26رواه اًمبخ٤مري ) .َُمؼْمُ ومجٕمؾ احل٩م سمٕمد اجلٝم٤مد، واعمرا

اًمٜم٤مومٚم٦م ٕن احل٩م اعمٗمروض ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م، وذم اًمّمحٞمحلم 

َز هَم٤مِزًي٤م وَمَ٘مْد هَمَزا ) :أنف ىم٤مل ☺ قمـ اًمٜمبل  ـْ ضَمٝم  ـْ ظَمَٚمَٗمف ذِم َأْهٚمِِف سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد  ،َُم َوَُم

 ،وٓ ؿمؽ أن اعمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ذم أؿمد احل٤مضم٦م إمم اعمس٤مقمدة اح٤مدي٦م (هَمَزا 

 .واًمٜمٗم٘م٦م ومٞمٝمؿ أومْمؾ ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمتٓمقع ًمٚمحديثلم اعمذيمقريـ وهمػممه٤م ـها

اًمذي ٟمرى أن سمذل اًمٜمٗم٘م٦م ذم اجلٝم٤مد أومْمؾ ُمـ سمذهل٤م ذم  :لموىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛم

 .سمتٍمف -ٕن ٟمٗمؾ اجلٝم٤مد أومْمؾ ُمـ ٟمٗمؾ احل٩م ـها ،طم٩م اًمتٓمقع

ورم ؾم١مال قمـ ُمٕمٜمك اًمتٕمجؾ اعمذيمقر رم آي٦م ؾمقرة اًمب٘مرة ىم٤مل قمٚمامء اًمٚمجٜم٦م : 3س

ه٤م همػموأ وٟمٗمر إمم ُمٙم٦م ،إذا رُمك احل٤مج مجرات اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم سمٕمد اًمزوال :اًمدائٛم٦م

 .ىمبؾ همروب اًمِمٛمس ٓ يٚمزُمف رُمل مجرات اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم، وٓ ينمع ذم طم٘مف

  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم
وُمٕمٜمك ، [203: اًمب٘مرة]  َّحي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن

ومٛمـ شمٕمجؾ سم٤مًمٜمزول ُمـ ُمٜمك سمٕمد أن سم٤مت ًمٞمٚمتلم هب٤م قم٘م٥م يقم  :ُم٤م ذيمر ُمـ أي٦م

ومال إصمؿ  :ات اًمثالث ذم اًمٞمقم احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنموسمٕمد رُمل اجلٛمر ،اًمٜمحر

وُمـ شم٠مظمر سمٛمٜمك ومب٤مت هب٤م ًمٞمٚم٦م  ،ٕنف أدى ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ؛وٓ جي٥م قمٚمٞمف دم ،قمٚمٞمف

سمؾ ُمبٞمتف  ،ومال إصمؿ قمٚمٞمف :اًمث٤مًم٨م قمنم ورُمك اجلٛمرات اًمثالث ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم

ومٕمؾ  ☺ ٕن اًمٜمبل  ؛ا سمٛمٜمك هذه اًمٚمٞمٚم٦م ورُمٞمف اجلٛمرات ذم يقُمٝم٤م أومْمؾ وأقمٔمؿ أضمرً 

طم٤مج شمرك اًمرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم فم٤مٟم٤م أن هذا  :وؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم .ذًمؽ

 :وم٠مضم٤مب ؟اًمتٕمجٞمؾ وشمرك اعمبٞم٧م سمٛمٜمك وـمقاف اًمقداع ضم٤مهالقه
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صمالصم٦م  ُمـ أريم٤من احل٩م ًمٙمٜمؽ شمريم٧م ومٞمف ،ٕنؽ مل شمؽمك ومٞمف ريمٜم٤م ،طمجؽ صحٞمح

 قمنم، واًمقاضم٥م اًمث٤مين: رُمل واضمب٤مت اًمقاضم٥م إول: اعمبٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م

واًمقاضم٥م قمٜمد  ،اجلٛمرات ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم، واًمقاضم٥م اًمث٤مًم٨م: ـمقاف اًمقداع

اًمٕمٚمؿ إذا شمريمف اإلٟمس٤من ذم احل٩م قمٚمٞمف دم، يذسمحف سمٛمٙم٦م ويٗمرىمف قمغم اًمٗم٘مراء ًمٙمـ  أهؾ

اعمبٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م واطمدة ٓ يقضم٥م اًمدم، وهبذه اعمٜم٤مؾمب٦م أود أن أنبف إظمقاين  شمرك

قمغم هذا اخلٓم٠م اًمذي ارشمٙمبف أظمقٟم٤م اًمس٤مئؾ، وم٢من يمثػما ُمـ احلج٤مج يٗمٝمٛمقن  احلج٤مج

أي ظمرج ذم اًمٞمقم احل٤مدي  ،[203]اًمب٘مرة:   َّجن  يم ىم ممُّٱ: شمٕم٤ممم ُمـ ىمقًمف

وإُمر ًمٞمس يمذًمؽ سمؾ هذا  ،اًمٕمٞمد واًمٞمقم احل٤مدي قمنم يٕمتؼمون اًمٞمقُملم يقم ،قمنم

 مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ :ىم٤مل ٕن اهلل شمٕم٤ممم ،ظمٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿ
اعمٕمدودات  وإج٤مم،  َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

ىمقًمف  هل أج٤مم اًمتنميؼ وأج٤مم اًمتنميؼ أوهل٤م اًمٞمقم احل٤مدي قمنم وقمغم هذا ومٞمٙمقن

 اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم ومٞمٜمبٖملقأي ُمـ أج٤مم اًمتنميؼ وه  َّجن  يم ىم ممُّٱ : شمٕم٤ممم

  .هذه اعمس٠مخ٦م طمتك ٓ خيٓمئقأن يّمحح اإلٟمس٤من ُمٗمٝمقُمف ٟمح

ًمف ظم٤مرج اًم٘مبؾ ق حمذور، وه: ؿمخص طم٤مج، وىمع ذم4س شم٘مبٞمؾ زوضمتف وإٟمزا

سمِمٝمقة سمٕمد رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م واحلٚمؼ وىمبؾ ـمقاف اإلوم٤مض٦م، وهل همػم طم٤مضم٦م، أومتقٟم٤م 

 ُم٠مضمقريـ.

هبام أن يتٕمرض ح٤م يٗمسد إطمراُمف، وقمٛمرة أوج: ٓ جيقز عمسٚمؿ أطمرم حل٩م أ

٤مُمؾ، يٜمت٘مص قمٛمٚمف، واًم٘مبٚم٦م طمرام قمغم ُمـ أطمرم سم٤محل٩م طمتك يتحٚمؾ اًمتحٚمؾ اًمٙموأ

اًمت٘مّمػم وـمقاف اإلوم٤مض٦م واًمسٕمل إن يم٤من قمٚمٞمف ووذًمؽ سمرُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م، واحلٚمؼ أ

م اًمذي حيرم قمٚمٞمف اًمٜمس٤مء، وٓ يٗمسد طم٩م ُمـ ىمبؾ  ؾمٕمل؛ ٕنف ٓ يزال ذم طمٙمؿ اإلطمرا

اُمرأتف وأنزل سمٕمد اًمتحٚمؾ إول، وقمٚمٞمف أن يستٖمٗمر اهلل وٓ يٕمقد عمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ، 

ؿ جيزئ ذم إضحٞم٦م يقزقمف قمغم وم٘مراء احلرم اعمٙمل، وجيؼم ذًمؽ سمذسمح رأس ُمـ اًمٖمٜم
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واًمقاضم٥م اعمب٤مدرة إمم ذًمؽ طمس٥م اإلُمٙم٤من. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد 

 وآخف وصحبف وؾمٚمؿ.

 ح٤مذا طمرم اهلل قمغم احلج٤مج ًمبس اعمخٞمط، وُم٤م احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ؟: 5س

ٙمٚمٗملم، ُمرة ذم اًمٕمٛمر، ج: أوٓ: ومرض اهلل احل٩م قمغم ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمال ُمـ اعم

ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة، ومٕمغم اعمسٚمؿ أن قوضمٕمٚمف ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، ح٤م ه

سمف وظمقف قم٘م٤مسمف، ُمع  ي١مدي ُم٤م ومرضف اهلل قمٚمٞمف؛ إرض٤مء هلل واُمتث٤مٓ ُٕمره، رضم٤مء صمقا

اًمث٘م٦م سم٠من اهلل شمٕم٤ممم طمٙمٞمؿ ذم شمنميٕمف ومجٞمع أومٕم٤مًمف، رطمٞمؿ سمٕمب٤مده، ومال ينمع هلؿ إٓ 

ومٞمف ُمّمٚمحتٝمؿ وُم٤م يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗمع اًمٕمٛمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٢ممم رسمٜم٤م اعمٚمؽ ُم٤م 

احلٙمٞمؿ ؾمبح٤مٟمف اًمتنميع، وقمغم اًمٕمبد آُمتث٤مل ُمع اًمتسٚمٞمؿ. صم٤مٟمٞم٤م: عمنموقمٞم٦م اًمتجرد 

ُمـ اعمخٞمط ذم احل٩م واًمٕمٛمرة طمٙمؿ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: شمذيمر أطمقال اًمٜم٤مس يقم اًمبٕم٨م، 

ة صمؿ يٙمسقن، وذم شمذيمرة أطمقال أظمرة قمٔم٦م وم٢مهنؿ يبٕمثقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٗم٤مة قمر ا

وقمؼمة، وُمٜمٝم٤م: إظمْم٤مع اًمٜمٗمس، وإؿمٕم٤مره٤م سمقضمقب اًمتقاضع، وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ درن 

اًمٙمؼمي٤مء، وُمٜمٝم٤م إؿمٕم٤مر اًمٜمٗمس سمٛمبدأ اًمت٘م٤مرب واعمس٤مواة واًمت٘مِمػ، واًمبٕمد قمـ 

مم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد احل٩م قمغم ... إاًمؽمف اعمٛم٘مقت، وُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م  .☺ ذقمٝم٤م اهلل وسمٞمٜمٝم٤م رؾمقًمف  ٗمٞم٦م اًمتلاًمٙمٞم

 وآخف وصحبف وؾمٚمؿ.

: إٟمٜمل أرهم٥م ذم احل٩م إن ؿم٤مء اهلل وُمِمٙمٚمتل هل: أنٜمل رضمؾ أصٚمع سمدون 6س

ؿمٕمر يٖمٓمل اًمرأس، وسمنميت طمس٤مؾم٦م ضمدا، وأي أؿمٕم٦م ؿمٛمس شم١مصمر قمغم صحتل، 

يلم سم٤مًمرأس ظم٤مص٦م وسم٤مًمقضمف  وشمسب٥م اًمتٝم٤مسم٤م ؿمديدا ذم سمنمة اًمرأس، وفمٝمقر اًمنما

ؾمامطمتٙمؿ قأرضم شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، قم٤مُم٦م، ويمام شمٕمٚمؿ أن ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام قمدم
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إومت٤مئل قمـ هذه احل٤مًم٦م، قمٚمام أنٜمل رضمؾ ىمّمػم اًم٘م٤مُم٦م، وٓ أؾمتٓمٞمع أن أمحؾ اعمٔمٚم٦م؛ 

 ٕهن٤م شم١مذي ُمـ طمقزم. هذا واهلل يرقم٤ميمؿ ويسدد ظمٓم٤ميمؿ.

ل رأؾمؽ وأن٧م حمرم، وشمٗمدي ومتذسمح ؿم٤مة ج: إذا يم٤من إُمر يمام ذيمر وم٢مٟمؽ شمٖمٓم

شمٓمٕمؿ ؾمت٦م ُمس٤ميملم سم٤محلرم: ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع ُمـ وأ ،شمٓمٕمٛمٝم٤م اًمٗم٘مراء ذم ُمٙم٦م

شمّمقم صمالصم٦م أج٤مم. هذا سم٤مًمٜمسب٦م ًمإلطمرام سم٤محل٩م، ويمذًمؽ وهمػمه ُمـ ىمقت اًمبٚمد، أومتر أ

 أطمرُم٧م سم٤مًمٕمٛمرة ومٕمٚمٞمؽ ومدي٦م أظمرى.قًم

 احل٩م،أىمٞمؿ سم٤معمٛمٚمٙم٦م ًمٚمٕمٛمؾ، وأنقي أداء ومريْم٦م : 7س

وضمٝم٦م قمٛمكم ٟمدسمتٜمل هذا اًمٕم٤مم ًمٚمٕمٛمؾ سم٤معمِم٤مقمر اعم٘مدؾم٦م، وقمٛمكم هٜم٤مك ٓ يٛمٜمٕمٜمل 

ُمـ أداء مجٞمع اعمٜم٤مؾمؽ، إٓ أنٜمل ًمـ أمتٙمـ ُمـ ًمبس ُمالسمس اإلطمرام؛ ٕن ـمبٞمٕم٦م 

قمٛمكم وٟمٔم٤مُمف شمٗمرض قمكم ُمٚمبس٤م ُمٕمٞمٜم٤م ُمـ اعمخٞمط. ومامذا أومٕمؾ؟ وهؾ يٙمقن طمجل 

 اإلطمرام ـمقال أج٤مم احل٩م؟ صحٞمح٤م إذا ذسمح٧م ومداء دون أن أخبس ُمالسمس

ج: إذا يم٤من اًمقاىمع يمام ذيمر ومحجؽ صحٞمح، وٓ إصمؿ قمٚمٞمؽ ذم ًمبسؽ ُمالسمس همػم 

ُمالسمس اإلطمرام؛ دومٕم٤م ًمٚمحرج قمـ ٟمٗمسؽ، وًمٙمـ شمٚمزُمؽ ومدي٦م ًمذًمؽ وهل إـمٕم٤مم 

ذسمح ذسمٞمح٦م شمّمٚمح أضحٞم٦م شمٓمٕمٛمٝم٤م ُمس٤ميملم ُمٙم٦م وؾمت٦م ُمس٤ميملم ُمـ ُمس٤ميملم احلرم، أ

شمّمقم صمالصم٦م أج٤مم، أي ذًمؽ ومٕمٚم٧م أضمزأك، وقمٚمٞمؽ وأ ؾم٤مئر احلرم، وٓ شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م،وأ

 ُمثؾ ذًمؽ قمٜمد همٓم٤مء اًمرأس، إن يمٜم٧م همٓمٞم٧م رأؾمؽ.

رضمؾ أدى ومريْم٦م احل٩م وشمرك قمدة واضمب٤مت، يمٛمـ شمرك اإلطمرام ُمـ : 8س

ًمٙمؾ واطمد ُمـ هذيـ وومٝمؾ جيزئف دم واطمد، أ ،اعمٞم٘م٤مت وشمرك اعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م

 اًمقاضمبلم دم؟
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م جيزئ أضحٞم٦م، يذسمحف ويٗمرىمف ذم احلرم قمغم ج: ًمٙمؾ واطمد ُمـ هذيـ اًمقاضمبلم د

اًمٗم٘مراء، وٓ ي٠ميمؾ ُمٜمف، وم٢من يم٤من ٓ يستٓمٞمع وم٢مٟمف يّمقم قمنمة أج٤مم قمـ شمرك اإلطمرام 

 .ُمـ اعمٞم٘م٤مت، وقمنمة أج٤مم قمـ شمرك اعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م

ُمثؾ دم قذًمؽ اًمدم، هؾ هقسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمدم عمـ شمرك واضمب٤مت احل٩م، ومام ه 9س

 َّحمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ اًمتٛمتع اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
( أي٦م، وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمؾ جيقز إظمراج ىمٞمٛم٦م اًمدم وإقمٓم٤مئف 1) [196]اًمب٘مرة: 

ًمِمخص ُمثال؟ وإذا ضم٤مز ذًمؽ ومٝمؾ جيقز ًمٚمِمخص اًمذي شمسٚمؿ ىمٞمٛم٦م اًمدم أن يٜمٗم٘مف 

 قمغم أهٚمف سمدون أن يِمؽمي اهلدي ويذسمحف؟وقمغم ٟمٗمسف أ

قمٚمٞمف دم، واًمدم ؾمبع سمدٟم٦م، ج: ُمـ شمرك واضمب٤م ُمـ واضمب٤مت احل٩م واًمٕمٛمرة وضم٥م 

ؿم٤مة دمزئ أضحٞم٦م، يذسمح سمٛمٙم٦م وي٘مسؿ سملم وم٘مراء احلرم، وٓ جيقز وؾمبع سم٘مرة، أوأ

إظمراج ىمٞمٛم٦م اًمدم ٟم٘مقدا؛ ٕن إظمراج اًمٜم٘مقد خي٤مًمػ ُم٤م أُمر اهلل سمف. وصغم مهللا قمغم 

  .ؾمٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آخف وصحبف وؾمٚمؿ

يٕمٜمل ي١مظمر ذسمح اًمدم : هؾ جيقز عمـ وضم٥م قمٚمٞمف اًمدم أن ي١مظمره إمم سمٚمده، 10س

إمم أن يّمؾ إمم سمٚمده ُمثال؟ وُمتك يبدأضمقاز ذسمح اًمدم عمـ شمرك واضمب٤م، وُمتك آظمر أج٤مم 

 اًمذسمح هلذا اًمدم؟

ٓ يستٓمٞمٕمف وم٢مٟمف يّمقم قمنمة أج٤مم: قج: ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف اًمدم ًمؽمك واضم٥م وه

صمالصم٦م ذم احل٩م، وؾمبٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف. ويبدأ وىم٧م ذسمح اًمدم ًمؽمك واضم٥م ُمـ أول 

سمٕمده، وٓ طمد ٔظمره، وًمٙمـ شمٕمجٞمٚمف سمٕمد وك اًمقاضم٥م، ؾمقاء يم٤من ىمبؾ أج٤مم اًمٕمٞمد أشمر

أظمره طمتك وصؾ إمم سمٚمده مل جيزئ ذسمحف ذم سمالده، قوضمقسمف ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م واضم٥م، وًم
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سمؾ قمٚمٞمف أن يبٕم٨م ذًمؽ إمم احلرم ويِمؽميف ُمـ هٜم٤مك ويذسمحف ذم احلرم ويقزع قمغم 

 ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف ُمـ اًمث٘م٤مت. وم٘مراء احلرم، وجيقز أن يقيمؾ ُمـ ي٘مقم سمذًمؽ

وُمـ ُمس٤مئؾ اجلٛمٝمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمبٕمض أطمٙم٤مم ُمس٤مئؾ اًمٗمّمؾ اعمخت٤مرة قمغم 

ًمت٤مممقاًمٜمح  :ا

ىمقل قمٛمر واسمـ قأيمثر ُمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمٛمرة واضمب٦م وه -1 

قمب٤مس واسمـ قمٛمر وضم٤مسمر وـم٤مووس وقمٓم٤مء واسمـ اعمسٞم٥م وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم واحلسـ 

سمردة اسمـ أيب ُمقؾمك احلرضُمل وقمبد قل وُمرسوق وأباًمبٍمي واسمـ ؾمػميـ واًمِمٕمب

اهلل سمـ ؿمداد واًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد واًمثقري وأمحد وإؾمح٤مق واسمـ قمبٞمد وداود. وىم٤مل 

صمقر: هل ؾمٜم٦م ًمٞمس٧م واضمب٦م وطمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر وهمػمه قمـ قطمٜمٞمٗم٦م وأبقُم٤مًمؽ وأب

. مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ 9ص  7ُم٩م ج ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ قاًمٜمخٕمل. ىمٚم٧م: وه

ُمذه٥م ُمٚمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وداود قاًمسٚمػ واخلٚمػ قمغم صح٦م طم٩م اًمّمبل وه

طمٜمٞمٗم٦م ذم قوأؿم٤مر اسمـ اعمٜمذر إمم اإلمج٤مع ومٞمف هٙمذا طمٙم٤مه قمٜمف اًمٜمقوي صمؿ ىم٤مل: وىم٤مل أب

 .33ص  7ُم٩م ج  ٓ يّمح طمجفاعمِمٝمقر قمٜمف: 

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ ضم٤موز اعمٞم٘م٤مت ىم٤مصًدا احل٩م واًمٕمٛمرة وأطمرم  -2

طمٜمٞمٗم٦م قه اعمٞم٘م٤مت ومل يٕمد عمٞم٘م٤مشمف وم٢من قمٚمٞمف دًُم٤م. وسمف ي٘مقل ُم٤مًمؽ وأبسمٕمد دم٤موز

سمداي٦م  واًمِم٤مومٕمل وأمحد. وىم٤مل قمٓم٤مء واحلسـ واًمٜمخٕمل: ٓ رء قمغم ُمـ شمرك اعمٞم٘م٤مت

 .73، 72ص  4احل٤موي ج  429ص  1ج 

ُمذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُمـ شمرك اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت وُم٣م ذم طمجف  -3

م ُمٜمف وم٢من ٟمسٙمف يٜمٕم٘مد ُمع وضمقب اًمدم قمٛمرشمف دون أن يرضمع إمموأ  اعمٞم٘م٤مت ًمإلطمرا

 .72ص  4احل٤موي ج  ٓ طم٩م ًمفوىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم:  قمٚمٞمف.
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ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث واًمٜمجس ًمّمح٦م  -4

: ٓ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٜمٞمٗم٦مق. وىم٤مل أبرمحف اهلل شمٕم٤مممُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قاًمٓمقاف. وه

ؾمٕمك سمٖمػم ـمٝم٤مرة اؾمتحب٤مسًم٤م وم٢من قم٤مد إمم وـمٜمف ُمـ وُمـ ـم٤مف أ( ويٕمٞمد 3يِمؽمط. )

د سمـ احلسـ. طمٜمٞمٗم٦م ؒقهمػم أن يٕمٞمد أهرق دًُم٤م. ٟمص قمٚمٞمف أب  ومٞمام رواه قمٜمف حمٛم 

 .18ص  8ُم٩م ج 

 مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ؾمؽم اًمٕمقرة ذط ذم صح٦م اًمٓمقاف. -5

 .20 ص 8ُم٩م ج طمٜمٞمٗم٦م: ًمٞمس ذـًم٤م قوسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد. وىم٤مل أب

ومف وم٢مٟمف ٓ يّمح طمتك يتٛمف  -6 مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ سم٘مل قمٚمٞمف رء ُمـ ـمقا

رضمع إمم سمٚمده، وأن هذا اًمٜم٘مص ٓ جيؼم سم٤مًمدم وسمف ىم٤مل وؾمبًٕم٤م وؾمقاء يم٤من ذم ُمٙم٦م أ

طمٜمٞمٗم٦م. إن يم٤من سمٛمٙم٦م ققمٓم٤مء وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق واسمـ اعمٜمذر. وىم٤مل أب

يم٤من ىمد اٟمٍمف ُمٜمٝم٤م، وىمد ـم٤مف صمالث ـمقوم٤مت ًمزم اإلمت٤مم ذم ـمقاف اإلوم٤مض٦م، وإن 

ومف وقمٚمٞمف  ًمزُمف اًمرضمقع ًمإلمت٤مم، وإن يم٤من ىمد ـم٤مف أرسمًٕم٤م مل يٚمزُمف اًمٕمقد سمؾ أضمزأه ـمقا

 .24ص  8ُم٩م ج  دم

مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ وىمػ ذم قمروم٦م هن٤مًرا سمٕمد اًمزوال ودومع ُمٜمٝم٤م إمم  -7

ل، وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمقُمزدًمٗم٦م هن٤مًرا سمٕمد اًمزوال، وم٘مد صح طمجف، وه

اًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م أمحد وٟم٘مٚمف قصمقر. ىم٤مل اًمٜمقوي: وهقطمٜمٞمٗم٦م وأبقواًمثقري وأب

اسمـ اعمٜمذر قمـ مجٞمع اًمٕمٚمامء إٓ ُم٤مًمًٙم٤م وم٘م٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ: اعمٕمتٛمد ذم اًمقىمقف سمٕمروم٦م 

ًمٚمٞمؾ وم٢من مل يدرك ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٘مد وم٤مشمف احل٩م )قه رواي٦م قمـ ق(. ىم٤مل اًمٜمقوي: وه1ا

 .460ص 1سمداي٦م ج  432ص  3ُمغ ج  112ص  8ُم٩م ج  أمحد.
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شمريمف قمج٤مهػم اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ًمٞمس ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من احل٩م ومٚم -8

احل٤مج صح طمجف ًمٙمٜمف واضم٥م جيؼم شمريمف سمدم، وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء واًمزهري وىمت٤مدة 

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قصمقر وأبقواًمثقرِى واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وأب

ريمـ ٓ يّمح احل٩م إٓ سمف. قرمحـ اسمـ سمٜم٧م اًمِم٤مومٕمل أهنام ىم٤مٓ هظمزيٛم٦م وأيب قمبد اًم

ص  8ُم٩م ج  (.3وسمف ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد واًمِمٕمبل واًمٜمخٕمل واحلسـ اًمبٍمي )

 .462ص  1، سمداي٦م ج 177ص  4احل٤موي ج  130، 121

أيمثر ُمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُمـ شمرك اجلٛمع سملم اعمٖمرب اًمٕمِم٤مء ذم  -9 

ٖمرب ىمبؾ أن ي٠ميت ُمزدًمٗم٦م ومّمالشمف صحٞمح٦م وٓ رء قمٚمٞمف ًمٙمٜمف ُمزدًمٗم٦م ومّمغم اعم

د وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وُم٤مًمؽ  ظم٤مًمػ اًمسٜم٦م. وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء وقمروة واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛم 

 ُمذه٥م أمحد.قيقؾمػ واسمـ اعمٜمذر. وهقصمقر وأبقواًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق وأب

ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن احل٤مئض ٓ جي٥م ذم طم٘مٝم٤م ـمقاف اًمقداع  -10

ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل. ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: وهبذا ىم٤مل قُمر سم٤مٟٓمتٔم٤مر طمتك شمٓمٝمر، وهوٓ شم١م

صمقر ققمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمثقري وأمحد وإؾمح٤مق وأب

طمٜمٞمٗم٦م وهمػمهؿ. ىم٤مل: ورويٜم٤م قمـ قمٛمر واسمـ قمٛمر وزيد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل شمٕم٤ممم قوأب

ر: ورويٜم٤م قمـ اسمـ قمٛمر وزيد قمٜمٝمؿ أهنؿ أُمروا سمب٘م٤مئٝم٤م ًمٓمقاف اًمقداع. ىم٤مل اسمـ اعمٜمذ

 .489ص  3ُمغ ج  218ص  8ُم٩م ج  اًمرضمقع قمـ ذًمؽ

أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم أن إضحٞم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ذم طمؼ اعمقرس وٓ دم٥م قمٚمٞمف.  -11

سمٙمر اًمّمديؼ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وسمالل قُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، وسمف ىم٤مل أبقوه

وأمحد ُمسٕمقد اًمبدري وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م وقمٓم٤مء وقمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وُم٤مًمؽ قوأب

صمقر واعمزين وداود واسمـ اعمٜمذر. وىم٤مل رسمٞمٕم٦م واًمٚمٞم٨م سمـ قيقؾمػ وإؾمح٤مق وأب قوأب
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طمٜمٞمٗم٦م وإوزاقمل: واضمب٦م قمغم اعمقرس إٓ احل٤مج سمٛمٜمك. وطمٙمك اح٤موردي قؾمٕمد وأب

اًمّمحٞمح ُمـ ُمذهبف. ققمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أهن٤م واضمب٦م قمغم اعم٘مٞمؿ دون اعمس٤مومر. ىمٚم٧م: وه

د سمـ احلسـ: هل واضمب٦م قم د وىم٤مل حمٛم  غم اعم٘مٞمؿ سم٤مُٕمّم٤مر. وطمٙمك اح٤موردي قمـ حمٛم 

  . احل٤موي94ص  11ُمغ ج  284ص  8ُم٩م ج يم٘مقل اجلٛمٝمقر 

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن إومْمؾ ذم اًمْمح٤مي٤م اإلسمؾ صمؿ اًمب٘مر صمؿ اًمٖمٜمؿ  -12

 ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد وداود.قواًمْم٠من أومْمؾ ُمـ اح٤مقمز، وه

واًمْم٠من أومم ُمـ اح٤مقمز، صمؿ اًمب٘مر، صمؿ  وىم٤مل ُم٤مًمؽ أومْمٚمٝم٤م اًمٙمب٤مش ُمـ اًمٖمٜمؿ

 .118ص  13. ذح ج 609ص  1ج اإلسمؾ سمداي٦م 

( ُمذه٥م اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م إٓ ُم٤م ؾمٜمحٙمٞمف قمـ اًمبٕمض أنف ٓ جيزئ 770ُمس٠مخ٦م ) -13

ُمـ اإلسمؾ واًمب٘مر واعمٕمز إٓ اًمثٜمل، وٓ ُمـ اًمْم٠من إٓ اجلذع. وطمٙمل قمـ اًمزهري أنف 

ٕوزاقمل أنف جيزئ اجلذع ُمـ اإلسمؾ واًمب٘مر ىم٤مل: ٓ جيزئ اجلذع ُمـ اًمْم٠من. وقمـ ا

 .ا ـه - 76ص  15احل٤موي ج  571ص  1سمداي٦م ج  294ص  8ُم٩م ج واعمٕمز واًمْم٠من، 

وهٜم٤م يٜمتٝمك ُم٤م أردت شم٘مٞمٞمده وإقمداده ُمـ ُمس٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م ًمٕمب٤مدات اًمّمٞم٤مم واجلٝم٤مد  

 1438ٜم٦م واحل٩م ُمس٤مء اخلٛمٞمس اعمقاومؼ اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ذى اًم٘مٕمدة ؾم

 .2017قمنم ُمـ أهمسٓمساًمس٤مسمع 

 وصغم مهللا قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آخف

 وؾمٚمؿ شمسٚمٞمام وصحبف 

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  وآظمر دقمقا
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